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ВСТУП 

 

Теорія та практика розв’язання конфліктів – необхідна складова 

психологічної та соціальної культури у професійній діяльності, у суспільному 

житті, в особистісних стосунках, необхідна складова професійно важливих 

знань та умінь психолога.  

Мета навчального курсу «Психологія конфлікту» – засвоєння базових 

знань з актуальних питань конфліктів і побудови продуктивних людських 

взаємовідносин, формування навичок розв’язання конфліктів як 

професійнопсихологічних завдань.  

Завдання навчального курсу «Психологія конфлікту»:  

– ознайомити студентів з актуальними психологічними проблемами 

управління конфліктами;  

– опанувати ефективну методологію розв’язання завдань діагностування і 

прогнозування конфліктів і конфліктних ситуацій;  

– оволодіти навичками попередження складних і проблемних ситуацій в 

напрямі їх ескалації у конфлікти.  

Вивчення навчального курсу передбачає формування у студентів знань 

щодо:  

– психологічного визначення та характеристики різних видів і форм 

конфліктів;  

– методів прогнозування конфліктів;  

– фаз виникнення, ескалації та динаміки конфліктів;  

– основних складових конфліктів і засобів її визначення;  

– особистісних передумов і схильності особистості до ескалації 

конфліктів;  

– засобів регуляції та профілактики конфліктів;  

– конфліктогенів спілкування та їх значення у виникненні та 

прогнозуванні конфліктогенності особистості;  
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– психотехнологій розв’язання конфліктів;  

– стратегій і тактик урегулювання конфліктів.  

На підставі цих знань мають бути сформовані уміння:  

– проводити психологічний аналіз і кваліфікувати конфлікт;  

– визначати та здійснювати психологічні заходи щодо психодіагностики 

та прогнозування конфліктів у групах, колективах та організаціях;  

– прогнозувати конфліктний «потенціал» особистості щодо ескалації 

конфліктів;  

– кваліфікувати конфліктну поведінку людей; вчасно регулювати 

конфліктні ситуації та управляти конфліктами в групах і колективах;  

– застосовувати індивідуально сприятливі психологічні прийоми 

регулювання конфліктів у групах і колективах (позитивного маніпулювання, 

відволікання та переключення уваги, зміни на позитивне мотивації працівника 

та ін.); 

– застосувати психологічні методи та техніки подолання та розв’язання 

(вичерпування) конфліктів (типу посередництва, переговорів, картографії 

тощо). 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Усне опитування – У 

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

Тестування – Т 

 

  

№ Тема Кількість годин Форма 

контролю 

 

семінар. 

заняття 

 

самост. 

робота 

 

1 Конфлікт як соціальний феномен 2 12 У, Т, СР 

2 Види конфліктів та їх 

характеристика 

2 12 У, Т, СР 

3 Структура та функції конфлікту 2 12 У, Т, СР 

4 Технології управління конфліктами 4 12 У, Т, СР 

5 Стилі та моделі поведінки у 

конфліктних ситуаціях 

4 15 У, Т, СР 

6 Методи вивчення конфліктів та 

конфліктної поведінки  

2 12 У, Т, СР 

Усього 16 75 У, Т, СР 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Конфлікт як соціальний феномен    

Мета: сформувати уявлення про конфлікт, його сутність, проаналізувати 

психологічні концепції конфлікту. 

План 

1. Предмет конфліктології. Методологічні засади конфліктології.  

2. Історія становлення конфліктології як науки.  

3. Психологічні концепції конфлікту. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, об’єкт і предмет психології конфлікту, 

методи конфліктології. 

Конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) це зіткнення протилежних 

інтересів (цілей, позицій, думок, поглядів та ін.) на ґрунті суперництва; це 

відсутність взаєморозуміння з різних питань, пов’язана з гострими емоційними 

переживаннями. 

Розглядаючи головні ознаки конфлікту як соціального явища, 

конфліктологія досліджує такі з них. 

1. Усвідомлення сторонами протилежної спрямованості інтересів, мотивів 

і суджень сторін. 

2. Відкрите або приховане протиборство сторін, нанесення ними 

взаємних збитків. 

3. Психологічна напруженість, наявність негативних емоцій стосовно 

іншої сторони. 

4. Втягування учасників у конфліктну взаємодію, що ускладнює її 

припинення. 

Серед передумов виникнення конфлікту дослідники в цій галузі 

називають: 
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1. Наявність ситуації, що сприймається учасниками як неприйнятна для 

них, тобто, конфліктна. 

2. Неподільність об’єкта конфлікту, унаслідок чого вирішення своїх 

проблем однією стороною можливе лише завдяки іншій стороні. 

Психологія конфлікту відносно самостійний напрям конфліктології в 

психології 50-х років ХХ століття. Завдяки дослідженням М. Шерифа, 

Д. Рапопорта, Л. Томпсона, К. Томаса, М. Дойча, Д. Скотта психологію 

конфлікту виокремлюють як відносно самостійний напрям. 

У семидесяті роки ХХ століття Горовіц і Бордман створюють програму 

психологічного тренінгу спрямованого на формування конструктивної 

поведінки у конфліктній взаємодії. Освуд Ч. розробив методику ПОІР (GRIT) 

(Поступові і обопільні ініціативи з розрядки напруженості) дії, спрямовані на 

зниження міжнародної напруженості. Призначені для розв’язання міжнародних 

конфліктів переговорні методики розв’язання конфлікту (Д. Скотт, Г. Буер, 

Г. Келман та ін.). 

У 80-ті роки ХХ століття виникли перші конфліктологічні центри у США 

та інших країнах. За ініціативою ООН 1986 року в Австралії створений 

Міжнародний центр розв’язання конфліктів.  

Серед напрямів зарубіжних психологічних досліджень конфлікту в 

першій половині XX ст. видокремлюють: 

– психоаналітичний (З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е. Фромм); 

– соціотропний (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле та ін.); 

– отологічний (К. Лоренц, Н. Тінберген); 

– теорія групової динаміки (К. Левін, Д. Кречів, Л. Ліндсей); 

– фрустраційно-агресивний (Д. Доллард, Л. Берковитц, Н. Міллер); 

– поведінковий (А. Басьо, А. Бандура, Р. Сіре); 

– соціометричний (Дж. Морено, Е. Дженігс, С. Додд, Г. Гурвич); 

– інтеракціоністський (Дж. Г. Мід, Т. Шибутані, Д. Шпігель); 

– теорія структурного балансу (Ф. Хайдер). 
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Ці підходи є грунтовними, для вивчення конфліктів західними 

психологами останні 40–45 років. Наприклад, у 1960-і рр. були опубліковані 

роботи американського психотерапевта Е. Берна (1910–1970), який на підставі 

синтезу ідей психоаналізу та інтеракціонізму створив теорію трансактного 

аналізу. За Е. Берном, під час  взаємодії людей здійснюються трансакції з трьох 

різних позицій: «Батько», «Дорослий» і «Дитина». Якщо реалізується 

непересічна трансакція, то вона забезпечує безконфліктні стосунки. Якщо 

виникає пересічна трансакція, то це сигналізує про порушення процесу 

спілкування, що може призвести до конфліктів. 

Сьогодні конфлікти у сучасній зарубіжній психології досліджуються за 

такими напрямами: 

– теоретико-ігровий (М. Дойч); 

– теорія організаційних систем (Р. Блейк, Дж. Мутон); 

– теорія і практика переговорного процесу (Д. Прюітт, Д. Рубін, Р. Фішер, 

У. Юрі). 

У нашій країні умовно існує три періоди в дослідженні конфлікту. 

У першому періоді – з 1930-х до середини 1970-х рр. – психологічним 

дослідженням конфлікту були притаманні розрізненість, фрагментарність, 

прикладний характер. Були відсутні узагальнювальні роботи, необхідні для 

формування методологічного та теоретичного підгрунття для вивчення 

конфлікту. 

У другій половині 1970-х рр. (другий період) з’являються роботи, у яких 

зроблені спроби теоретичного осмислення емпіричного матеріалу. 

Запропонована понятійна схема психологічного аналізу конфлікту. До середини 

1980-х рр. сформувалося кілька підходів до вивчення конфлікту: 

організаційний, діяльнісний і особистісний. 

На рубежі 1980–1990-х рр. (третій період) на підставі наявних розробок 

методологічних і загальнотеоретичних розробок починається інтенсивне 

вивчення конфліктів у різних сферах діяльності: конфлікти в трудових і 
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науково-дослідних колективах, спорті, педагогічній діяльності, військових 

колективах. 

