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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Управління поведінкою та конфліктами – це одна із базових навчальних 

дисциплін підготовки бакалаврів з економіки. Вона забезпечує розвиток 

теоретичних знань та практичних навиків управління власною та поведінкою 

інших людей для досягнення визначених цілей та попередження конфліктів.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей щодо управління власною поведінкою, психологічного 

аналізу особистостей у контексті впливу на їх поведінку, попередження та 

управління конфліктами, контролю конфліктної ситуації, а також 

позитивного сприйняття конфлікту і прагматичного його використання. 

Основні завдання:  

 засвоєння студентами системи знань про детермінанти і механізми 

впливу на поведінку людей, конфлікти та можливі причини їх 

виникнення;  

 оволодіння навичками діагностувати особистості та міжособистісні 

взаємини в групах на предмет конфліктності; 

 оволодіння навичками управління власною та поведінкою інших людей, 

попередження та управління конфліктами в міжособистих відносинах та 

у системі менеджменту підприємства.  
За результатами вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 

компетенції (вміння): 

1. Загальні компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

2. Спеціальні компетентності 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

СК19. Володіти навиками застосування інструментів соціального захисту, 

організації праці та робочого місця,  управління персоналом, поведінкою та 

конфліктами.  

Кінцеві результати вивчення дисципліни «Управління поведінкою та 

конфліктами» будуть представлені переліком таких програмних результатів 

навчання: 
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ПРН-12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН-13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПРН-15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН-16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки.  

ПРН-18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  

ПРН-22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 

роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПРН-23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення.  

ПРН-24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей. 

ПРН-28. Здатність вирішувати управлінські завдання щодо планування, 

організації, розвитку та мотивуванням ефективного використання потенціалу 

людських ресурсів у мікро- та макроекономічних системах. 

ПРН-30. Застосовувати інструменти соціального захисту та управління 

поведінкою людських ресурсів в цілях запобігання соціально-трудових 

конфліктів.   

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ 1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ, ДЕТЕРМІНАНТИ, ФОРМИ ТА 

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ 

 

Тема 1. Сутність, функція та детермінанти поведінки людини 

Сутність та функція поведінки особистості. Детермінанти поведінки 

людини.  Вплив детермінант на поведінку людини.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Сукупність послідовних учинків або система дій людини – це: 

а) поведінка 

б) характер 

в) темперамент 

г) праця 
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д) трудова діяльність 

2. Продукт самосвідомості людини, сукупність усіх уявлень індивіда про себе, 

важливий чинник детермінації поведінки на основі попереднього досвіду, є: 

а) «Я-концепцією» 

б) характером особи 

в) мотивом особи 

г) інтелектом особи 

д) темпераментом особи 

3. Залежність сприймання, а відтак – поведінки від попереднього досвіду 

особистості називається: 

а) апперцепцією 

б) аффектом 

в) амбівалентністю 

г) регресією 

д) сублімацією  

4. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є позитивним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) жести довіри та відкритості 

б) категоричність суджень 

в) неконструктивна критика 

г) крик 

д) фамільярне звернення 

5. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є негативним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) категоричність суджень 

б) конструктивна критика 

в) посмішка 

г) вміння вислухати співрозмовника 

д) спокійний тон голосу 

6. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є позитивним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) посмішка 

б) категоричність суджень 

в) неконструктивна критика 

г) крик 

д) фамільярне звернення 

7. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є негативним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) категоричність суджень 

б) конструктивна критика 

в) посмішка 

г) вміння вислухати співрозмовника 

д) спокійний тон голосу 

8. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є негативним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) демонстрація переваги 

б) конструктивна критика 

в) посмішка 
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г) вміння вислухати співрозмовника 

д) спокійний тон голосу 

9. Що з нижче перерахованого в поведінці інших людей є негативним фактором 

впливу на власну поведінку особи 

а) жести недовіри, закритості, брехні 

б) конструктивна критика 

в) толерантне ставлення (вміння не задавати некоректних питань, відсутність 

глузувань) 

г) вміння вислухати співрозмовника 

д) спокійний тон голосу 

 
Практичні завдання: 

Прокоментуйте поведінку людей, які є представниками різних типів 

темпераменту (рис. 2.1). Які якості та психологічні процеси визначають тип 

їхньої поведінки? Наведіть приклади з власного життя.  

