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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Конфлікт необхідний для життя загалом. Конфлікт — це
зіткнення протилежних інтересів, принципів, сил... Це не-
віддільна складова людської біології, психології, повсякденно-
го життя. І першим кроком в умінні управляти конфліктом по-
винно стати визнання конфлікту частиною природного стану
речей. Конфлікт існує як такий. Це не означає, що потрібно
любити його, насолоджуватися ним, створювати його або пер-
шим починати. І усвідомлення цього означає, що розумна відпо-
відна реакція на конфлікт можлива, звісно, крім випадків, коли
людина сприймає всі конфлікти рівною мірою загрозливими,
небезпечними або взагалі не усвідомлює його наближення.

З конфліктами люди зіштовхуються майже повсякчас, але
часто не відрізняють їх від звичайної взаємодії. По-перше,
більшість конфліктів слабкі самі собою або ослаблені прагнен-
ням їх учасників до компромісу, пошуком взаємопорозуміння і
тому не сприймаються як конфлікти. По-друге, традиційно
стійким є негативне ставлення людей до конфліктів, неперебор-
не бажання уникнути небезпеки конфронтації з оточенням, та й
слабкі конфліктні взаємодії більшістю опонентів не сприйма-
ються як конфлікти. Разом з тим важко чітко розподілити кон-
флікти на слабкі й сильні: один і той самий конфлікт може про-
минути непоміченим для одного опонента (наприклад, органі-
зації) і значно вплинути на інший (наприклад, працівника).
Отже, будь-який конфлікт вартий уваги, але це не означає, що
він вартий розвитку. Так, існує безліч різноманітних конфліктів,
яких можна й необхідно уникати, усувати ще на стадії форму-
вання конфліктної ситуації, а надто тих, що мають негативні
наслідки для всіх опонентів, що беруть у них участь.

Водночас існують конфлікти, спроба уникнути яких спричи-
нюється до зниження ефективності діяльності організації або
навіть до деструктивних для неї наслідків. Звісно, не всі конф-
лікти сприяють розвитку організації. Про вигідний для органі-
зації конфлікт може йтися, наприклад, тоді, коли конфліктна
взаємодія різних підрозділів організації сприяє підвищенню
ефективності її діяльності загалом, досягненню загальних цілей.
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Таким чином, з позицій організації існують конфлікти ба-
жані й небажані, минущі й неминущі, які виникають через по-
милки, випадково або з об’єктивних причин. І завжди керівник
у конфліктній ситуації повинен вміти розібратися і знайти єди-
ний правильний шлях для колективу, шлях до ефективної (але
не обов’язково безконфліктної) діяльності, перетворити конфлікт
на керований процес.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
• анатомію (природу) конфлікту, його форми, типи і функції;
• конструктивні та деструктивні наслідки конфліктів з по-

зицій окремої особистості, різних груп в організації і орга-
нізації загалом;

• різні стратегії управління конфліктами залежно від ха-
рактеру можливих наслідків, а також причин, що пород-
жують конфлікти;

• типологію причин організаційних конфліктів, що може бути
практично використана керівниками в аналізі конкретних
конфліктних ситуацій.

Викладання курсу припускає поєднання викладу теоретич-
ного лекційного матеріалу з аналізуванням конкретних конфлікт-
них ситуацій для того, щоб студенти мали можливість реально
переконатися в ефективності теоретичного аналізу конфліктів і
науково обґрунтованої стратегії управління ними.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРАКТИКА  ВИРІШЕННЯ  КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Анатомія (природа) конфлікту 
2 Особистість у конфлікті 
3 Розуміння конфліктів і управління ними  
4 Практика вирішення конфліктних ситуацій 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРАКТИКА  ВИРІШЕННЯ  КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ”

Тема 1. Анатомія (природа) конфлікту

Конфлікт як складова повсякденного життя. Види конфліктів.
Типи конфліктних ситуацій. Основні джерела конфліктів.
Функції конфлікту. Діагностика в розв’язанні конфлікту. Прин-
ципи дослідження конфлікту. Конфлікт у розвитку. Розпізна-
вання причин конфлікту. Проблема прихованих або помилко-
вих припущень. Проблема недостатності спілкування. Пробле-
ма неясності.

Література [1; 2; 5; 8–11; 14; 15; 17–21]

Тема 2. Особистість у конфлікті

Психологічні типи особистості і їхня сумісність. Конфліктні
типи людини. Особистість у конфлікті. Способи поводження
людини в конфліктній ситуації. Вибір стилю поведінки, що відпо-
відає конфліктній ситуації. Психологічні тести як можливість
виявлення індивідуальних особливостей і визначення схильності
до конфліктів.