Завдання до самостійної роботи 

Дослідіть і законспектуйте відповіді на такі питання: 

1. У чому специфіка поглядів на конфлікти у Давньому Світі? 

2. Чим характеризуються середньовічні погляди на конфлікти? 

3. Які суттєві особливості мали погляди на конфлікт мислителі епохи 

Відродження? 

4. Зробіть змістовний аналіз конфліктологічних ідей представників 

Нового часу та Просвітництва. 

5. У чому полягає виключність етапу другої половини ХІХ–початку 

ХХ ст. в еволюції конфліктологічних ідей? 

Контрольні питання 

1. Коли виникла конфліктологія як самостійна галузь науки? 

2. Коли і де виникає конфліктологічна практика? 

3. Які сучасні концепції конфлікту ви знаєте? 

4. У чому полягає інтегративність психології конфлікту як науки? 

Література: [1–13]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Види конфліктів та їх характеристика 

Мета: сформувати уявлення про багатовимірність конфліктів, 

охарактеризувати основні види конфліктів та визначити їх причини. 

План 

1. Класифікація конфліктів. 

2. Внутрішньоособистісні конфлікти. 

3. Причини конфліктів. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, класифікація конфліктів, 
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внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, міжгруповий 

конфлікт. 

Для вибору адекватного методу впливу й управління відповідним 

конфліктом доцільно проводити класифікацію за такими ознаками: спосіб 

розв’язання; сфера прояву; спрямованість впливу; ступінь виразності; кількість 

учасників; наявних потреб. 

На підставі класифікації визначають види та різновиди конфліктів. 

Вид конфлікту – варіант конфліктної взаємодії, виокремлений за певною 

ознакою. 

Метод розв’язання конфліктів припускає їх поділ на антагоністичні 

(насильницькі) конфлікти та компромісні (ненасильницькі). 

Насильницькі (антагоністичні) конфлікти являють собою способи 

розв’язання суперечностей шляхом руйнування структур усіх сторін-

конфліктерів чи відмови всіх сторін, окрім однієї, від участі у конфлікті. Ця 

сторона і виграє. Наприклад: повна поразка супротивника у суперечці, вибори 

органів влади тощо. 

Компромісні конфлікти допускають декілька варіантів їх розв’язання за 

рахунок взаємної зміни цілей учасників конфлікту, термінів, умов взаємодії. За 

взаємної зацікавленості досягти компромісу можливо шляхом проведення 

переговорів та ін. 

За однією з класифікацій розрізняють такі види конфліктів:  

За способом розв’язання: насильницькі; ненасильницькі. 

За сферою прояву: політичні; соціальні; економічні; організаційні. 

За спрямованістю впливу: вертикальні; горизонтальні. 

За ступенем виразності: відкриті; приховані. 

За кількістю учасників: внутрішньоособистісні; міжособистісні; 

міжгрупові. 

За потребами: когнітивні; конфлікти інтересів. 

Сфери прояву конфліктів багатоманітні: політика, економіка, соціальні 
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відносини, погляди та переконання людей. Розрізняють політичні, соціальні, 

економічні, організаційні конфлікти. 

За спрямованістю впливу визначають вертикальні й горизонтальні 

конфлікти. Характерною ознакою є розподіл обсягу влади, який знаходиться в 

опонентів на момент початку конфліктних взаємодій. 

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. 

Ступінь виразності конфліктного протистояння припускає визначення 

прихованих і відкритих конфліктів. Відкриті конфлікти характеризуються явно 

вираженим зіткненням опонентів: сварки, суперечки, зіткнення. Взаємодія 

регулюється нормами, що відповідають ситуації та статусу учасників 

конфлікту. 

У прихованому конфлікті відсутні зовнішні агресивні дії між сторонами-

конфліктерами, але при цьому використовуються непрямі способи впливу. Це 

відбувається за умови, якщо один з учасників конфліктної взаємодії побоюється 

іншого, або ж у нього немає достатньої влади й сил для відкритої боротьби. 

Кількість учасників конфліктної взаємодії дозволяє поділяти їх на 

внутрішньоособистісні, міжособистісні, міжгрупові. 

Внутрішньоособистісні конфлікти являють собою зіткнення всередині 

особистості однакових за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, 

інтересів. Особливістю цього виду конфлікту є вибір між бажанням і 

можливостями, між необхідністю виконувати й дотриманням необхідних норм. 

На вибір правильного рішення у разі внутрішньоособистісного конфлікту 

людина може витратити багато сил і часу, а отже, стрімко зростає емоційна 
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напруженість, може виникнути стрес, а перед ухваленням рішення поведінка 

особистості може стати неконтрольованою. Прикладами є конфлікти «плюс–

плюс», «плюс–мінус», «мінус–мінус».  

Конфлікти «плюс–плюс» припускають вибір одного з двох сприятливих 

варіантів. Наприклад, куди поїхати відпочивати чи що купити (машину якої 

марки). Слід зазначити: вибір відбувається з двох сприятливих варіантів, однак 

необхідність вибору може бути настільки складною та болісною, що 

супроводжуватиметься стресовими ситуаціями.  

Конфлікти «плюс–мінус» – це конфлікти притягання й відштовхування, 

ухвалення рішення, коли кожний з варіантів може мати і позитивні, і негативні 

наслідки, а вибрати потрібно один, з урахуванням розв’язання загального 

завдання. Наприклад: у конфлікті керівника з підлеглим звільнення підлеглого 

постає для керівника як альтернатива: звільнення невигідного підлеглого 

(позитивний аспект) і необхідність пошуку нового співробітника, працівника 

для виконання поставленого завдання (негативний аспект). У даному випадку 

необхідно продумувати варіанти, необхідні емоційні та матеріальні витрати на 

реалізацію поставленої мети. Якщо залишити гарного, але невигідного 

працівника, змусити його працювати над поставленим завданням, то наслідки 

такого рішення можуть незабаром негативно позначитися на результатах, тоді 

конфлікт із внутрішньоособистісного перетвориться на конфлікт з підлеглим, 

тобто в міжособистісний. 

Іншим різновидом внутрішньоособистісного конфлікту є рольовий 

конфлікт, коли у однієї особистості виникає необхідність одночасного 

виконання різних своїх ролей, які до того ж суперечать одна одній. Постає 

питання вибору, що виконувати. Наприклад: майстрові виробничої ділянки 

надіслано вказівку від начальника цеху нарощувати випуск продукції, а 

керівник служби якості наполягає на підвищенні якості продукції шляхом 

уповільнення виробничого процесу. Майстрові давалися суперечливі вказівки, 

причому одночасно. Такий конфлікт у результаті може бути зведено до 
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конфлікту «мінус–мінус», оскільки майстра поставлено перед проблемою 

вибору: що робити, чию вказівку виконувати, як це робити. 

Внутрішньоособистісний конфлікт може також виникнути у результаті 

того, що виробничі вимоги не збігаються з особистими потребами чи 

цінностями працівника. Наприклад: жінка-керівник давно планувала у суботу 

поїхати разом із чоловіком і дітьми відпочити за місто, до того ж велика увага 

до роботи почала погано позначатися на сімейних відносинах. У п’ятницю 

ввечері у її безпосереднього начальника виникли проблеми щодо виконання 

термінового завдання, і він наполіг, щоб вона розв’язувала ці проблеми у 

вихідні дні і навіть вийшла на роботу в суботу. Інакше під загрозою зриву 

опинився б найвигідніший для фірми контракт, за виконання якого відповідає 

підрозділ саме цієї жінки. 

Складністю розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів полягає у 

тому, що іноді відбувається зіткнення трьох складових, необхідних для 

досягнення поставленої мети: бажання («хочу»), можливості («можу»), 

необхідності («потрібно»). 

Міжгрупові конфлікти – конфлікти між різними групами, підрозділами, у 

яких стикаються інтереси людей, об’єднаних на період конфлікту в єдині 

згуртовані спільноти. Слід зазначити, що ця згуртованість може зникнути 

відразу після припинення конфлікту, але на момент відстоювання загальних 

інтересів єдність групи може бути досить значна. 

Міжособистісні конфлікти являють собою зіткнення індивідів із групою, 

між собою, боротьбу за інтереси кожної зі сторін. Це один з найбільш 

розповсюджених видів конфліктів. 

Залежно від наявних потреб виділяють когнітивні конфлікти та конфлікти 

інтересів. 

