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ВСТУП 

 

Конфліктологія – це система знань про закономірності та механізми 

виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технології 

управління ними. Вивчення конфліктології має на меті формування системних 

загальнотеоретичних знань, практичних навичок і умінь щодо визначення та 

основного змісту поняття конфліктів. 

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні основних положень 

загальної теорії конфліктології, підвищенні методологічної та методичної 

підготовки майбутніх психологів до дій у конфліктних ситуаціях. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

знаннь та навичок «виходу з конфлікту», продуктивного розв’язання конфліктів 

і подолання конфліктних ситуацій. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Конфліктологія» 

студенти набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати наукові та 

практичні проблеми у сфері психології, застосувати психологічні знання та 

уміння в процесі навчання, оволодіння основами професії. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної 

галузі та специфіки професійної діяльності психолога; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність навчатися та оволодівати 

сучасними знаннями; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності: уміння адаптуватися до нових ситуацій та 

здатність до професійної мобільності; навички міжособистісного спілкування 

та роботи в команді у процесі професійної діяльності; здатність самостійно 

планувати, організовувати і здійснювати психологічне дослідження; здатність 

усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної 

етики. 



 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

– систему, основні поняття; методологічні засади конфліктології;  

– характеристики конфлікту як соціального феномена;  

– суб’єктивну складову соціального конфлікту та види соціальних 

конфліктів; 

– форми та механізми урегулювання конфліктів;  

– закономірності формування і розвитку особистості; 

– чинники формування особистості; 

– психологічні особливості конфліктних ситуацій у ділових бесідах і 

переговорах;  

– процедуру медіації як професійної діяльності у розв’язанні конфліктів; 

уміти:  

– застосовувати методи конфліктології у практичній діяльності;  

– проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації в різних 

галузях життєдіяльності; 

– використовувати технології ефективного спілкування та раціональної 

поведінки в конфлікті;  

– проводити переговори з вирішення конфліктів і суперечностей; 

– володіти навичками консультативної та посередницької допомоги у 

профілактиці і розв’язанні конфліктів;  

– володіти навичками саморегуляції психічних станів; 

– попереджувати та розв’язувати виробничі  конфлікти; 

– конструктивно використовувати конфліктні ситуації. 

 

 

 



 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Кількість годин Форма 

контролю 

 

семінар. 

заняття 

 

самост. 

робота 

 

1 Предмет конфліктології як науки 4 26 У, Т, СР, 

КР 

2 Види конфліктів 5 28 У, Т, СР, 

КР 

3 Поняття та динаміка конфлікту 5 28 У, Т, СР, 

КР 

4 Управління конфліктами 5 28 У, Т, СР, 

КР 

5 Особистість в умовах конфлікту 5 26 У, Т, СР, 

КР 

Усього 24 136  

 

Усне опитування – У 

Контрольні роботи – КР 

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

Тестування – Т 

 



 

 

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 Семінарське заняття № 1 

Тема. Предмет конфліктології як науки 

Мета: проаналізувати поняття, методологічні засади конфліктології та 

становлення конфліктології як науки. 

План 

1. Основні поняття та категорії конфліктології. 

2. Методи конфліктологічних досліджень. 

3. Конфлікти в історії суспільної думки. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: конфліктологія, завдання конфліктології, методологія. 

Конфліктологія – це наука, яка досліджує об’єктивну реальність 

людського буття у зміні та розвитку. Як галузь наукових знань конфліктологія 

вивчає теорію конфлікту, практику прогнозування, запобігання і подолання 

конфліктів. Інакше кажучи, конфліктологія – це наука про психогігієну 

соціально-політичних, міжособистісних і внутрішньоособистісних відносин. 

Об’єктом конфліктологічного пізнання є людське суспільство і людина з 

її вчинками, цінностями, оцінками й відносинами в суспільстві та його 

інститутах.  

Предмет науки – це сукупність понять, за допомогою яких наука описує 

об’єктивну реальність у дії, змінах (якісних і кількісних). Предмет 

конфліктології на сьогодні – це сукупність суспільних інститутів, їх ролей, 

статусів. 

Конфлікти виконують такі функції: групоутворення, нормотворення, 

інновації, інформації тощо. Завдяки конфлікту в суспільстві існують соціальні 

норми та інститути, призначені регулювати конфліктну взаємодію, чіткіше 

означуються протилежності, між якими здійснюється обмін інформацією. 

Основним поняттями конфліктології є людина, індивід, малі групи, 

етноси, нації, держави, військо, сім’я, політичні інтереси, економічні інтереси, 



 

 

фінансові відносини, сімейні взаємини, міждержавні інтереси, проблемні 

ситуації різного типу, національна безпека, творча особистість, проблемні 

ситуації в процесі навчання, виховання, життя тощо. 

Науку як своєрідний, цілісний та самостійний спосіб пізнання світу 

визначають такі важливі компоненти: предмет і метод. Якщо предмет – це 

чітко визначений зміст, то метод – це спосіб чи засіб осягнення сутності 

предмета пізнання. Метод являє собою систему пізнавальних і 

перетворювальних засобів, прийомів, принципів і підходів, які може 

застосувати наука для пізнання свого предмета.  

Розрізняють універсальні та специфічні методи конфліктологічних 

досліджень. Універсальними є методи, які використовуються в багатьох галузях 

наукового знання (індукція, дедукція, спостереження, експеримент, бесіда, 

анкетування тощо). Спеціальні методи найчастіше використовуються в 

конкретній науці (тестування, соціометрія тощо). 

Третє питання виноситься на самостійне опрацювання. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити основні конфліктологічні концепції: 

а) Г. Зіммель та його теорія конфліктів; 

б) концепція соціального конфлікту Л. Козера;  

в) погляди на конфлікти К. Юнга, Е. Берна, З. Фрейда; 

г) німецький соціолог Р. Дарендорф та його теорія «конфліктної моделі 

суспільства»; 

д) становлення конфліктології як науки в Україні. 

Контрольні питання 

1. Визначте об’єкт, предмет і сфери дослідження конфліктології. 

2. Проаналізуйте передумови виникнення конфліктології як науки. 

3. Які основні методи конфліктології? 

4. Назвіть імена відомих мислителів XIX–XX ст., які зробили помітний 

внесок у розробку теорії конфліктів. 

Література: [1–12]. 



 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Види конфліктів 

Мета: ознайомитися з основними видами прояву суспільних конфліктів. 

План 

1. Соціальні конфлікти. 

2. Політичні конфлікти.  

3. Міжнародні конфлікти.  

4. Етнополітичні конфлікти. 

5. Сімейні конфлікти. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: соціальний конфлікт, політика, сім’я, етничний 

конфлікт. 

Конфлікт у соціальній сфері є наслідком взаємодії суспільних відносин, 

що не збігаються між собою. Оскільки ці відносини та їхні конкретні прояви в 

соціальній системі різноманітні, то конфліктна ситуація є скоріше нормою, ніж 

патологією суспільного розвитку. Тут конфлікт виконує конструктивну 

функцію. Конфлікти розгортаються між основними структурами суспільства і 

всередині їх: влади (законодавчої, виконавчої, судової, чиновництва, 

бюрократії як самостійного соціального інституту); підприємництва 

(державного, колективного, приватного, корпоративного, спекулятивного, 

мафіозного, злочинного); виробників (інтелігенції, робітників, селян тощо). 

Основною формою прояву соціальних конфліктів є невдоволення громадян, їх 

протест проти наявної ситуації, яка склалася мимоволі. 

У цьому сенсі соціальні конфлікти відрізняються від інших конфліктів у 

суспільстві, у яких спостерігається активне протиборство зацікавлених 

суб’єктів соціальної взаємодії. Однак слід ураховувати, що невдоволення 

громадян у соціальній сфері, яке збільшується, може призвести до соціального 

бунту або вибуху, що може набути політичної спрямованості, пов’язаної з 

поваленням влади. 

Соціальні конфлікти – це особлива форма протиборства громадян з 



 

 

владою, обумовлена утиском інтересів громадян, а також порушенням їх прав і 

гарантій у соціальній сфері. 

Управління соціальними конфліктами – складний і суперечливий процес. 