Література [1; 2; 4; 5; 7–12; 14–18; 22; 23]

Тема 3. Розуміння конфліктів і управління ними

Методи і стилі вирішення конфліктів. Засоби вирішення
конфліктів. Тактика вирішення конфліктів. Визначення стилів
вирішення конфліктів. Вирішення конфліктів за допомогою тех-
ніки оволодіння конфліктною ситуацією. Раціонально-інтуїтив-
ний метод вирішення конфлікту. Подолання конфліктів за до-
помогою поліпшення спілкування. Причини і шляхи вирішення
емоційних конфліктів. Причини і шляхи вирішення ділових
конфліктів. Перетворення конфліктів на творчі можливості.

Література [1–3; 5–15; 17; 18; 22; 23]
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Тема 4. Практика вирішення конфліктних ситуацій

Вибір найдоцільнішого стилю поводження в конфліктній
ситуації для щоденного спілкування. Загальні принципи спілку-
вання з “важкими” людьми. Подолання негативних емоцій, що
виникають при спілкуванні з “важкими” людьми. Захист від
“важких” у спілкуванні людей. Вибір підходу до вирішення
конфлікту, що відповідав би характеру “важкої” людини. Як
поводитися з “важкими” людьми різних типів. Приклади і
конфліктні ситуації для аналізу.

Література [1; 3; 5–7; 9; 12; 17; 18]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сутність поняття “конфлікт”.
2. Сутність поняття “інцидент”.
3. Конфліктна ситуація й інцидент.
4. Анатомія (природа) конфлікту.
5. Види конфліктів.
6. Типи конфліктних ситуацій.
7. Основні джерела конфліктів.
8. Функції конфліктів.
9. Конфлікт у розвитку.

10. Конфліктні типи людей.
11. Особистість у конфлікті.
12. Визначення стилів вирішення конфліктів.
13. Тактика вирішення конфлікту.
14. Діагностика в розв’язанні конфлікту.
15. Вирішення конфліктів за допомогою техніки оволодіння

конфліктною ситуацією.
16. Раціонально-інтуїтивний метод вирішення конфлікту.
17. Подолання конфліктів за допомогою поліпшення спілку-

вання.
18. Застосування техніки управління конфліктом до будь-якої

ситуації.
19. Контроль власної дратівливості і страху в конфліктній

ситуації.
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20. Виявлення прихованих інтересів і страхів.
21. Виявлення і усунення страхів.
22. Розуміння і управління конфліктами.
23. Розпізнавання причин конфлікту.
24. Розбіжності між мовним і немовним спілкуванням.
25. Проблема прихованих або помилкових припущень.
26. Проблема недостатності спілкування.
27. Проблема неясності.
28. Вибір стилю поведінки, що відповідає конфліктній ситу-

ації.
29. Стиль конкуренції як стиль вирішення конфлікту.
30. Стиль відхилення як стиль вирішення конфлікту.
31. Стиль пристосування як стиль вирішення конфлікту.
32. Стиль співробітництва як стиль вирішення конфлікту.
33. Стиль компромісу як стиль вирішення конфлікту.
34. Винайдення свого власного стилю вирішення конфлікту.
35. Оцінювання власного підходу до конфлікту.
36. Вибір найдоцільнішого стилю поведінки в конфліктній

ситуації для щоденного спілкування.
37. Загальні принципи спілкування з “важкими” людьми.
38. Подолання негативних емоцій, що виникають при спілку-

ванні з “важкими” людьми.
39. Захист від “важких” у спілкуванні людей.
40. Поняття “пастка відповідальності”.
41. Вибір підходу до вирішення конфлікту, що відповідав би

характеру “важкої” людини.
42. Як поводитися з “важкими” людьми різних типів.
43. Перетворення конфліктів на творчі можливості.
44. Особисті контакти у процесі конфлікту.
45. Причини і шляхи вирішення емоційних конфліктів.
46. Причини і шляхи вирішення ділових конфліктів.
47. Способи поведінки людини в конфліктній ситуації.
48. Демонстративний тип особистості як джерело конфлікту.
49. Ригідний тип особистості як джерело конфлікту.
50. “Надточний” тип особистості як джерело конфлікту.
51. Безконфліктний тип особистості як джерело конфлікту.
52. Некерований тип особистості як джерело конфлікту.
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53. Визначення поняття “конфліктність”.
54. Засоби вирішення конфлікту.
55. Психологічні типи особистості і їхня сумісність.
56. Психологічні тести як можливість виявлення індивідуаль-

них особливостей і визначення схильності до конфліктів.
57. Особистісні конфлікти і загальне в характері їх вирішення.
58. Принципи дослідження конфлікту.
59. Причини моральних конфліктів.
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