Конфлікт когнітивний – конфлікт поглядів, точок зору, знань. У такому 

конфлікті мета кожного суб’єкта – переконати опонента, довести правильність 

своєї точки зору, своєї позиції. 
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Конфлікти інтересів можна представити як противагу конфлікту 

когнітивному, що означає протиборство, засноване на зіткненні інтересів різних 

опонентів (груп, індивідів, організацій). 

Оскільки поділ конфліктів на види досить умовний, чіткої межі між 

різними видами не існує, і на практиці виникають такі конфлікти: організаційні 

вертикальні міжособистісні; горизонтальні відкриті міжгрупові тощо. 

Причини конфлікту 

Існує кілька причин виникнення конфліктів, основними з яких є: 

обмеженість ресурсів, які потрібно ділити, відмінності в цілях, відмінності в 

уявленнях і цінностях, відмінності в манері поведінки, рівні освіти тощо. 

Завдання до самостійної роботи 

Дослідіть та законспектуйте відповіді на питання. 

1. Конфлікт між працівником і колективом.  

2. Конфлікт між керівником і підлеглими.  

3. Інноваційні конфлікти.  

Контрольні питання 

1. Чому за статистикою найбільш розповсюдженим конфліктом є 

міжособистісний? 

2. У чому особливість внутрішньоособистісного конфлікту? 

3. У чому полягають суб’єктивні та об’єктивні причини конфлікту? 

Література: [1–13]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Структура та функції конфлікту 

Мета: з’ясувати структуру та функції конфліктів, сформувати уявлення 

про динаміку конфлікту. 

План 

1. Елементи конфлікту.  

2. Динаміка конфлікту.  
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3. Функції конфлікту. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, структура конфлікту, конфліктна 

ситуація, інцидент, функції конфлікту. 

У теорії і практиці психології конфліктів існує три формули виникнення 

конфліктів, які умовно позначаються як конфлікти «А», «Б», «В». Практичне 

значення формул конфліктів у тому, що за ними можна достатньо швидко 

аналізувати конфлікти та знаходити шляхи їх подолання.  

Структурні елементи конфлікту 

Схема конфлікту «А». Конфліктна ситуація + Інцидент → Конфлікт 

(КС+І=К).  

Конфліктна ситуація – це нагромадження суперечностей, які містять 

суттєву причину конфлікту.  

Інцидент – це збіг обставин, що є приводом для конфлікту.  

Важливе значення у розв’язанні конфлікту має правильне формулювання 

конфліктної ситуації.  

Шейнов В. А. пропонує правила найбільш ефективного вивчення 

конфліктної ситуації.  

Правило 1. Пам’ятайте, що конфліктна ситуація – це те, що необхідно 

долати.  

Правило 2. Конфліктна ситуація завжди виникає раніше, ніж конфлікт. 

Конфлікт виникає одночасно з інцидентом.  

Правило 3. Опис конфліктної ситуації має підказувати, що робити, як 

себе поводити в ній.  

Правило 4. Ставте перед собою запитання – «чому?» і думайте над ним 

доти, доки зрозумієте першопричину виникнення конфліктної ситуації.  

Правило 5. Сформулюйте конфліктну ситуацію своїми словами, не 

повторюючи слів з опису конфлікту.  

Правило 6. У формулюванні конфліктної ситуації бажано обходитися 
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мінімумом. 

Конфлікт «Б». КГ1+КГ2+КГ3+....+КГn = К, КГ – конфліктоген – слова 

або дії, які призводять до конфлікту.  

Існує закон ескалації конфліктогенів: кожний наступний конфліктоген 

сильніший за попередній. Близько 80 % конфліктів виникають за вищезгаданою 

формулою.  

Правило 1. Не застосовуйте конфліктогени.  

Правило 2. Не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген.  

Конфлікт «В». КС1+КС2+КС3+....+КСn=К КС – конфліктна ситуація.  

Розв’язання таких типів конфлікту зводиться до усунення КС.  

Складові конфлікту 

1. Конфліктуючі сторони – окремі особистості або групи можуть бути 

замішані у конфлікті, а інші учасники конфлікту – співчуваючі (з одного або з 

іншого боку), провокатори (підбурювачі), примирювачі, консультанти, невинні.  

2. Зона розбіжностей – предмет, факт, проблема. Її не завжди легко 

виявити. Нерідко самі учасники конфлікту її чітко не уявляють. Однак коли 

вони почнуть конфліктувати, зона розбіжностей розбухає, у ній з’являються 

нові й нові зони. 

3. Уявлення про ситуацію. Кожен з учасників має своє уявлення про 

конфліктну ситуацію.  

4. Мотиви. Мотиви можуть бути як усвідомленими, так і 

неусвідомленими.  

5. Дії. Дії однієї сторони заважають іншій досягти своєї мети, тому 

оцінюються обома як негативні, некоректні.  

Етапи конфлікту 

1. Виникнення і розвиток спірної ситуації. Спірна ситуація створюється 

суб’єктами соціальної взаємодії і є передумовою конфлікту.  

2. Сприйняття спірної ситуації як конфліктної хоч би однією зі сторін та 

емоційне переживання цього факту.  
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Наслідками і зовнішніми проявами подібного сприйняття можуть бути: 

зміни в настрої, критичні та недоброзичливі висловлювання на адресу 

опонента, обмеження комунікативних контактів з ним та ін.  

3. Початок відкритої конфліктної взаємодії. Цей етап виявляється в 

активних діях одного з учасників конфлікту, який усвідомив для себе 

конфліктну ситуацію. Ці дії (заяви, попередження, критичні висловлювання та 

ін.) спрямовані проти свого опонента. Інший учасник при цьому усвідомлює, 

що дії спрямовані проти нього і, у свою чергу, адекватно діє проти ініціатора 

конфлікту.  

4. Розвиток відкритого конфлікту. На цьому етапі учасники конфлікту 

відкрито заявляють про свої позиції і висувають свої вимоги. Водночас вони 

можуть не усвідомлювати особистих інтересів і не розуміти суті і предмета 

конфлікту.  

5. Розв’язання конфлікту. При цьому слід керуватися ситуаційним 

підходом і підбирати засоби впливу залежно від конкретних обставин.  

Фази конфлікту безпосередньо пов’язані з його етапами і відображають 

динаміку конфлікту насамперед з огляду реальних можливостей його 

розв’язання.  

Основні фази конфлікту: 1) початкова фаза; 2) фаза підйому; 3) пік 

конфлікту; 4) спад конфлікту. 

Будь-який конфлікт виконує як позитивні (конструктивні), так і негативні 

(деструктивні) функції. 

Позитивні функції:  

– конфлікт спонукає до розвитку; 

– має інформаційно-пізнавальне значення; 

– конфлікт знижує синдром покірності, стимулює активність людей. 

Негативні функції: 

– погіршення мікроклімату в колективі; 

– зниження продуктивності праці; 
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– моральні та матеріальні витрати на розв’язання конфлікту. 

Дослідники визначають ще суперечливу функцію (знищення цінностей з 

одночасним звільненням – поля для нової творчої діяльності). 

Завдання до самостійної роботи 

1. Надайте визначення основних структурних елементів конфлікту: 

«суб’єкти конфлікту», «предмет конфлікту», «образ конфліктної ситуації», 

«мотиви конфлікту», «позиції конфліктуючих сторін». 

2. Поміркуйте, у чому полягає основна відмінність конфліктної ситуації 

від конфлікту. Наведіть приклад. 

3. Визначте відмінності понять «конфліктна ситуація», «інцидент». 

Контрольні питання 

1. Чим характеризується передконфліктна стадія? 

2. У чому полягає загальна схема розвитку конфлікту? 

3. У чому полягає сутність закону ескалації конфліктогенів? 

4. Які існують фази конфліктної взаємодії? 

5. Назвіть позитивні і негативні функції конфлікту. 

Література: [1–13]. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Технології управління конфліктами 

Мета: проаналізувати проблему управління конфліктами, їх 

профілактики та з’ясувати стратегії розв’язання конфліктів. 

План 

1. Профілактика конфліктів.  

2. Проблема управління конфліктами.  

3. Способи розв’язання конфліктів. 

4. Переговори як основний спосіб розв’язання конфліктів. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, профілактика конфлікту, методи 
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управління, переговори. 

Профілактика конфліктів – це вид управлінської діяльності, що полягає у 

своєчасному розпізнаванні, усуненні чи ослабленні конфліктогенних чинників і 

обмеженні таким чином можливості їх виникнення чи деструктивного 

розв’язання у майбутньому. Профілактику конфліктів поділяють на первинну 

та вторинну.  