Основне його завдання полягає в прогнозуванні та превентивному 

попередженні таких конфліктів.  

Політичні конфлікти – це особливий вид суспільних відносин, які 

здійснюються стосовно політичної влади та її функціонування. 

Найбільш істотна відмінність політичного конфлікту від інших 

соціальних полягає в тому, що задіяні в ньому суб’єкти (особи, групи, еліти, 

держави) протистоять одне одному з головного базового приводу – влади, її 

поділу чи оволодіння нею. 

З точки зору зон і галузей конфлікти поділяють на зовнішньо- і 

внутрішньополітичні. Згідно з якісною характеристикою, що відображає 

ступінь радикалізації соціально-політичних змін, виокремлюють обмежені та 

радикальні конфлікти. Політичні конфлікти відрізняються один від одного ще 

за одним критерієм – політичномим підґрунтям, на якому вони виникають і 

розгортаються: 

– на вищому рівні організації влади чи регіональному або місцевому; 

– у центрі політичної системи чи на периферії.  

За часовими характеристиками вирізняють довготривалі та 

короткострокові конфлікти.  

Політична криза – це переломний стан політичної системи суспільства, 

який полягає у поглибленні та загостренні наявних конфліктів у різкому 

посиленні політичного напруження та нестабільності. 

Особливою формою політичних криз є революція, контрреволюція, 

повстання, путч, війна тощо.  

Міжнародний конфлікт – це зіткнення двох або більше різноспрямованих 

сил з метою реалізації цілей та інтересів в умовах протидії. 

Суб’єктами міжнародного конфлікту можуть бути держави, міждержавні 

об’єднання, міжнародні організації, організаційно оформлені суспільно-



 

 

політичні сили всередині держави або на міжнародній арені. 

Міжнародна криза – це конфліктна ситуація, за якої:  

– зачіпаються життєво важливі цілі суб’єктів міжнародної політики;  

– для прийняття рішення суб’єкти мають украй обмежений час;  

– події зазвичай розвиваються непередбачувано;  

– ситуація, однак, не переростає у збройний конфлікт. 

У міжнародних конфліктах основними суб’єктами є переважно держави. 

Серед них такі: 

– міждержавні конфлікти; 

– національно-визвольні війни (одна зі сторін – держава), 

антиколоніальні, війни народів, проти расизму, проти урядів; 

– внутрішні інтернаціоналізовані конфлікти (держава – помічник однієї зі 

сторін на території іншої держави). 

Існує декілька типологій міжнародних конфліктів:  

– залежно від кількості учасників – двосторонні і багатосторонні;  

– за географією охоплення – регіональні і глобальні;  

– за часом перебігу – короткострокові і тривалі;  

– за рівнем прояву ворожості – збройні і без застосування зброї й ін. 

Етнополітичний конфлікт – це соціально-кризова ситуація, зумовлена 

розбіжністю інтересів і цілей етнічних груп у межах спільного етносоціального 

простору. 

Етнополітичні конфлікти за їх суб’єктами поділяються на дві групи: 

етнічні та національні.  

У свою чергу, етнічні конфлікти поділяються на:  

а) внутрішньоетнічні (між кланами, родами, джузами, тейпами й ін.); 

б) міжетнічні (між двома чи більше етнічними групами).  

Національні конфлікти теж можна поділити на дві групи: 

а) внутрішньонаціональні (між етнічними групами та домінуючою 

етнонацією);  

б) міжнаціональні (між етнонаціями, або між державами). 



 

 

Зазвичай, дослідники пропонують три основні способи урегулювання 

етнополітичних проблем: 

– консоціація – тобто інкорпорація етнічних груп і, насамперед, їх еліт, у 

політичну й адміністративну структуру держави; 

– синкретизм – культурне представництво етнічної різноманітності 

(надання права на «національно-культурну автономію») з фактичною 

деполітизацією етнічності; 

– федералізація – децентралізація та поділ влади по вертикалі, що 

припускає передачу частини владних повноважень регіональним, а фактично – 

етнічним спільнотам. 

Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї через зіткнення 

протилежно спрямованих мотивів або поглядів. 

Найважливішою особливістю сімейних відносин є те, що їх основний 

зміст становлять як міжособистісні відносини (любов, кровна спорідненість), 

так і правові та моральні зобов’язання, пов’язані з реалізацією функцій сім’ї: 

репродуктивної, виховної, господарсько-економічної, рекреативної 

(взаємодопомога, підтримка здоров’я, організація дозвілля і відпочинку), 

комунікативної та регулятивної. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Чи можуть конфлікти виконувати позитивні функції? Якщо так, то 

поясніть. 

2. Надайте характеристику політичних засобів подолання конфліктів. 

3. Обґрунтуйте конфліктогенну ситуацію в Україні. Поясніть сутність 

етноконфліктогенної ситуації в Криму. 

4. Що ви розумієте під поняттям «національні інтереси»? 

5. Назвіть джерела суперечностей сучасних міжнародних конфліктів. 

6. Як ви розумієте поняття «сім’я»? 

Контрольні питання 

1. Які негативні та позитивні наслідки соціальних конфліктів? 

2. Назвіть основні механізми соціального контролю. 



 

 

3. Які причини породжують політичні конфлікти та сприяють їх 

розв’язанню? 

4. Які основні функції політичного конфлікту? 

5. Чому на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин військова 

сила не є істотним параметром вимірювання сили? 

6. Які можливі заходи необхідні для попередження етноконфліктів? 

7. Чому навіть у цивілізованих суспільствах не виключені геноцид, 

етноцид, лінгвоцит та етнічні чистки? 

8. Які причини найчастіше викликають сімейні конфлікти? 

Література: [1–12]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Поняття, структура та динаміка конфлікту  

Мета: сформувати уявлення про конфлікт, його сутність, структуру, 

види, причини виникнення і динаміку. 

План 

1. Поняття конфліктної ситуації. 

2. Динаміка конфлікту.  

3. Психологія учасників конфлікту. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: соціальний конфлікт, структура конфлікту, суб’єкти 

конфлікту, динаміка конфлікту. 

З багатьох визначень поняття «конфлікт» найоптимальнішим є таке: 

«конфлікт» (від лат. conflictus – зіткнення) – суперечність між інтересами, що 

призводить до зіткнення між людьми, групами людей, організаціями, 

державами тощо.  

Мета будь-якого конфлікту – завдати шкоди, а то й поразки протилежній 

стороні.  

Структура конфлікту за моделлю: конфліктна ситуація, інцидент, 

конфлікт (за М. І. Пірен). 



 

 

Основні складові конфлікту:  

а) сторони, що конфліктують (окремі особи, групи, великі соціуми – 

держави);  

б) зона розбіжностей між сторонами, що конфліктують (предмет, факт, 

проблема й ін.);  

в) уявлення про ситуацію (зазвичай, суб’єктивоване, індивідуалізоване, а 

тому бачення суті конфлікту часто абсолютно протилежне);  

г) мотиви (також індивідуалізовані та часто протилежні через різні 

причини та обставини);  

д) дії учасників конфлікту. 

Предмет конфлікту – це те, унаслідок чого виник конфлікт. Образ 

конфліктної ситуації – це відображення предмета конфлікту у свідомості 

суб’єктів конфліктної взаємодії. 

Предмет конфлікту та образ конфліктної ситуації складають: 

– уявлення про себе; 

– уявлення про супротивників (їхні цілі, цінності, можливості тощо); 

– уявлення про середовище та умови протікання конфлікту. 

Мотиви конфлікту – це внутрішні спонукальні сили, що підштовхують 

суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту (мотиви у формі потреб, інтересів, 

цілей, ідеалів, переконань). 

Умови протікання конфлікту поділяють на: 

а) просторові (сфера виникнення та прояву, конкретні форми прояву та 

результати тощо); 

б) часові (тривалість, частота та повторюваність, тривалість участі кожної 

зі сторін, часові параметри кожного з етапів); 

в) соціально-психологічні (особливості психологічного клімату в групі, 

тип і рівень взаємодії, ступінь конфронтації та особливості психологічного 

стану учасників, діапазон та рівень охоплення протиріччям інтересів різних 

соціальних груп – сімейних, професійних, статевих, етнічних тощо). 