Первинна профілактика полягає у психологічній освіті можливих 

учасників конфлікту.  

Вторинну профілактику пов’язано з проведенням безпосередньої роботи 

зі зниження рівня напруженості у конфліктогенних групах. При цьому варто 

враховувати й аналізувати конфліктогени, тобто все те, що може викликати 

конфлікт (слово, дію чи бездіяльність, невербальні прояви). Існує немало 

методів управління конфліктами. Загалом їх можна поділити на кілька груп, 

кожна з яких має свою сферу застосування: внутрішньоособистісні, структурні, 

міжособистісні, переговори, відповідні агресивні дії. 

У практиці управління конфліктами виокремлюють три напрями: відхід 

від конфлікту, придушення конфлікту і власне управління конфліктом. Кожний 

з названих напрямів реалізується за допомогою спеціальних методів. 

Внутрішньоособистісні методи полягають в умінні правильно 

організувати свою власну поведінку, висловити свою точку зору, не 

викликаючи психологічної захисної реакції іншої людини. Деякі конфліктологи 

радять використовувати спосіб «Я-висловлювання», тобто спосіб передачі 

іншій особистості вашого відношення до певного предмета, без звинувачень і 

вимагань, але так, щоб інша людина змінила своє відношення і не провокувала 

конфлікт. Цей спосіб допомагає людині втримати свою позицію, не 

перетворюючи опонента у свого ворога. «Я-висловлювання» може бути 

корисним у будь-якій обстановці, але воно особливо необхідне тоді, коли 

людина роздратована чи незадоволена. 

Структурні методи – методи попередження чи профілактики конфліктів, а 
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також методи дії переважно на організаційні конфлікти, що виникають через 

неправильний розподіл повноважень, організації праці. До таких методів 

відносять: роз’яснення вимог до роботи, формування координаційних і 

інтеграційних механізмів, використання систем винагороди. 

Міжособистісні методи управління конфліктом тісно пов’язані з вибором 

стилю поведінки, які розроблені на підставі досліджень Томаса-Кілмена 

(концепція Томаса-Кілмена, у якій виділяється п’ять основних стратегій 

людської поведінки в конфліктній ситуації: 1) уникнення, 2) суперництво 

(боротьба, примушування), 3) компроміс, 4) співробітництво, 

5) пристосованість (вчинки)). 

Персональні методи виокремив В. П. Пугачов, акцентуючи увагу на 

можливостях керівника активно протистояти конфліктам:  

– використання влади, позитивних і негативних санкцій, заохочення і 

покарання безпосередньо самих учасників конфлікту; 

– зміна конфліктної мотивації співробітників за допомогою впливу на їх 

потреби та інтереси адміністративними методами (переведення одного з 

опонентів до іншого відділу, зміна виду роботи, яку виконує співробітник, 

через те, що в нього накопичилася негативна енергія унаслідок монотонності 

роботи, направляння співробітника на підвищення кваліфікації); 

–  переконання учасників конфлікту, проведення пояснювальних бесід 

про значущість спокійної роботи для всього трудового колективу; 

– зміна учасників конфлікту шляхом переміщення людей у межах 

організації, звільнення чи спонукання до добровільного звільнення з роботи; 

–  вхід керівника в конфлікт у ролі експерта чи арбітра і пошук виходу з 

конфлікту за допомогою переговорів. 

Методи управління персоналом – система заходів з формування 

принципів, норм поведінки людей в організації, яка дозволяє досягнути 

поставленої мети у визначені строки і з допустимими затратами. 

Стратегії розв’язання конфліктів 
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Насильство – слабкіша сторона із застосуванням сили примушується до 

підкорення і виконання вимог сильнішої сторони. Передбачається не тільки 

застосування фізичної сили, це можуть бути й адміністративні, службові та інші 

дії. Насильство стратегічно завжди малоефективне, оскільки це спонукає до 

прихованого опору, а деколи і відкритого бунту, для придушення яких знову і 

знову потрібне насильство.  

Роз’єднання – конфлікт не вирішується, і нерідко, не вичерпується, а 

закінчується або завершується шляхом припинення взаємодії, розривом 

відносин між учасниками конфлікту (наприклад, розлучення). Роз’єднання 

тісно пов’язано з незадоволеністю як мінімум однієї з конфліктуючих сторін, і є 

крайнім заходом. 

Примирення – суперечності і розбіжності або улагоджуються мирно, що 

може відбуватися нібито «саме по-собі», і це недовговічне, оскільки проблема і 

тема конфлікту невичерпана. Або примирення може бути здійснене в результаті 

переговорів між учасниками, які закінчуються ухваленням узгодженого 

рішення.  

Можливе повне і неповне розв’язання конфлікту, зокрема, можливі такі 

варіанти:  

1. Повне розв’язання конфлікту на об’єктивному рівні унаслідок 

перетворення об’єктивної конфліктної ситуації. Наприклад: просторове або 

соціальне розведення сторін, надання їм дефіцитних ресурсів, відсутність яких 

призвела до конфлікту.  

2. Повне розв’язання конфлікту на суб’єктивному рівні унаслідок 

кардинальної зміни образів конфліктної ситуації.  

3. Часткове розв’язання конфлікту на об’єктивному рівні шляхом 

перетворення об’єктивної конфліктної ситуації зі створенням незацікавленості 

в конфліктних діях.  

4. Часткове розв’язання конфлікту на суб’єктивному рівні у вигляді 

обмеженого, але достатнього для тимчасового припинення суперечності і зміни 
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образів в конфліктній ситуації.  

Позитивні стосунки рідко зустрічаються в ситуації конфронтації. 

Ескалація конфлікту нерідко робить учасників ригідними і підозрілими. У 

такому разі необхідна участь третьої сторони для пошуку рішення, що 

задовольняє обидві сторони. Так, однією з найпоширеніших є технологія 

розв’язання конфліктів, яка орієнтована на вичерпування формули конфлікту.  

Залежно від того, чи вважають учасники конфлікту його завершення 

вдалим або невдалим для себе, визначають декілька способів розв’язання 

конфліктів, які іноді називають стратегіями, такими, що обумовлюють 

особливості поведінки і вибір тактик у розв’язанні конфліктів. 

Стратегія «виграти/програти». Передбачається, що конфліктуюча сторона 

хоче досягти виграшу завдяки програшу її опонента, і хоче бути переможцем у 

конфлікті, а свого опонента зробити переможеним;  

Стратегія «програти/виграти». Передбачається, що конфліктуюча сторона 

налаштована на поразку, оскільки бачить в опоненті, наприклад, дуже сильну 

сторону, боротьба з якою приречена на провал;  

Стратегія «програти/програти». Допускається, що у разі використання 

цієї стратегії конфліктуюча сторона йде на програш, але водночас примушує і 

іншу сторону програти;  

Стратегія «виграти/виграти». Передбачається, що конфліктуюча сторона 

у разі використання цієї стратегії прагне такого виходу з конфлікту, за якого 

виграє та чи інша сторона.  

Найпозитивнішою з названих є стратегія «виграти/виграти», що не 

припускає програшу іншої сторони. Психотехнологію цієї стратегії застосували 

австралійські психологи X. Корнеліус і Ш. Фейр. Вона полягає в тому, що не 

тільки знаходиться більш прийнятне рішення, але й зміцнюються і 

поліпшуються стосунки. Можна визначити такі рекомендації ефективного 

застосування психотехнології розв’язання конфліктів «виграти/виграти»: 

– визначити потреби (приховані і явні) всіх учасників;  
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– прагнути задовольнити потреби усіх учасників;  

– визначити цінності інших, як і власні;  

– здійснити прагнення бути об’єктивними, відділяти проблему від 

особистості;  

– шукати творчі та неординарні рішення;  

– недоцільно зберігати проблему, доцільно берегти людей.  

Стратегія «виграти/виграти» робить з учасників конфлікту опонентів, а з 

опонентів – партнерів. Така стратегія і технологія розв’язання конфліктів 

зумовлює успіх як в справах, так і в особистому житті.  

Переговори як основний спосіб розв’язання конфліктів 

Переговори є реальною, найсучаснішою і однією з найефективніших 

психотехнологій розв’язання конфліктів. 

В організації переговорів при розв’язанні конфліктів технологічно 

важливим і необхідним є:  

– підготовка переговорів;  

– поведінка учасників переговорів; 

– ведення і завершення переговорів. 

Визначають моделі або типи поведінки у переговорному процесі. 

Психологічні моделі поведінки учасників конфліктів у переговорному 

процесі 

Тип поведінки Психологічна 

характеристика 

поведінки 

Адекватний стиль 

спілкування 

Запобігливий Відмовляється 

обговорювати проблему 

конфлікту. Прагне 

змінити предмет 

обговорення 

Оволодіти ініціативою, 

зацікавити партнера 

варіантами вирішення 

проблеми 

Поступальний Погоджується на будь-яку 

пропозицію, у тому числі 

і незручну для себе 

Виявити ступінь 

зацікавленості партнера у 

контракті, показати його 

переваги, чітко обговорити 

терміни виконання і форми 

контролю 
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Заперечливий Стверджує, що проблема 

неактуальна, конфліктна 

ситуація вирішиться сама 

собою. Не докладає 

зусиль для досягнення 

згоди 

Необхідно будь що 

показувати наявність 

проблеми, її складність і 

наслідки. Проявляти 

ініціативу в обговорені 

дискусійної проблеми. 

Створювати сприятливу 

атмосферу для обговорення 

проблеми  

Наступальний Прагне до успіху, 

прийняття рішення на 

свою користь. Відкидає 

аргументи і пропозиції 

опонента. Проявляє 

натиск та агресію 

Необхідно проявляти спокій, 

обережність. Показувати 

власну позицію досить 

упевнено. Давати зрозуміти, 

що однобічних поступок не 

може бути. Пропонувати свої 

варіанти компромісу, 

розв’язання проблеми 

 

Успіх переговорного процесу з розв’язання конфлікту в більшості 

випадків визначається умінням зрозуміти протилежну сторону, правильно 

оцінити її модель поведінки і вибрати адекватний стиль спілкування. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідіть інші способи розв’язання конфліктів (медіація, нормативний 

спосіб, насилля, ненасильницька поведінка тощо). Скласти словник термінів за 

цією тематикою. 

2. Визначте алгоритм діяльності керівника під час управління 

конфліктами. 

3. Знайдіть у художній літературі твори, у яких містяться способи 

запобігання та профілактики конфліктів. 

Контрольні питання 

1. Які етапи передбачає регулювання конфлікту? 

2. Які існують передумови розв’язання конфліктів? 

3. Що таке нормативні механізми регулювання конфліктів? 

4. Які принципи управління конфліктами? 

5. Які основні етапи проведення переговорів? 
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6. Від чого залежить успіх на переговорах? 

7. Які основні заходи щодо підготовки переговорів? 

8. У яких основних формах конфлікт може бути завершеним? 

Література: [1–13]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Стилі та моделі поведінки у конфліктних ситуаціях 

Мета: проаналізувати стилі конфліктної поведінки, модель стратегії 

поведінки особистості у конфлікті Томаса-Кілмена. 

План 

1. Основні моделі поведінки у конфліктних ситуаціях. 

2. Психологічна характеристика стилів поведінки під час конфлікту. 

3. Модель стратегій поведінки в конфлікті Томаса-Кілмена. 

4. Типи конфліктних особистостей. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, моделі поведінки, типи конфліктних 

особистостей. 

У психології існують три основні моделі поведінки особистості в 

конфлікті: конструктивна, деструктивна і конформістська. 

Конструктивною вважається така модель поведінки, яка спрямована на 

припинення конфлікту: націлена на пошук взаємовигідного рішення; 

особистість характеризує витримка, доброзичливе відношення до суперника, 

відкритість і щирість; особистість у спілкуванні лаконічна і небагатослівна. За 

таких умов зазвичай конфлікт іде на спад і з часом зовсім припиняється. 

Деструктивною модель поведінки вважається тоді, коли особистість 

намагається розширювати і загострювати конфлікт; принижує партнера, 

негативно оцінює його як особистість, проявляє підозрілість і недовіру до 

суперника, порушує етику спілкування. За таких умов, звичайно, конфлікт 

розв’язується дуже важко, а то і не розв’язується зовсім. Відкриту форму його 
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протікання може припинити керівник адміністративними заходами, а на 

міжособистісному рівні конфліктні стосунки продовжуються, що негативно 

впливає на ефективність роботи в організації. 

Конформістською модель поведінки вважається тоді, коли особистість 

пасивна, погоджується на поступки; непослідовна в оцінюваннях, судженнях, 

поведінці; легко погоджується з думкою суперника, намагається уникати 

гострих запитань. Небезпечність конформістської моделі поведінки полягає в 

тому, що вона сприяє агресивності суперника, або навіть провокує цю 

агресивність, дає привід супернику принижувати себе, підкоряти своїй волі. 

Водночас конформістська модель поведінки може мати і позитивне значення, 

якщо протиріччя, які викликали конфлікт несуттєві, тоді така модель поведінки 

дозволяє швидко розв’язати конфлікт і не доводить до загострення 

міжособистісних відносин. 

Знання моделей поведінки сприяє більш виваженому підходу до 

розв’язання конфліктів, якщо такі виникають. 

Варіантами взаємодії у конфліктних ситуаціях є:  

– відхід від ситуації (уникнення конфлікту);  

– прийняття компромісних рішень;  

– боротьба (конфронтація) сторін;  

– співробітництво; 

– пристосування. 

Можливі варіанти розвитку конфліктної ситуації можна простежити, 

використовуючи двопараметричну модель К. Томаса. 

Відмова від конфліктної поведінки (позиція уникнення) може бути 

зумовлена такими причинами: 

– усвідомленням однією зі сторін нестачі ресурсів для ведення боротьби 

й переговорів, тобто обережністю; 

– розумінням, що взаємодія з партнером не становить великого 

інтересу; 
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– зміною ставлення до предмета розбіжностей, коли встановлено, що 

ціна перемоги занадто висока; 

– тимчасовим відступом для перегрупування ролей; 

– боягузтвом одного з учасників. 

Позиція пристосування передбачає такі ситуації: 

– сторони цінують партнерство (наприклад, клієнтів дуже мало чи 

партнерство є надзвичайно вигідним); 

– один з учасників розуміє, що правда не на його боці; 

– опонентів не дуже хвилює усе, що трапилося. 

Позиція компромісу припускає часткову відмову від своїх інтересів на 

користь партнера за умови, що він піде на взаємні поступки. 

Співробітництво рекомендується використовувати, якщо: 

– розв’язання проблеми дуже важливе для обох сторін; 

– із протилежною стороною склалися тісні, тривалі та взаємозалежні 

стосунки; 

– сторони хочуть винести на обговорення деякі ідеї та спільно 

попрацювати над розробкою рішення; 

– втягнені в конфлікт сторони мають однакову владу чи знаходяться в 

однаковому становищі, що дає їм можливість нарівні шукати розв’язання 

проблеми. 

Конфронтація вимагає повної відмови від поступок партнерові. Для того, 

щоб конфліктна ситуація переросла в конфліктні відносини, необхідно, щоб 

самі її учасники усвідомили ситуацію саме як конфліктну. 

Визначають два індикатори конфліктності. Першим індикатором 

уважають відчуття учасниками загрози для збереження власної позиції. 

Ознакою такої загрози є: 

– раптове усвідомлення неможливості виконувати свої функції; 

– відчуття невизначеності й недостатності інформації; 

– відчуття розбіжності свого формального статусу та реальної ролі в 
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колективі. 

Другим індикатором конфліктності є підвищена емоційність учасників 

конфліктної взаємодії. 

Головний внутрішньоособистісний сигнал переходу до стану 

конфліктності – це усвідомлення взаємної несумісності своєї мети з позицією 

іншого учасника взаємодії за одночасного сприйняття кожним учасником 

певної ситуації як надзвичайно важливої для досягнення власної мети. 

Головними ознаками переходу ситуації до конфронтації є: 

– прагнення кожного з учасників перевищити сферу своїх обов’язків 

стосовно партнера; 

– висування необґрунтовано завищених вимог один до одного; 

– необ’єктивне оцінювання протилежної сторони. 

Знання особливостей стилів поведінки учасників конфліктної взаємодії 

дозволяє передбачити їхні можливі реакції на ситуацію та заздалегідь 

пом’якшувати небажані наслідки конфлікту. 

Значного поширення в конфліктології набула розроблена К. Томасом і 

Р. Кілменом двомірна модель стратегій поведінки особистості в конфліктній 

взаємодії. В основу цієї моделі покладено орієнтації учасників конфлікту на 

свої інтереси і інтереси протилежної сторони. 