Позиції сторін, що конфліктують – це те, про що вони заявляють одне 



 

 

одному під час конфлікту або у переговорному процесі. 

Можливі дії учасників конфлікту розрізняються за такими параметрами: 

– за характером дій – наступальні, оборонні чи нейтральні; 

– за ступенем активності – активні чи пасивні; 

– за спрямованістю дій – на себе, на супротивника, на сторонню особу. 

Результати конфлікту можуть полягати у: 

– інтеграції, досягненні повної згоди; 

– досягненні часткової згоди; 

– повному або частковому підкоренні іншої сторони; 

– переривання конфліктних дій. 

Зрозуміло, що результат залежатиме від ефективності та адекватності 

стратегій і тактик поведінки учасників. 

Динаміка конфлікту 

Важливою характеристикою конфлікту є його динаміка (рух, розвиток, 

зміна). Динаміка конфлікту як складного соціального явища містить два 

поняття: етапи (стадії) конфлікту та фази конфлікту.  

Виокремлюють такі основні етапи конфлікту: 

1. Виникнення і розвиток конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація 

створюється одним або декількома суб’єктами соціальної взаємодії та є 

передумовою конфлікту. Зовні вона проявляється як інцидент – ситуація, уякій 

одна сторона починає діяти, завдаючи шкоди іншій. 

2. Усвідомлення ситуації як конфліктної принаймні одним з учасників 

соціальної взаємодії та емоційне переживання ним цього факту. Варіантами 

такого усвідомлення може бути: 

– адекватно усвідомлений конфлікт (правильне, відповідне реальності 

розуміння); 

– неадекватно усвідомлений конфлікт (викривлення тих чи інших 

аспектів); 

– неусвідомлений конфлікт (конфліктна ситуація існує об’єктивно, але 

суб’єкти взаємодії цього не розуміють); 



 

 

– уявний конфлікт (конфліктної ситуації не існує, але суб’єкти взаємодії 

сприймають свої стосунки як конфліктні). 

Наслідками та зовнішніми проявами подібного усвідомлення і пов’язаних 

з ним емоційних переживань можуть бути: зміна настрою, критичні та 

недоброзичливі висловлювання на адресу потенційного супротивника, 

обмеження контактів з ним тощо. 

3. Початок відкритої конфліктної взаємодії. На цьому етапі один з 

учасників соціальної взаємодії, що усвідомив конфліктну ситуацію, переходить 

до активних дій (у вигляді заяви, попередження), які спрямовані на нанесення 

збитку «супротивнику». Інший учасник при цьому усвідомлює, що ці дії 

спрямовані проти нього, і, у свою чергу, чинить активні дії у відповідь проти 

ініціатора конфлікту.  

4. Розвиток відкритого конфлікту (апогей конфлікту). На цьому етапі 

учасники конфлікту відкрито заявляють про свої позиції та висувають вимоги 

(тобто протиборство сторін відбувається у формі демонстративних 

висловлювань, інколи і фізичних дій). Водночас вони можуть і не 

усвідомлювати особистісних інтересів і не розуміти суті та предмета конфлікту. 

Зіткнення на цьому етапі емоційно загострене з високим ступенем 

напруженості учасників. Тому цей етап ще називають апогеєм конфлікту.  

Апогей конфлікту має внутрішню динаміку, яка складається з: 

– поступового посилення позицій учасників завдяки залученню більш 

активних сил, а також унаслідок накопичення досвіду протистояння; 

– збільшення кількості проблемних ситуацій та поглиблення початкової 

проблемної ситуації; 

– підвищення конфліктної активності учасників, зміна щодо його 

жорсткості, залучення нових осіб; 

– зростання емоційної напруги, що може здійснювати як мобілізувальний, 

так і дезорганізувальний вплив на поведінку учасників; 

– зміна ставлення до проблемної ситуації та конфлікту в цілому. 

Розв’язання конфлікту здійснюється завдяки зміні об’єктивної 



 

 

конфліктної ситуації або ж унаслідок трансформації образів ситуації у суб’єктів 

взаємодії. Розв’язання конфлікту може бути повним (завершення) або 

частковим (застосування певного засобу). Залежно від змісту, розв’язання 

конфлікту може бути досягнуте такими засобами: наприклад, педагогічними 

(бесіда, переконання, прохання, роз’яснення), адміністративними (переведення 

на іншу роботу, звільнення, наказ керівника, рішення суду тощо) та іншими 

засобами. 

Розв’язання конфлікту – кінцевий результат конфлікту, може мати 

4 основні кінцевихі результати: 

– повне або часткове підкоряння іншої сторони або учасника конфлікту; 

– компроміс; 

– переривання конфліктних дій; 

– інтеграція і розв’язання конфлікту. 

Зрозуміло, що цей результат залежатиме від ефективності та адекватності 

стратегій і тактик конфлікту, особливостей його динаміки та його розв’язання. 

Правильна діагностика вищезазначених стадій перебігу конфлікту та 

чинників, що його загострюють чи пом’якшують, дозволяє зацікавленій стороні 

вирішити питання про вибір найбільш доцільного способу розв’язання 

конфлікту, профілактики його можливих деструктивних наслідків, що значно 

зменшує негативні наслідки протиборства. Слід також зазначити, що 

можливості ефективного розв’язання конфлікту зменшуються з кожною 

наступною стадією: так, якщо у разі усвідомлення конфліктної ситуації вони 

становлять понад 90 %, з початком відкритої конфліктної взаємодії – менше 

половини, то на піку конфлікту – менше 5 %. 

Фази конфлікту безпосередньо пов’язані з його етапами і відображають 

динаміку конфлікту, насамперед, з огляду реальних можливостей його 

розв’язання. 

Основними фазами конфлікту є: 

1) початкова фаза; 

2) фаза підйому; 



 

 

3) пік конфлікту; 

4) фаза спаду. 

Важливо пам’ятати, що фази конфлікту можуть повторюватися циклічно. 

Наприклад, після фази спаду в 1-му циклі може початися фаза підйому 2-го 

циклу з проходженням фаз піку і спаду, потім може початися 3-й цикл і т. д., 

причому можливості розв’язання конфлікту в кожному наступному циклі 

зменшуються.  

Звичайно, виокремлення зазначених етапів та фаз досить умовне, якщо 

враховувати рiзноманiтнiсть ситуацій, у яких виникає конфлікт, і форм його 

перебігу. В одних випадках вони чітко виявляються, в інших – поєднуються, 

зливаються одна з одною, що, зокрема, характерно для швидкоплинних 

конфліктів. Інколи не усвідомлюється або ж погано диференціюється причина 

конфлікту, рішення про варіант оптимальної поведінки для розв’язання 

конфлікту може прийматися спонтанно. Нарешті, конфлікт може вирішуватися 

повністю, частково чи не вирішуватися зовсім (удаване вирішення). У 

останньому випадку в однієї зі сторін або у всіх учасників виникають негативні 

емоційні стани (відчуженість, злобливість, песимізм тощо).  

Нерозв’язаний конфлікт може трансформуватися з мiжособистiсного у 

внутрiшньоособистiсний, що супроводжується тяжкими переживаннями, 

самозвинуваченнями, виникненням невротичних станів, хоча зовні все виглядає 

пристойно.  

Вихід однієї зі сторін з конфлікту на останній стадії його розвитку з 

установкою на тимчасове припинення протиборства характеризується 

награною байдужістю, визнанням поразки, зовнішніми проявами згоди, за 

якими маскується істинне ставлення до суперника. За нагоди такий конфлікт 

спалахує з новою силою. 

Усі зазначені характеристики конфлікту універсальні за своєю природою, 

тобто поширюються як на законослухняну, так i на злочинну поведінку, 

притаманну злочинному середовищу. Наприклад, найбільш характерними 

проявами конфліктних ситуацій в організованих злочинних групах є таке: 



 

 

прагнення окремих учасників до самоствердження, поновлення раніш займаної 

статусної позиції (лідерства) усупереч груповій думці; ущемлення гідності 

окремих учасників; переважання власних інтересів над груповими (частіше – 

лідером) при розподілі здобичі; спонукання до захисту від уявного чи 

реального зазіхання на права учасників; спроби лідера позбутися небажаних, 

«несимпатичних» йому особисто спільників; брутальне підкорення лідером 

своїй волі окремих учасників; прагнення помсти кривдникам у своїй же групі; 

підозра у співробітництві з поліцією щодо окремих учасників групи; ворожість 

одних учасників до інших.  