У будь-якому конфлікті кожен учасник оцінює і співвідносить свої 

інтереси та інтереси суперника, ставлячи собі питання: «Що я виграю...?», «Що 

я втрачу...?», «Яке значення має предмет спору для мого суперника...?» тощо. 

На підставі такого аналізу він свідомо вибирає ту чи іншу стратегію поведінки 

(догляд, примус, компроміс; поступка або співробітництво). Ні одну з названих 

стратегій поведінки не можна назвати однозначно «хорошою» чи «поганою». 

Кожна з них може бути оптимальною і забезпечити найкращий ефект, залежно 

від конкретних умов виникнення конфлікту. 

Вибираючи стратегію поведінки в конфлікті, необхідно в кожному 

конкретному випадку ураховувати, що дуже важливим є досягнення 
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позитивного результату з одного боку і збереження хороших відносин з 

опонентом з іншого. Якщо ні те, ні інше не має великої цінності, то найкраща 

стратегія – уникнення. Якщо результат принципово важливий, а відносини не є 

значущими, варто досягати свого за допомогою суперництва. Якщо відносини 

перш за все, то найкраще поступитися.  

Якщо і відносини, і результат суттєво важливі, то варто докласти зусилля 

і витратити час на досягнення співробітництва. 

Часто буває так, що відображення цих інтересів відбувається несвідомо, і 

тоді поведінка в конфліктній взаємодії насичена потужним емоційним 

напруженням і є спонтанною. 

Оцінка інтересів у конфлікті – це якісна характеристика вибраної 

поведінки. У моделі Томаса-Кілмена вона співвідноситься з кількісними 

параметрами: низьким, середнім або високим рівнем спрямованості на інтереси. 

Двомірна модель стратегій поведінки в конфлікті Томаса-Кілмена 

 

 

Особливо важливою в оцінюванні моделей і стратегій поведінки 

особистості в конфлікті є цінність для неї міжособистісних стосунків з 

протиборчою стороною. Якщо для одного із суперників міжособистісні 
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стосунки (дружба, любов, товариство, партнерство тощо) не мають ніякої 

цінності, то і поведінка його в конфлікті вирізнятиметься деструктивним 

змістом або крайніми позиціями у стратегії (примушування, боротьба, 

суперництво). І навпаки, цінність міжособистісних стосунків для суб’єкта 

конфліктної взаємодії зазвичай є суттєвою причиною конструктивної поведінки 

у конфлікті або спрямованістю такої поведінки на компроміс, співробітництво, 

догляд або поступку. 

Типи конфліктних особистостей 

Ємельянов С. М. описує п’ять типів конфліктних особистостей, а саме: 

демонстративний, ригідний, некерований, надточний, безконфліктний.  

Демонстративний тип завжди хоче бути в центрі уваги. Любить добре 

виглядати в очах інших. Його відносини до людей переважно визначаються 

тим, як вони відносяться до нього. Він легко долає поверхневі конфлікти, 

любуючись своїми стражданнями і стійкістю, добре пристосовується до різних 

ситуацій, при цьому не видно його раціональної поведінкі, а проявляється 

емоційність. Планування своєї діяльності такі особи здійснюють ситуаційно і 

слабо впроваджують в життя. Вони уникають кропіткої та систематичної 

роботи. Вони не уникають конфліктів, в ситуації конфліктної взаємодії 

почуваються непогано. 

Ригідний тип конфліктної особистості підозрілий, володіє завищеною 

самооцінкою. Постійно вимагає підтвердження особистої значущості. Такі 

люди часто не враховують ситуації, яка змінилася чи нових обставин, вони 

прямолінійні і негнучкі. Важко сприймають думку інших, не враховують її, 

повагу інших сприймають як належне, а неповагу – як образу. Вони некритичні 

до своїх вчинків, хворобливо образливі, підвищено чутливі до дійсних і 

надуманих несправедливостей. 

Некерований тип особистості імпульсивний і недостатньо контролює 

себе. Поведінка непередбачувана, поводиться агресивно, часто не задумуючись 

під час суперечок про етичні норми спілкування. Несамокритичний, у 
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численних своїх невдачах схильний обвинувачувати інших. Не може грамотно 

планувати свою діяльність, чи планомірно втілювати заплановане в життя. З 

попереднього досвіду не робить ніяких висновків. 

Надточний тип особистості досить скрупульозно відноситься до своєї 

роботи. Висуває підвищені вимоги до себе і до інших, але робить це так, що їм 

здається, що він прискіпується. Йому властива підвищена тривожність, 

надзвичайно чутливий до деталей, схильний до зауважень інших. Інколи 

розриває стосунки з друзями, чи знайомими, лише через те, що йому здається 

що його образили. Такі люди мучаться через себе самих, переживають через 

свої промахи, невдачі, розплачуючись за них хворобами (безсонням, головним 

болем), стримані в зовнішніх, особливо емоційних проявах. 

Безконфліктний тип особистості нестійкий у своїх оцінюваннях і думках, 

йому легко навіяти думку інших. Усередині самих себе вони суперечливі. Для 

них характерна деяка непослідовність в поведінці, орієнтуються на ближню 

перспективу і миттєвий позитивний результат. Такі люди дуже залежні від 

думки інших, прагнуть до компромісу, не наділені великою силою волі. Вони 

не задумуються про наслідки своїх вчинків і причини проступків інших. 

Навички візуальної діагностики особливостей поведінки дозволяють 

адекватно оцінити конфліктну особистість, прогнозуючи можливі завершення 

конфліктів у різних ситуаціях. Беззаперечним є той факт, що прояви 

конфліктних форм поведінки і внутрішні особливості особистості та її 

соціальне оточення тісно взаємопов’язані. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Порівняйте теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії 

(К. Г. Юнг, К. Р. Роджерс, Е. Берн). 

2. Ознайомтеся з принципами технології ефективного спілкування і 

раціональної поведінки в конфлікті. 

3. Визначте стратегію поведінки, яка вам найбільше імпонує? 

Обґрунтуйте відповідь. 
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Контрольні питання 

1. Які основні моделі поведінки в конфлікті? 

2. Хто розробив двомірну модель стилів конфліктної поведінки? 

3. За яких умов учасник конфлікту вибирає стиль боротьби; стиль 

відходу; стиль компромісу; стиль поступки; стиль співпраці? 

4. Які головні типи конфліктних особистостей ви знаєте? 

5. Які існують правила самоконтролю емоцій? 

6. Як взаємопов’язані різні стратегії поведінки у конфлікті? 

Література: [1–13]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Методи вивчення конфліктів і конфліктної поведінки  

Мета: проаналізувати проблему методів дослідження конфліктної 

поведінки учасників конфлікту та з’ясувати методики діагностики конфлікту. 

План 

1. Теоретичні методи дослідження конфліктів. 

2. Емпіричні методи дослідження конфліктів. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфлікт, математичне моделювання, соціометрія. 

Теоретичні методи дослідження. До теоретичних методів належать: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний, логічний методи, узагальнення, 

порівняння та інші.  

Аналіз застосовується постійно. Він полягає в уявному розчленовуванні 

досліджуваного предмета на складові або виокремлення ознак предмета для 

вивчення їх окремо як частини цілого. Наприклад, виокремлюють елементи 

конфлікту, аналізують поведінку опонентів: їх мотиви, інтереси, позиції, 

стратегії, тактику та ін. 

Синтез – метод пізнання, за якого відбувається уявне з’єднання складних 
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елементів досліджуваного предмета та його властивостей, розчленованого в 

результаті аналізу, і вивченні цього предмета як єдиного цілого. У процесі 

синтезу розкривається місце і призначення кожного елемента в системі, 

досліджується їх виявлення у предметі як єдність різноманітного. 

Індуктивний метод полягає в тому, що загальний висновок робиться з 

окремих тез. Наприклад, результати вивчення окремих фрагментів, подій, 

фактів масштабного конфлікту індуктивно узагальнюються. На цій підставі 

розкриваються загальні закономірності функціонування конфлікту. 

Дедуктивний метод полягає у виокремленні висновку із загального 

положення. У цьому випадку від загального, абстрактного, повертаються до 

конкретного, одиничного, але не до початкового положення, а до нового 

збагаченого знання про це конкретне. 

Історичний метод застосовується у дослідженні історії розвитку 

конфлікту. Він полягає у вивченні процесу розвитку конфлікту, починаючи від 

його виникнення і закінчуючи завершенням. Історичний метод дозволяє 

вивчити ті конкретні умови й обставини, у яких зароджувався конфлікт, 

оцінити значення у його розвитку осіб і соціальних груп, розглянути на різних 

прикладах форми завершення подібних конфліктів. 