Зазначені прояви можуть ураховуватися для моделювання конфліктних 

ситуацій i підриву цілісності групи, що призводить до втрати взаєморозуміння, 

антагонізму, ворожнечі тощо. Це має велике значення для вироблення 

відповідної тактики роз’єднання злочинних груп i потребує високого 

професіоналізму та знання психології конфлікту. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити правила найбільш ефективного вивчення конфліктної 

ситуації за В. А. Шейновим. 

2. Чим є конфліктна ситуація та конфліктна установка у внутрішній 

структурі конфлікту? 

3. Чи можуть конфлікти виконувати позитивні функції? Якщо так, то 

поясніть. 

4. Дослідити підходи до класифікації конфліктів. 

5. Державно-правові конфлікти в сучасній Україні: причини, наслідки, 

способи розв’язання. 

 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення дефініції «конфлікт». 

2. Сформулюйте необхідні та достатні умови виникнення конфлікту. 

3. Що таке предмет та об’єкт конфлікту? Наведіть приклади. 

4. Визначте, з яких елементів складається структура конфлікту. 



 

 

5. Визначте межі конфлікту. 

6. Надайте класифікацію конфліктів.  

7. Яке значення у конфлікті має мотивація конфліктантів? 

Література: [1–12]. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Управління конфліктами  

Мета: ознайомитись з основними методами розв’язання конфліктів. 

План 

1. Проблема управління конфліктами в сучасній конфліктології. 

2. Переговори – універсальний метод розв’язання конфліктів. 

3. Медіація та її значення у розв’язанні проблемних ситуацій. Стадії 

медіації. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: управління конфліктом, попередження конфлікту, 

прогнозування конфлікту, стимулювання конфлікту, медіація. 

Поняття «управління конфліктом» є досить багатоплановим – це 

цілеспрямований вплив на процеси конфліктної взаємодії, що прагне 

забезпечити конструктивне розв’язання соціально важливих завдань. 

Управління конфліктною ситуацією має ряд важливих особливостей і 

передбачає: 

− продуманий вплив на конфліктну поведінку суб’єктів для досягнення 

результату з примирення; 

− переведення конфлікту в русло раціональної взаємодії людей; 

− обмеження протиборства рамками конструктивного включення 

суб’єктів до суспільних процесів. 

Конфліктологи вважають, що структура управління конфліктами містить 

декілька самостійних елементів: прогнозування конфліктних ситуацій; їх 

попередження; стимулювання конфліктів, що мають оновлювальний ефект; 

урегулювання і розв’язання конфліктів. Кожна з цих систем дії є актом свідомої 



 

 

активності однієї зі сторін, що конфліктують або третьої сторони, що 

втручається у протиборство для досягнення примирювальних цілей. 

Важливою передумовою успішного менеджменту конфлікту є всебічна, 

об’єктивна і оперативна інформація про цілі, наміри й інтереси сторін, що 

готові вступити у конфліктне зіткнення. Чим раніше керівництво структури, де 

формується конфліктна ситуація, отримає таку інформацію, тим ефективніше 

зможе діяти з упередження конфлікту чи переорієнтації його в більш м’яке, 

можливо, конструктивне русло. 

Наступною суттєвою умовою грамотних управлінських дій є володіння 

конфліктною аналітикою, а саме – сукупністю теоретичних знань про природу 

й структуру конфлікту; методи виявлення джерел і чинників конфліктних 

ситуацій, про засоби послаблення конфліктної боротьби чи остаточного 

вирішення спору.  

Важливим аспектом управління конфліктами, є володіння 

психологічними механізмами впливу на людей і вміння застосувати їх у 

ситуаціях суперечливої чи конфліктної взаємодії. Психологічний вплив 

необхідно спрямовувати на суб’єктів, що конфронтують, для обмеження 

«конфліктного простору» та гостроти можливо руйнівного протиборства. 

Такими механізмами є переконання, вплив, тиск авторитету, емоційне 

розвантаження, навіювання, психологічні зразки, співчування тощо. 

Окрім того, управління конфліктами передбачає дотримання системи 

принципів, які визначають особливості та ефективність цієї діяльності. 

Насамперед, принцип об’єктивності, що вимагає адекватного розуміння і 

реалістичного оцінювання конфліктних подій; будь-які прояви суб’єктивізму за 

цих умов призводять до волюнтаристських дій, однобічних рішень або 

необгрунтованого насильства. 

По-друге – це принцип конкретно-історичного підходу, який не дозволяє 

зводити всі конфлікти до однієї універсальної схеми, адже ці феномени мають 

різноманітні образи і форми, є багаторівневими і якісно відмінними.  

По-третє – принцип плюралізму, поліваріативності, що полягає у 



 

 

використанні різноманітних засобів, методів і технологій впливу на конфліктні 

відносини, зокрема, організаційних, політичних, правових, інформаційних, 

комунікаційних, соціально-психологічних та ін. 

По-четверте – гласність, яка передбачає наявність інформації про 

конфліктну ситуацію, доведення її до зацікавлених осіб і формування 

відповідної громадської думки й об’єктивного ставлення до цих подій. Будь-яка 

спроба замаскувати чи приховати розвиток конфлікту в суспільстві, колективі, 

родині неминуче призведе до поглиблення конфронтації. 

П’яте – це демократичність як принцип управлінського впливу на 

суб’єктів конфлікту. Механізми демократії за своєю сутністю і особливостями 

мають бути надійним засобом захисту інтересів не лише більшості, а й 

меншості у соціальних структурах, а отже, спрямовані на зняття чи 

послаблення суперечностей і антагонізмів, які розпалюють конфлікти. 

Попередження конфліктів – запобіжна діяльність, спрямова на на 

недопущення виникнення конфліктів та їх руйнівного впливу. 

Попередження конфліктних ситуацій найбільш доцільне у тих сферах 

соціальних відносин, де він має тенденцію набувати ірраціональності: 

релігійна, расова, міжнаціональна, культурно-мистецька, ідеологічна тощо.  

Найоптимальнішим варіантом попередження зіткнення є «ідеальна міра» 

сполучення конфліктних інтересів, яка б не ущімлювала нікого і задовольняла 

всіх; ця ситуація упереджувального розв’язання конфлікту досягається 

паритетним компромісом. 

Методи розв’язання конфліктів 

Методи розв’язання конфліктів – це система конкретних дій, що 

передбачає досягнення закінчення боротьби зі збереженням основних засад 

взаємозв’язку між суб’єктами, що конфліктують. Позитивними методами 

(прийомами) урегулювання конфліктів доцільно володіти як посередникам, так 

і самим потенційним опонентам. 

Головним, найбільш конструктивним методом розв’язання конфліктів є 

переговори – це спільне обговорення опонентами (можливо, за участю 



 

 

посередника) суперечливих питань для досягнення згоди; це комплексний засіб 

розв’язання конфліктних ситуацій, який містить елементи психологічних, 

організаційних і правових технологій. Сторони конфлікту визнають їх 

необхідність, коли конфронтація не дає результатів. Переговори в конфліктній 

ситуації – це особливий переговорний процес: слід тонко регулювати 

психологічну атмосферу, щоб імпульсивність учасників не погіршила стосунків 

між ними; доцільно конкретизувати і обговорити варіанти розв’язання 

проблеми; запобігти маніпуляціям, які гальмують процес примирення. 

Конфліктологи розробили принципи, які визначають імовірність успіху в 

переговорах: ретельна підготовка; контролювання емоцій; чітке викладання 

думок; увага до опонента; визначення критичних меж обговорення; здатність 

працювати в команді; швидка реакція; реалістичний погляд на події; 

поінформованість; винахідливість; здатність до переконання; обережність. 

Виокремлюють чотири стилі ведення переговорів у конфліктних 

ситуаціях.  

Жорсткий стиль, що відповідає стратегії суперництва і зводиться до 

ультимативної демонстрації сили. 