Логічний метод охоплює засоби та способи логічного опису і пояснення 

конфліктів, ґрунтується на формах мислення і законах діалектичної і 

формальної логіки. Застосування логічних засобів під час опису і пояснення 

конфліктів дозволяє уникнути помилок у визначенні напрямів запобігання їх 

виникненню, реалізувати логічно правильну процедуру розв’язання конфлікту. 

Цей метод тісно пов’язаний з історичним методом. Однак історичних фактів 

недостатньо для глибокого пізнання конфлікту; факти необхідно 

систематизувати, узагальнити і зробити з них висновки. Тому логічна обробка 

історичного матеріалу необхідна під час дослідження конфліктів. 

Узагальнення полягає у дослідженні властивостей, зв’язків і відносин 

конфлікту, що характеризують не окремо взятий конфлікт, а клас однорідних 
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щодо цього конфліктів. Під час узагальнення важливо вміти виокремити 

одиничне, характерне тільки для цієї конфліктної ситуації, і загальне, властиве 

цілій низці конфліктів. 

Порівняльний метод передбачає зіставлення низки аспектів конфлікту і 

з’ясування схожості або відмінності їх проявів у різних конфліктах. У 

результаті порівняння встановлюються відмінності у параметрах конфлікту, що 

дозволяє диференційовано управляти конфліктними процесами. 

Математичне моделювання дозволяє шляхом залучення сучасних засобів 

обчислювальної техніки перейти від простого накопичення й аналізу фактів до 

прогнозування і оцінювання подій у реальному масштабі часу їх розвитку. 

Математика конфлікту пов’язана з теорією ігор, сформульованою 

американськими математиками Дж. фон Нейманом і 0. Моргенштерном. Поява 

нових напрямів математичного аналізу конфліктів пов’язана з розробкою 

універсальних математичних моделей розв’язання конфліктних ситуацій; 

функціонуванням складних систем у конфліктних ситуаціях; конфліктами в 

системі «людина–машина»; оптимізацією поведінки людини у конфлікті.  

Спостереження застосовується як міждисциплінарний метод для 

вивчення конфліктів різного рівня: від внутрішньоособистісного до 

міждержавного. Як метод збору первинної інформації про об’єкт, що 

вивчається, шляхом цілеспрямованого, організованого, безпосереднього 

сприйняття і фіксації конфліктних подій спостереження досить позитивний. Під 

час спостереження конфлікт сприймається безпосередньо. Це може бути 

забезпечено участю в конфлікті (спостерігач є одним з учасників) і 

сприйняттям конфлікту зі сторони (свідок, другорядний учасник, медіатор). 

Проте спостереження конфлікту має і недоліки. Спостерігач є учасником 

конфлікту і його психіка піддається змінам, які властиві протиборчим сторонам 

(спотворене сприйняття, негативні емоції, пошук справедливої позиції та інше). 

Одержані таким способом факти з особистим забарвленням не можуть бути 
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фактами науковими. Необхідно зважати на вплив особистого досвіду, знань, 

установок, емоційного стану спостерігача на результати вивчення конфлікту.  

Соціометрія. Тест американського соціолога, соціального психолога і 

психіатра Дж. Морено вживається для оцінювання міжособистісних емоційних 

зв’язків у групі і застосовується в соціальній конфліктології для виявлення 

конфліктних взаємин у малій групі. Методика ґрунтується на визначенні 

кожним членом групи свого ставлення до інших за певними критеріями. 

Розроблені різні модифікації соціометрії. Так, координатно-соціограмний метод 

дозволяє виокремити в досліджуваних групах конфліктні пари, індеферентних 

неприйнятих та ізольованих осіб, мікрогрупи з позитивним і негативним 

статусами в офіційних і неофіційних підсистемах спілкування. 

Метод опитування застосовується під час дослідження різних видів 

конфлікту. Використовуються анкетування, бесіди, масові й експертні 

опитування. Так, Т. Полозова запропонувала методику визначення 

внутрішньогрупової конфліктності. Її основою є метод експертного оцінювання 

міжособистісних відносин членів колективу, що дозволяє, на думку автора, 

виокремити конфліктні пари. Методика також охоплює виявлення загальних 

нормативів поведінки в конфліктній ситуації, визначення образу конфліктної і 

неконфліктної людини, оцінювання колективу за біполярною шкалою. 

Різні види анкетування, інтерв’ю дозволяють вивчити сприйняття 

конфлікту індивідами та соціальними групами на когнітивному, емотивному та 

конативному рівнях. 

Соціально-психологічні опитування спрямовані на виявлення соціально-

психологічних складових конфлікту в міжособистісних і групових відносинах. 

Так, опитувальник Б. Кросбі та Дж. Шерер дозволяє визначити індекс 

конфліктності психологічного клімату в організації. Опитувальник охоплює 

такі чинники: баланс влади як суб’єктивне відчуття задоволеності 

співробітників розподілом влади в організації; прояв відчуттів (наскільки 

прийнятий в організації відкритий прояв емоцій і насамперед негативних); 
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ставлення до відкритої незгоди (як відчувають себе співробітники організації, 

які висловлюють свою незгоду під час ухвалення рішення); стиль розв’язання 

конфлікту керівником. 

Ретроспективний аналіз конфліктів у фрагментарному вигляді 

застосовується порівняно давно. А. Тащьова розробила опитувальник для 

аналізу конфліктних відносин подружніх пар – «Ретроспективна рефлексія 

конфліктів». Респондентам пропонувалося відповісти на питання, що 

стосуються найбільш типових конфліктів, способів поведінки, чинників 

ескалації конфліктів, що заважає їх запобіганню, як поводиться опонент. 

Методика оцінювання психологічного клімату в групі за допомогою 

шкали-опитувальника Фідлера–Ханіна. Шкала складається з протилежних за 

сенсом пар слів (антонімів). За допомогою них можна описати атмосферу в 

групі (наприклад, «дружелюбність–ворожість», «згода–незгода», «теплота–

холодність» та ін.). Чим ближче до правого або лівого слова в кожній парі 

опитуваний поставить свою позначку, тим більше виражені ці ознаки в групі. За 

середніми даними всіх членів групи формується її загальний профіль. Так 

можна одержати інформацію про рівень конфліктності групи. 

Методика «Міжособистісний сімейний конфлікт» (О. Зуськова) 

призначена для виявлення подружніх ускладнень з метою консультування 

подружньої пари та корекції відносин і є набором п’ятибальних шкал, що 

складають опитувальник зі 168 пунктів. Їх зміст характеризує сфери 

життєдіяльності сім’ї, а саме: сімейні ролі; потребу в спілкуванні; пізнавальні 

потреби; матеріальні потреби; потреби в захисті «Я-концепції»; культуру 

спілкування; взаємну інформованість; рівень моральної мотивації; розв’язання; 

частоту конфліктів і способи їх розв’язання та ін. 

Методика «включеного конфлікту» (Ю. Баскіна) призначена для 

діагностики батьківського ставлення до дитини 6–10 років, дозволяє виявити 

відмінності у ставленні до дитини батьків з гармонійних і конфліктних сімей 

шляхом умовного створення ситуації спілкування між ними. Водночас 
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виявляються типові для батьків форми взаємодії з дитиною. 

Прояви міжособистісного конфлікту в колективі можна вивчати з 

застосуванням різних видів соціометричних досліджень. 

Для прогнозування поведінки людини в широкому діапазоні ситуацій 

дослідники намагалися виявити коло найбільш універсальних рис особистості й 

створити на цьому підгрунті найкращу модель щодо компактності та 

відтворюваності в різних ситуаціях. Із безлічі підходів до розв’язання цього 

питання більшість авторів виділяє три найбільш популярні теорії: кеттеллівська 

теорія «16 PF», «П’ятірка Нормана» і система «PEN» Г. Айзенка.  

Оригінальна модель, названа авторами «Рекапітуляція», була 

запропонована Е. Ван-де-Вліертом і М. Ейвема. Вона є спробою виділити 

ключові особистісні риси, що керують конфліктною поведінкою людини. 

Позначаючи проблему й узагальнюючи різні підходи, вони аналізують 

дослідження, у яких подається опис принаймні 44 моделей реакцій на конфлікт 

і опис 169 поведінкових тактик, що без уведення належної систематизації 

ускладнює проведення самих досліджень і взаєморозуміння між дослідниками.  