М’який стиль відповідає стратегії пристосування, коли суб’єкти 

проявляють толерантність й заради примирення готові поступитися власною 

позицією в конфлікті.  

Торговий стиль спирається на різні версії компромісу, коли розмін 

поступками стає засобом налагодження відносин (технології «позиційного 

торгу»). Переговори у стилі співробітництва прагнуть результату «взаємний 

виграш», їх мета – максимально задовольнити як власні інтереси, так й інтереси 

опонента. 

Конфліктний медіаторинг – це технологія проведення переговорів за 

участю медіатора-посередника.  

Медіація (посередництво) як найдавніший засіб вирішення проблемних 

ситуацій забезпечує ефективне розв’язання багатьох конфліктів; вона дозволяє 

сторонам за допомогою переговорів, у неюридичний спосіб, лише за участю 



 

 

медіатора досягти збалансування суперечливих інтересів.  

Конфліктологія виокремлює декілька «ролей-функцій» у медіаторінгу – 

третейський суддя, арбітр, посередник, помічник і спостерігач. 

Третейський суддя – найбільш авторитарна роль, він має найзначніші 

можливості з визначення варіантів розв’язання проблеми. Заслухавши обидві 

сторони, третейський суддя виносить вердикт, який не можна оскаржити (саме 

таким чином колись вирішували спори давньоруські князі, у такий же спосіб діє 

вердикт суду присяжних). 

Арбітр – теж наділений значними повноваженнями: вивчає всі складові 

конфліктної ситуації, обговорює їх зі сторонами, а потім виносить кінцеве 

рішення, яке є обов’язковим для виконання; однак сторони (у випадку незгоди) 

можуть оскаржити його у вищих інстанціях. 

Посередник – це більш нейтральна роль (найбільш властива медіації). 

Володіючи спеціальними знаннями і конфліктологічними технологіями, він 

забезпечує переговори – конструктивне обговорення проблеми і сприяє 

виробленню домовленості; але остаточне рішення лишається за опонентами. 

Спостерігач – своєю присутністю в зоні конфлікту він утримує сторони 

від порушення раніше досягнутих угод, від взаємної агресії; присутність 

спостерігачів утворює передумови щодо початку переговорного процесу. 

Помічник – в урегулюванні конфлікту він виконує другорядні функції: 

організація зустрічей, сприяння процесу обговорення проблеми; але ніколи не 

втручається в полеміку щодо прийняття підсумкового рішення. 

Специфіка конфліктного медіаторінгу полягає у тому, що медіатор 

обирається конфліктантами вільно; опоненти самі (лише за сприяння медіатора) 

опрацьовують і приймають примирні рішення; медіація відбувається 

конфіденційно, кожна зі сторін може відмовитися від продовження переговорів, 

тому її ризик є мінімальним; процедури медіаторінгу не є надто дорогими і 

потребують менше витрат, ніж традиційні судові витрати; процес медіації 

триває відносно швидко, що також створює переваги в економії часу; 

медіаторінг спрямований не на встановлення «правих і винуватих», а на пошук 



 

 

згоди і відновлення узгодженої «формули» справедливості. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Розташуйте в логічній послідовності (якщо це можливо) такі поняття, 

як «протиріччя», «криза», «соціальний процес», «протистояння», 

«протилежність», «революція», «соціальний конфлікт», «соціальна зміна». 

Обґрунтуйте визначене вами місце для соціального конфлікту. 

2. Як ви вважаєте, чи існують конфлікти, які мають позитивний характер 

для розвитку суспільства в цілому? 

3. Чи є правомірним твердження: «Кожний конфлікт притаманний 

конкретному етапу розвитку суспільних протиріч. Накопичення невирішених 

протиріч зумовлює масштаби, швидкість і особливості конфлікту. Необхідно 

штучно стимулювати виникнення конфлікту (якщо можливо) і таким чином 

контролювати його, поки протиріччя не накопичилися до «критичної маси»? 

4. Визначте алгоритм діяльності керівника під час управління 

конфліктами. 

Контрольні питання 

1. Чому прогнозування конфліктних ситуацій вважають діагностикою? 

3. Які необхідні умови та вимоги містить модель управлінського впливу 

на конфлікт? 

4. Яких принципів слід дотримуватися в управлінні конфліктами? 

5. Назвіть систему стратегій та соціальних технологій, завдяки яким 

реалізується конфліктне управління. 

6. На що спрямована діяльність з попередження конфліктів як 

управлінська технологія? Чим часткове запобігання конфлікту відрізняється від 

повного? 

7. Як розв’язання конфлікту впливає на закінчення протиборства? Що 

містять головні етапи його здійснення? 

8. Чим суттєво (за методами дії та наслідками) відрізняються 

врегулювання конфлікту та його усунення? 

Література: [1–12]. 



 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Особистість в умовах конфлікту 

Мета: з’ясувати природу та сутність поведінки особистості в конфлікті.  

План 

1. Індивідуально-психологічні особливості поведінки в конфлікті. 

2. Конфліктогенні типи особистостей. 

3. Характерні особливості контактності особистостей. 

4. Стилі поведінки в конфлікті. 

5. Механізми процесу взаємодії.  

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: характер, психологічний захист, конфліктна 

поведінка, конфліктна взаємодія. 

Багато інформації для вибору правильної поведінки в конфліктних 

ситуаціях може дати визначення особливостей темпераменту та характерних 

властивостей учасників конфліктів. 

Певне визнання в психології отримала класифікація темпераментів, що 

базується на врахуванні таких психологічних особливостей, які визначаються 

термінами «інтроверсія», «екстраверсія» (ці поняття були запроваджені в 

психологію К. Юнгом). 

Інтроверти схильні до самоаналізу, замкнені, не люблять допускати 

сторонніх у свій внутрішній світ, соціальна адаптація в них утруднена. 

Екстраверти імпульсивні, комунікабельні, спрямовані на взаємодію із 

зовнішнім світом, прагнуть нових вражень. Для них важливе значення має саме 

контакт з людьми. 

Урахування індивідуально-психологічних особливостей поведінки 

передбачає діагностику характерних властивостей учасників конфлікту. 

Характер – це сукупність стійких особливостей особистості, що 

виникають у діяльності та спілкуванні й зумовлюють типові способи її 

поведінки. Характер проявляється в тому, як людина ставиться до: 

– інших людей (комунікабельність–замкненість, принциповість–



 

 

безпринципність, правдивість–неправдивість, увічливість–грубість та ін.); 

– себе (самовпевненість–невпевненість, самолюбство–принизливість, 

егоцентризм–альтруїзм та ін.); 

– справи (добросовісність–недобросовісність, відповідальність–

безвідповідальність та ін.), 

– до речей (жадібність–щедрість, акуратність–неохайність та ін.). 

Існує чимало варіантів типізації характерних властивостей особистості. 

Досліджуючи особливості поводження зі складними у спілкуванні 

людьми, Дж. Г. Скотт виокремлює такі. 

«Шерманівський танк» – людина груба, безцеремонна, яка вважає, що всі 

повинні їй поступатися. Краще поступитися такій людині у малому, щоб 

заспокоїти її. Якщо ж ви вибрали інший шлях, то краще почати з того, щоб 

надати такій людині можливість «випустити пару». Потім слід спокійно й 

переконливо висловити власну думку, але сумніватися в ній, оскільки 

неминучим буде зіткнення з її ворожою реакцією. Визначте свою роль як 

миротворця, який перебуває понад конфліктом. Знешкодьте лютість такої 

людини власним спокоєм; це допоможе їй упоратися з агресивністю, і ви 

зможете дійти спільного рішення.  

«Прихований агрессор» – людина, яка намагається завдавати людям 

прикрощі за допомогою різних залаштункових махінацій, прихованих проявів 

агресії. Таку поведінку представник цього типу вважає виправданою: хтось 

інший помилився, а він виконує роль таємного месника, відновлюючи 

справедливість. Якщо ви вирішили, що ухилятися або терпіти цю людину – це 

не для вас, найкращий спосіб – виявити конкретний факт спричинення зла і 

потім з’ясувати приховані причини. Якщо вона заперечуватиме факти, наведіть 

докази. При цьому вам слід зберігати спокій, щоб людині не здавалося, що ви 

агресивно налаштовані до неї, бо це може призвести до відкритої сутички. 