Особливе місце займає модульна методика оцінювання взаємовідношення 

і виявлення конфліктів у групі, розроблена А. Я. Анцуповим 1993 р., яка 

дозволяє проводити комплексне оперативне оцінювання персоналу, надає 

можливість виявляти особливості конфліктів між працівниками та оцінювати 

ступінь їх загострення, виявляти особливості взаємовідносин між усіма 

співробітниками, визначати сильні і слабкі сторони діяльності керівників.  

Викликає інтерес і набув значного поширення опитувальник К. Томаса. 

Він базується на тому, що поведінка людини в конфліктних ситуаціях 

визначається переважно ставленням до суперника і прагненням до досягнення 

власних цілей. Комбінація цих основних орієнтації з урахуванням ступеня їх 

вираженості – високою, середньою, низькою – визначає п’ять способів 

конфліктної поведінки: суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення та 

пристосування. 
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Досить часто дослідники і практичні психологи у вивченні конфліктів 

використовують також методики: 

– Лірі Т. (вивчення взаємин у малій групі надає можливість визначити 

переважний тип ставлення особистості до інших); 

– Баса-Дарки (для визначення індивідуального рівня агресивності 

особистості, що розглядається як комплексний феномен, що проявляється в 

різних формах агресивних і ворожих реакцій: фізичної, непрямої, вербальної 

агресії, дратівливості, образу та ін., що надає можливість визначити 

індивідуальні індекси агресивності і ворожості); 

– Q-сортування (методика, запропонована X. Заленом і Д. Штоком і 

спрямована на виявлення у членів групи таких тенденцій у міжособистісному 

спілкуванні, як залежність–незалежність, товариськість–нетовариськість, 

прагнення до боротьби–уникнення боротьби; конфліктну особистість 

характеризує високий показник тенденції до боротьби, який є відображенням 

прагнення до завоювання більш високого статусу в системі міжособистісних 

стосунків). 

Шипілов А. І. (1997) розробив методику для визначення рівня 

внутрішньоособистісної конфліктності в основу якої покладено розуміння 

внутрішньоособистісного конфлікту та його видів. 

Автор виділяє шість видів внутрішньоособистісного конфлікту: 

мотиваційний (між «хочу» і «хочу»), моральний (між «хочу» і «потрібно»), 

рольовий (між «потрібно» і «потрібно»), адаптаційний (між «потрібно» і 

«можу»), конфлікт нереалізованого бажання (між «хочу» і «можу») і 

неадекватного самооцінювання (між «можу» і «можу»). 

Методика дозволяє визначати ступінь внутрішньоособистісної 

конфліктності людини; виявляти найбільш відомі типи 

внутрішньоособистісних конфліктів; визначати головні сфери актуальною 

внутрішньоособистісної конфліктності людини (мотиваційна, повинності, 

самооцінки). 
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Окрім зазначених методик, для діагностики різних сторін конфлікту 

дослідниками використовуються проективні рисункові тести, методи 

ретроспективного аналізу конфлікту, колірний тест відносин, методика 

вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича та ін. 

Розроблені та використовуються: 

– методика «міжособистісного сімейного конфлікту», спрямована на 

виявлення подружніх складнощів (В. П. Левкович і О. Е. Зуськова); 

– методика включеного конфлікту (Ю. В. Баскіна), призначена для 

діагностики батьківського ставлення до дитини; 

– опитувальник діагностики рольового конфлікту С. І. Єріної, що 

дозволяє виявити наявність психологічного конфлікту у керівників первинних 

виробничих колективів; 

– опитувальник «Характер взаємодії подружжя в конфліктних 

ситуаціях» (Ю. Є. Альошина, Л. Я. Гозман, Є. М. Дубовська), що дозволяє 

вивчати поведінку в сімейних конфліктах та ін. 

Наявний психологічний інструментарій призначений переважно для 

вивчення конфлікту через напруженість у міжособистісних взаєминах, 

схильність до агресивної поведінки різних осіб, виявлення наявності мікрогруп 

з негативною спрямованістю. 

Не заперечуючи можливості застосування зазначених методів, слід 

оцінити їх критично, оскільки обмеження  лише ними за рамками дослідження 

може залишити конфлікт як соціально-психологічне явище, що виникає в 

процесі взаємодії людей, а в результаті причини конфлікту повністю не 

розкриваються; інформація, одержувана від респондента на підставі 

опитувальників, «пригладжується» самим респондентом. Окрім того, як відомо, 

особистісні особливості (наприклад, схильність до ригидної або агресивної 

поведінки у стосунках з іншими людьми) найчастіше піддається ситуативній 

трансформації, особливо в екстремальних умовах. 
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Завдання до самостійної роботи 

1. Користуючись означеними психологічними методами, методиками та 

техніками, діагностуйте конфліктологічний потенціал ваших рідних, близьких і 

друзів. 

2. Опрацюйте запропоновані психологічні методики та техніки і з’ясуйте 

на підставі обчислення їх результатів свій конфліктологічний потенціал. 

Контрольні питання 

1. Які тести досліджують психологію учасників конфлікту? 

2. Коли і де виникає конфліктологічна практика? 

3. Які методи використовує конфліктологія? 

4. Назвіть основні принципи дослідження конфліктів. 

5. Які пояснювальні моделі конфліктної поведінки розробляються в 

сучасній конфліктології? 

6. Чим зумовлені труднощі вивчення конфліктів на сучасному етапі? 

Література: [1–13]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Предмет і завдання конфліктології. 

2. Головні напрями зарубіжної конфліктології. 

3. Значення конфліктів у розвитку людини і суспільства. 

4. Головні психологічні підходи до розуміння й інтерпретації конфліктів. 

5. Головні методи вивчення конфлікту. 

6. Функції конфлікту. 

7. Зміст конструктивної функції конфлікту. 

8. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфліктів. 

9. Причини конфліктів. 

10. Фази розвитку конфлікту. 

11. Класифікація конфліктів. 

12. Структура конфлікту. 

13. Компоненти конфліктної ситуації. 

14. Типи конфліктогенів. 

15. Інцидент та його значення у розвитку конфлікту. 

16. Формули конфлікту. 

17. Типові моделі конфлікту. 

18. Основні стратегії поведінки учасників конфлікту. 

19. Стратегія компромісу: зміст і можливості використання. 

20. Уникнення як спосіб виходу з конфлікту і його особливості. 

21. Суперництво (конкуренція) як стиль поведінки в конфліктах. 

22. Принципи здійснення співробітництва для розв’язання конфлікту. 

23. Стратегія пристосування: сутність, позитивні та негативні сторони. 

24. Модель конфліктів за Х. Корнеліусом і Ш. Фейр. 

25. Типи конфліктних особистостей. 

26. Моделі поведінки особистості у конфлікті. 

27. Головні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. 
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28. Форми прояву і способи подолання внутрішньоособистісних конфліктів. 

29. Класифікація міжособистісних конфліктів. 

30. Головні підходи в дослідженні міжособистісних конфліктів. 

31. Шляхи розв’язання внутрішньогрупового конфлікту. 

32. Шляхи попередження конфлікту. 

33. Профілактика конфліктів. 

34. Скотт Д. та її технології управління емоціями. 

35. Тактичні прийоми переговорів. 

36. Технології урегулювання конфліктів. 

37. Моделі поведінки у переговорах. 

38. Стратегії у переговорному процесі. 

39. Правила самоконтролю емоцій та їх використання у переговорному 

процесі. 

40. Етапи розв’язання конфлікту способом медіації. 

41. Внутрідержавні конфлікти. 

42. Особливості сімейних конфліктів. 

43. Головні шляхи розв’язання соціальних конфліктів. 

44. Модель стратегії поведінки у конфлікті Томаса-Кілмена. 

45. Теорія трансактного аналізу конфлікту. 

46. Технології ефективного спілкування у конфліктній взаємодії. 

47. Технологія діагностики конфлікту. 

48. Форми прояву управлінських конфліктів. 

49. Особливості регіональних конфліктів. 

50. Поняття глобального конфлікту. 
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4 КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчального курсу «Психологія 

конфлікту» є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал на 

навч. дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(кількість змістових 

модулів не більше 

трьох на семестр) 

Лекції усіх змістових 

модулів (відвідування, 

конспект, робота на лекції) 

10 

 

0,1 

Поточний і підсумковий 

контроль усіх змістових 

модулів (опитування; 

тести) 

60 

 

0,6 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

(відвідування, підготовка 

до заняття, активність 

студента на практичних 

заняттях) 

10 

 

0,1 

Іспит 20 0,2 

Усього 100  
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