Якщо ви наведете кілька прикладів та аргументів, які викривають цю людину, 

вона має припинити нападки на вас або відкрито визнати їх. 

«Розгнівана дитина» за природою не є злою людиною. Вибух емоцій 



 

 

відображає її бажання взяти ситуацію під контроль. Так може поводитися 

чоловік, коли приревнував дружину і боїться втратити її, або начальник, який 

відчуває, що підлеглі «відбилися від рук». Щоб уникнути ескалації конфлікту, 

краще надати можливість такій людині накричатися або переконатися в тому, 

що ви слухаєте її. Потрібно дати їй зрозуміти, що вона контролює ситуацію і 

таким чином заспокоїти її. Слід дипломатично й доброзичливо запропонувати 

такій людині обговорити конфліктну проблему. 

«Скаржник» – постійно скаржиться. Він дуже бажає бути почутим. Це 

одна з основних причин його невдоволеності. Коли ж його вислухають, до 

нього повертається відчуття власної значущості. Надайте йому можливість 

висловити власні почуття. До того ж, ви не зобов’язані в усіх випадках 

визнавати скаргу справедливою. Якщо вам вдасться припинити потік 

безперервних скарг, ви зможете зайнятися самим конфліктом, пошуком 

реальних варіантів його розв’язання. 

«Мовчун» – потайна людина, яка ускладнює спілкування та спільну 

діяльність тим, що не бажає розкривати причини своєї замкнутості. Така 

поведінка може бути результатом переконання, що на її думку не зважають, 

намаганням уникнути конфронтації. Таку людину слід доброзичливо спонукати 

до розмови, переконуючи, що хоч би що вона сказала, ви не будете ображатися 

чи висувати звинувачення. Однак важливо дотримуватися почуття міри. У 

спілкуванні з такими людьми швидко уривається терпець, але якщо предмет 

конфлікту важливий, слід довести справу до кінця. 

«Суперпоступливий» – ззовні здається безконфліктним, бо завжди 

поступається, намагається сподобатись іншим. Але час від часу представники 

цього типу створюють проблеми: ви розраховуєте на людину, яка погоджується 

з вами в усьому, а потім з’ясовується, що її слова розходяться зі справами. 

Якщо ви вважаєте за необхідне продовжити спілкування з такою людиною, 

необхідно показати їй, що ви бажаєте від неї щирості. Її слід переконати в тому, 

що ваше ставлення до неї визначатиметься не тим, що вона в усьому з вами 

погоджується, а тим, наскільки буде правдивою з вами і наскільки 



 

 

послідовними будуть її вчинки. 

У прогнозуванні конфліктної поведінки надзвичайно важливе значення 

мають характерні особливості контактності особистостей. Слід ураховувати 

поради психологів, які за здатністю виходити на контакт розрізняють такі типи 

людей: «черепахи» (ховають свої почуття), «хамелеони» (добре й швидко 

підіграють співрозмовникові), «леви» (перебувають у постійному русі), 

«дикобрази» (завжди стривожені, ворожі), «безбарвні» (нічим не помітні). 

Визначивши, до якого типу належить суперник, можна побудувати 

тактику спілкування з ним, не створюючи ситуацій, за яких йому довелося б 

вийти за межі свого психологічного типу. Так, «черепаху» не слід викликати на 

відвертість, «дикобраза» – тривожити негативними прогнозами розвитку явищ 

тощо. Потрібно пам’ятати, що людина може належати до будь-якого типу і 

водночас поєднувати риси інших типів. Утім, усі ці якості проявляються в 

подальшому спілкуванні, а для першого контакту найважливіше створити 

позитивний імпульс для спілкування, розкріпачення людини. 

Умовою ефективного спілкування та раціональної поведінки в 

конфліктній ситуації є розробка взаємоприйнятного усіма учасниками рішення 

з глибоким аналізом причин і змісту юридичного конфлікту. Щодо цього цікава 

класифікація людей за видом пізнавальної діяльності та способами прийняття 

рішень. За такими ознаками розрізняють типи: емоційний, аналітичний, 

відчуваючий та інтуїтивний. 

Емоційний тип невпевнено почувається в нових умовах, намагається 

уникнути рішень, які розривають його зв’язок з минулим. Часто стійка 

схильність до конфліктного реагування на ті чи інші життєві обставини є 

проявом емоційної сфери людини. Вона виявляється в нестриманості, 

імпульсивності, це так звана «вибухова» поведінка. 

Емоційні люди важко змінюють свою думку про іншу людину. Вони 

розглядають події лише за особистою оцінкою: що кому коли хтось зробив. 

Аналітичний тип вирізняється деякою байдужістю у ставленні до 

оточення, подій. Та це – на перший погляд. Події глибоко цікавлять цих людей, 



 

 

але тільки як строго логічний процес. Вони самі живуть за створеним ними 

графіком і стежать, до якої системи належать вчинки інших людей. Вони не 

швидкі в діях. Перш ніж діяти – мають подумати. Унаслідок цього аналітичний 

тип частіше бездіяльний у кризових ситуаціях. Однак якщо криза 

поглиблюється, підвищується їхня спроможність подолати її. Жоден тип не 

здатен планувати майбутню діяльність так, як вони. Причому люди цього типу 

обґрунтовують план дуже активно, якщо його розробили вони. Мова – засіб 

їхньої боротьби у конфлікті. Якщо у такого типу людей не досить розвинений 

інтелект, вони перетворюються на догматиків, стають самовпевненими, 

пихатими, зарозумілими. 

Відчуваючий тип сприймає дійсність, не посилаючись ні на минуле, ні на 

майбутнє. Прекрасно справляється з кризовими ситуаціями та несподіванками. 

Інтуїтивний тип часто справляє враження людини легковажної, 

нереалістичної. У цих людей постійно виникають різні ідеї, які вони одразу ж 

намагаються реалізувати. Вони зазвичай украй непунктуальні. Добре 

надихають інших передбаченням майбутнього, гарні агітатори. Якщо вони 

розумні та врівноважені – добре передбачають майбутнє. Якщо їхній інтелект 

невисокий, здатні дуже зашкодити оточенню. Свої переконання такі люди 

обґрунтовують із запалом. Життя часто втомлює їх, вони мало ним дорожать. 

Вони поспішливі у спілкуванні. 

На усунення або зведення до мінімуму негативних чинників, які 

травмують особистість, спрямована дія механізмів психологічного захисту. 

Вони забезпечують людині несвідому компенсацію нездатності 

ефективно поводитися в конфлікті, послаблюють пов’язані з ним стрес і 

тривогу. 

Дослідження механізмів психологічного захисту було започатковано 

З. Фрейдом, який розглядав їх як продукт індивідуального досвіду та навчання. 

Усього описано понад 20 механізмів. 

1. Заперечення – несвідома відмова допустити існування певних фактів чи 

трансформування реальності для пристосування її до своєї поведінки. Тобто 



 

 

інформація, яка може призвести до конфлікту, не сприймається. 

2. Витіснення – активне вилучення зі свідомості неприйнятних мотивів і 

переживань. Це несвідомий психічний акт позбавлення від внутрішнього 

конфлікту, під час якого неприйнятний мотив чи травмуюча інформація 

відкидаються на порозі свідомості. 

3. Проекція – несвідоме приписування іншій людині власних почуттів, 

бажань, прагнень, вад, у яких людина не хоче собі зізнатися, розуміючи їх 

негативну спрямованість. Як результат, «знімаються» почуття власної провини. 

4. Ідентифікація – несвідоме перенесення на себе почуттів і якостей, 

властивих іншій людині, недоступних, але бажаних для себе. 

5. Раціоналізація – псевдораціональне пояснення людиною своїх 

побажань і дій, справжні причини яких криються в соціально та особисто 

несприйнятливих прагненнях. Раціоналізація пов’язана зі спробою применшити 

цінність недоступного. 

6. Придушення – витіснення бажання чи конфліктної ситуації у сферу 

підсвідомого. 

7. Заміщення – перенесення дії, спрямованої на недоступний об’єкт, на 

дію з доступним об’єктом (наприклад, «відвести душу»). 

8. Ізоляція – неприємним емоціям, чинникам, які травмують людину, 

блокується доступ до свідомості. Специфічними механізмами психологічного 

захисту в конфлікті можуть бути гумор і сміх. 

Психологічний захист, з одного боку, усуває, знімає нестабільний стан 

особистості, виконуючи функцію адаптації, з іншого – позбавляє людину 

можливості активно впливати на ситуацію.  

Установки сторін конфлікту щодо його динаміки й способу розв’язання 

називають моделями конфліктної поведінки (так, виокремлюють 

конструктивну, деструктивну та конформістську моделі). 

Залежно від соціально-психологічних умов конфліктної взаємодії, 

сторони можуть вибирати один із таких варіантів поведінки: 

– активну боротьбу за свої інтереси, усунення чи подолання будь-якого 



 

 

опору; 

– відхід від конфліктної взаємодії; 

– розробка взаємоприйнятної угоди, компромісу; 

– використання результатів конфлікту у власних інтересах. 

Зазначені варіанти поведінки були узагальнені американськими 

психологами К. Томасом і Р. Кілменном. Вони зокрема зосередили увагу на 

двох незалежних параметрах вимірювання конфліктів: 

1) ступінь реалізації власних інтересів, досягнення своїх цілей; 

2) рівень кооперативності, урахування інтересів іншої сторони. 

Як результат, було запропоновано п’ять основних стилів поведінки в 

конфлікті, а також методика їх психодіагностики. Користуючись цією 

методикою, можна визначити власний стиль поведінки в конфліктних 

ситуаціях, вибравши найефективніший для розв’язання конфлікту, а також 

спрогнозувати вірогідний стиль поведінки інших його учасників. 

Стиль конкуренції (суперництва, протиборства) застосовується 

активними і вольовими людьми, які віддають перевагу власним способам 

розв’язання конфлікту. У цій стратегії часто використовується влада, сила 

закону; вона характерна для розв’язання юридичних конфліктів. 

Така поведінка доцільна й ефективна в таких випадках: 

– результат є дуже важливим для вас, ви робите велику ставку на власне 

рішення, до того ж, ви маєте на це досить повноважень; 

– ви маєте достатній авторитет для прийняття рішення і вам здається, що 

запропоноване вами рішення – найкраще; 

– рішення необхідно прийняти швидко і ви маєте достатньо влади для 

цього; 

– ви відчуваєте, що у вас немає іншого вибору і що вам нічого втрачати; 

– ви перебуваєте в критичній ситуації, яка потребує миттєвого 

реагування; 

– ви не можете дати зрозуміти групі людей, що перебуваєте у безвиході, 

тоді як хтось має повести їх за собою; 



 

 

– ви повинні прийняти нестандартне рішення, але тепер вам необхідно 

діяти і ви маєте достатньо повноважень для такого кроку. 

Стиль ухилення застосовується тоді, коли сторона, не наполягаючи на 

своєму, але й не поступаючись власною думкою, ухиляється від спору. Вона не 

хоче співробітничати задля вироблення рішення, утримується від 

висловлювання власної думки. Ігнорування ситуації, ухилення від розв’язання 

проблеми, зміна теми, акцентування уваги на інших об’єктах може відбуватися 

з надією на те, що конфлікт розв’яжеться сам собою. Цей стиль дає змогу 

учасникові вийти з конфліктної взаємодії без шкоди для власних інтересів, але 

й без розв’язання самого конфлікту. Його можна використати як тактичний 

варіант часткового розв’язання юридичного конфлікту. 

Такий стиль поведінки доцільний у таких найтиповіших ситуаціях: 

– напруженість занадто велика і ви вважаєте, що необхідно зменшити її; 

– результат не дуже важливий для вас або ви вважаєте, що рішення таке 

тривіальне, що не варто витрачати на нього сили; 

– у вас важкий день, а розв’язання цієї проблеми може завдати 

додаткових неприємностей; 

– ви знаєте, що не можете чи навіть не хочете розв’язати конфлікт на 

свою користь; 

– ви хочете виграти час, можливо, для того, щоб отримати додаткову 

інформацію або щоб заручитися чиєюсь підтримкою; 

– ситуація дуже складна і ви відчуваєте, що розв’язання конфлікту 

потребує занадто багато від вас; 

– у вас обмаль влади для розв’язання проблеми або для її розв’язання 

бажаним для вас способом; 

– ви відчуваєте, що в інших більше шансів розв’язати цю проблему; 

– намагатися розв’язати проблему терміново – небезпечно, оскільки 

розкриття й відкрите обговорення конфлікту може тільки погіршити ситуацію. 

Стиль пристосування – це згладжування суперечностей всупереч 

власним інтересам. Може використовуватися як тактичне рішення в гострій 



 

 

боротьбі, етап у досягненні головної стратегічної мети. Він виправданий, коли 

умови для розв’язання конфлікту ще не дозріли, коли необхідно забезпечити 

тимчасове перемир’я. Певним чином тут особистими інтересами жертвують на 

користь супротивника. Ця стратегія поведінки може домінувати у звичайній 

поведінці людини унаслідок її індивідуально-психологічних особливостей 

(конформна поведінка). 

Наводимо найхарактерніші ситуації, у яких рекомендується стиль 

пристосування: 

– вас не дуже хвилює те, що трапилося; 

– ви хочете зберегти мир і добрі стосунки з іншими людьми; 

– ви відчуваєте, що важливіше зберегти з кимсь добрі взаємини, ніж 

відстоювати свої інтереси; 

– ви розумієте, що висновок набагато важливіший для іншої людини, ніж 

для вас; 

– ви розумієте, що правда – не на вашому боці; 

– у вас обмаль влади або мало шансів перемогти; 

– ви вважаєте, що інша людина може мати з цієї ситуації корисний урок, 

якщо ви поступитесь її бажанням, навіть не погоджуючись з тим, що вона 

чинить, або вважаючи, що вона помиляється. 

Стиль співробітництва характеризується високим рівнем спрямованості 

як на свої інтереси, так і на інтереси суперника. Будується як на балансі 

інтересів, так і на визнанні цінності міжособистісних стосунків. Цей стиль 

може передбачати використання елементів інших стратегій, але у складному 

процесі співробітництва вони мають другорядне значення, є психологічними 

чинниками розвитку взаємин між суб’єктами конфлікту. Наприклад, 

застосування елементів протиборства може сприйматися як демонстрація вашої 

принципової позиції в конфлікті. 

Такий підхід рекомендується використовувати в описаних далі ситуаціях: 

– розв’язання проблеми дуже важливе для обох сторін і ніхто не хоче 

повністю від цього усунутися; 



 

 

– у вас тісні, тривалі та взаємозалежні відносини з іншою стороною; 

– у вас є час попрацювати над проблемою, що виникла (це вдалий підхід 

до розв’язання конфліктів за перспективними планами); 

– ви й інша людина поінформовані про цю проблему і бажання обох 

сторін відомі; 

– ви і ваш опонент хочете винести на обговорення деякі ідеї та 

попрацювати над виробленням рішення; 

– ви обидва спроможні викласти суть своїх інтересів і вислухати один 

одного; 

– обидві конфліктні сторони наділені однаковою владою або не 

помічають відмінності у становищі, щоб на рівних шукати розв’язання 

проблеми. 

Стиль компромісу характеризується балансом інтересів сторін, що 

конфліктують, тобто це стратегія взаємної поступки, коли не псуються 

міжособистісні стосунки, вона сприяє їхньому позитивному розвитку. 

Компроміс має дві форми: активну (підписання мирової угоди в суді, укладання 

договорів, контрактів, взяття зобов’язань тощо) і пасивну (відмова від активних 

дій для досягнення певних взаємних поступок). Часто компроміс є етапом 

пошуку прийнятного рішення. 

Типові випадки, у яких стиль компромісу найефективніший: 

– обидві сторони мають однакову владу і мають взаємовиключні 

інтереси; 

– ви хочете вирішити все швидко, бо у вас немає часу, або тому, що це 

економічніший та ефективніший шлях; 

– може влаштувати тимчасове рішення; 

– ви можете скористатися короткочасною вигодою; 

– інші підходи розв’язання проблеми виявилися неефективними; 

– задоволення вашого бажання має для вас не дуже велике значення і ви 

можете дещо змінити визначену на початку мету; 

– компроміс уможливить зберегти взаємовідносини, і ви вважаєте за 



 

 

краще отримати що-небудь, аніж усе втратити. 

Зміст поведінки сторін у конфліктній ситуації пов’язується з аналізом 

таких механізмів процесу взаємодії учасників конфлікту, як вплив, научення, 

наближення–уникнення, оцінка виграшів–програшів та ін. 

Механізм впливу має у конфліктній ситуації багато варіантів, які 

проявляються у таких способах поведінки: 

– демонстрація посилення власних ресурсів може, з одного боку, 

спонукати протилежну сторону здійснити дії, спрямовані на додаткову 

мобілізацію власних ресурсів. З іншого – якщо ця сторона розцінить власне 

становище як значно слабше порівняно зі становищем першої сторони – вона 

може піти на вимушені поступки; 

– очікування, утримання попереднього стану (з незначними поступками) 

застосовується зазвичай в умовах більш-менш однакового розподілу сил сторін. 

Мета – отримання додаткової інформації про іншу сторону. Штучно створена 

ситуація очікування та невизначеності викликає у супротивника додаткову 

напруженість і провокує на певні дії, які й інформують про його реальне 

становище. Коли очікування надто затягується, сторона, яка очікує, може 

ініціювати дії з незначними поступками. Дії супротивника у відповідь 

забезпечать їй необхідну інформацію; 

– ризик як спосіб поведінки у конфліктній ситуації може застосовуватися 

за умови як рівності, так і нерівності сторін. У обох випадках сторона, яка 

ризикує, розраховує на ефект від своїх несподіваних дій. Важливим для неї є 

вибір найвигіднішого проміжку часу; 

– примус використовується сильнішою стороною. Вона може нав’язати 

слабшій стороні невигідні умови діяльності (наприклад, дефіциту часу), 

зменшити можливості до опору, звузити коло її реальних дій у конфлікті; 

– фальшиві маневри, дезінформація застосовуються з метою приховати 

свої слабкі сторони, досягти власних цілей завдяки протилежній стороні. 

Створюючи фальшиві уявлення про свої дії, демонструючи «переваги», яких 

насправді не існує, сторона розраховує на те, що супротивник конструюватиме 



 

 

поведінку на підставі отриманої інформації. До того ж, вона отримує певні 

часові переваги або можливість діяти несподіваним для протилежної сторони 

способом. 

Механізм научення ґрунтується на мобілізації в умовах конфлікту 

людських здібностей до вирішення проблемних ситуацій. Завдяки дії цього 

механізму: 

– забезпечується така структура взаємодії між людьми, де дії кожного з 

учасників стають взаємообумовленими. Під час конфліктної взаємодії сторони 

неминуче виявляють характерні та найбільш «напрацьовані» схеми поведінки; 

– процес взаємодії структурується як відкритий, такий, що розвивається, 

бо він забезпечує включення в поведінку кожної зі сторін нових елементів. З 

розвитком конфлікту учасники навчаються не лише розуміти поведінку іншого, 

а й застосовувати такі дії у відповідних умовах. Власна поведінка може 

вироблятися як результат конструювання нових схем поведінки. 

Механізм наближення–уникнення як джерело внутрішньоособистісного 

конфлікту: 

– виконує функцію відбору, визначає відповідні реакції з наближенням до 

успішного результату чи невдачі; 

– стає важливим чинником спонукання, який визначає на 

індивідуальному рівні відповідні дії чи напрями поведінки; сильнішій стороні 

допомагає в мобілізації ресурсів у разі відчуття наближення перемоги; слабшій 

– дає змогу йти на ризик, реалізувати дії для поліпшення власної позиції, знімає 

страх. 

Механізм виграшів–програшів у конфліктних ситуаціях суттєво впливає 

на структурування взаємодії. Міжособистісні оцінки допомагають кожній зі 

сторін вивести інтегральну оцінку власних дій та дій іншого. І хоч не існує 

чітко визначених, точних і об’єктивних критеріїв виграшів–програшів, ними 

беззаперечно можна вважати: 

– загальноприйняту думку, що відсутність швидкої та правильної реакції 

однієї зі сторін на дії іншої розцінюється як програш; 



 

 

– еталон соціально-схвалюваної поведінки в аналогічних умовах. 

Іноді програш щодо позиції чи ресурсів не враховується і результат 

окремої взаємодії розцінюється як виграш, бо відповідна сторона застосовувала 

засоби, які соціально високо оцінюються. 

Особливу увагу потрібно приділяти співвіднесенню форм взаємодії в 

конфліктній ситуації з індивідуально-психологічними особливостями 

учасників, які впливають на вибір та структурування поведінки. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити та законспектувати такі питання: 

а) правила поводження з «важкими» людьми в конфлікті. 

б) контроль емоційної сфери в ситуації конфлікту. 

Контрольні питання 

1. Чим соціопсихологічні науки вимірюють особисту й групову 

схильність до конфлікту? Як темперамент позначається на конфліктогенності 

особистості? 

2. Якими є особливості сприйняття учасниками конфлікту конфліктної 

ситуації? 

3. Специфіка конфліктної свідомості потенційних супротивників, їх 

ірраціональні прояви. Соціальні «ролі» учасників конфлікту. 

4. Охарактеризуйте основні стратегії конфліктної взаємодії. 

Література: [1–12].  



 

 

4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття про конфлікти. Еволюція поняття. 

2. Погляди на конфлікти в сучасній конфліктології. 

3. Становлення конфліктології як науки в Україні. 

4. Зовнішні та внутрішні умови виникнення конфліктів. 

5. Функції конфліктів. 

6. Методи конфліктології. 

7. Класифікація конфліктів. 

8. Типологія конфліктів. 

9. Формула конфлікту. 

10. Структурні елементи конфлікту. 

11. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісного конфлікту. 

12. Причини та форми прояву міжособистісного конфлікту. 

13. Типологія конфліктних особистостей. 

14. Фази динаміки конфлікту. 

15. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. 

16. Образи конфліктної ситуації. 

17. Аналіз конфліктної ситуації. 

18. Картографія конфлікту. 

19. Суб’єкти конфліктної взаємодії. 

20. Посередництво в конфлікті. 

21. Технології управління конфліктом. 

22. Техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом. 

23. Переговорний процес з урегулювання конфліктів. 

24. Види маніпуляцій у переговорах. 



 

 

25. Конфлікти та трансактний аналіз. 

26. Структурний аналіз особистості за Е. Берном і конфлікти. 

27. Конфліктогени спілкування. 

28. Особливості розв’язання конфліктів. 

29. Батьківське програмування і конфлікт. 

30. Сімейні конфлікти. 

31. Кризові періоди розвитку сім’ї. 

32. Стратегії поведінки особистості в конфлікті за Томасом. 

33. Технології раціональної поведінки в конфлікті. 

34. Компроміс як стиль конфліктної поведінки. 

35. Ухиляння як стиль поведінки в конфлікті. 

36. Пристосування як стиль конфліктної поведінки. 

37. Співробітництво як стиль поведінки в конфлікті. 

38. Теорії соціальних конфліктів та їх відмінності.  

39. Особливості та моделі розвитку соціальних конфліктів.  

40. Політичний конфлікт: суть і специфічні ознаки.  

41. Способи виходу з політичної кризи. 

42. Способи подолання соціальних криз. 

43. Особливості міждержавних конфліктів: 

44. Фази та стратегії урегулювання етнонаціональних конфліктів. 

45. Теоретичні засади «конфліктної моделі суспільства».  

46. Суспільна злагода та конфліктогенні чинники сучасного суспільного 

розвитку.  

47. Профілактика конфліктів. 

48. Етапи розв’язання конфлікту способом медіації. 

49. Поняття глобального конфлікту. 

50. Нормативні механізми попередження конфлікту. 



 

 

5 КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчальної дисципліни 

«Конфліктологія» 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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Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 053 – «Психологія» освітнього ступеня «Магістр» 
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