 
Рис. 2.1. Реакції людей з різними темпераментами в однаковій ситуації 

(малюнок Х.Бідструпа) 

 

Тема 2. Теорії, закони та атитюди людини 

Теорії та закони поведінки людини. Аттитюди поведінки. 

 
Тести для самоперевірки: 

1. У відповідності з якою із нижче наведених теорій особистість розглядається як 

функція, похідна від соціально зумовленого "Я" людини, а самосвідомість та 

поведінка особистості формується в результаті соціальної взаємодії: 

а) теорія дзеркального «Я» 

б) рольова теорія 

в) теорія соціальної установки 

г) теорія сукупності соціогенних потреб і орієнтацій 

д) теорія реферативної групи 

2. У відповідності з якою із нижче наведених теорій поведінка особистості 

визначається тією соціальною групою, на яку індивід орієнтує свою поведінку (від 

сім'ї до класу, нації): 

а) теорія дзеркального «Я» 

б) рольова теорія 
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в) теорія соціальної установки 

г) теорія сукупності соціогенних потреб і орієнтацій 

д) теорія реферативної групи 

3. У відповідності з якою із нижче наведених теорій поведінка особистості є функцію 

від тих соціальних ролей, які особа  виконує в суспільстві (наприклад: батько, син, 

керівник): 

а) теорія дзеркального «Я» 

б) рольова теорія 

в) теорія соціальної установки 

г) теорія сукупності соціогенних потреб і орієнтацій 

д) теорія реферативної групи 

4. У відповідності з якою із нижче наведених теорій поведінка особистості є 

результатом тих несвідомих установок, які суспільство формує самим фактом 

повсякденного постійного впливу на індивіда: 

а) теорія дзеркального «Я» 

б) теорія соціальної установки 

в) теорія соціальної установки 

г) теорія сукупності соціогенних потреб і орієнтацій 

д) теорія реферативної групи 

5. У відповідності з якою із нижче наведених теорій  поведінка людини грунтується 

на наборі глибинних рис, яких у кожного індивіда є досить багато і які надають 

«реальну структуру впливу, що визначають особистість»: 

а) теорія дзеркального «Я» 

б) теорія рис 

в) теорія соціальної установки 

г) теорія сукупності соціогенних потреб і орієнтацій 

д) теорія реферативної групи 

6. Який із нижче наведених законів поведінки людини передбачає здатність людини 

робити припущення та відповідним чином моделювати власну поведінку на підставі 

досвіду: 

а) закон економії енергії 

б) закон вольової детермінанти поведінки  

в) закон випереджаючого відображення дійсності (передчуття)  

г) закон змагання 

д) закон впливу емоцій  

6. Який із нижче наведених законів поведінки людини передбачає здатність людини 

силою свідомості та розуму регулювати поведінку на основі мотивації, мети, 

виховання: 

а) закон економії енергії 

б) закон вольової детермінанти поведінки  

в) закон випереджаючого відображення дійсності (передчуття)  

г) закон змагання 

д) закон впливу емоцій 

7. Який із нижче наведених законів поведінки людини передбачає орієнтацію 

поведінки людини на те, щоб бути кращим, успішнішим порівняно  з оточуючими 

людьми: 

а) закон економії енергії 

б) закон вольової детермінанти поведінки  
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в) закон випереджаючого відображення дійсності (передчуття)  

г) закон змагання 

д) закон впливу емоцій  

8. Який із нижче наведених законів поведінки людини базується на тому, що людина 

в своїй діяльності та поведінці орієнтована на отримання позитивного (корисного) 

результату: 

а) закон очікуваного корисного ефекту  

б) закон економії енергії 

в) закон вольової детермінанти поведінки  

г) закон випереджаючого відображення дійсності (передчуття)  

д) закон змагання 

10. Внутрішній стан готовності людини до дії, що передує поведінці – це: 

а) атитюд 

б) норма 

в) афект 

г) девіація 

д) психоз 

 
Практичні завдання: 

Відповідно до нижче наведеної класифікації законів поведінки (рис. 2.2 а,б,в) 

наведіть приклади їх прояву з власного життєвого досвіду.  

 
 

 

а) 

  
 

б) 
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в) 

Рис. 2.2. Закони поведінки людини 

 

Тема 3. Форми поведінки 

Класифікація форм поведінки. Форми вияву поведінки.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Форма поведінки людини, яка орієнтована на пізнання та розуміння явищ 

(процесів, людей), є: 

а) перцептивною 

б) захисною 

в) рольовою 

г) моделюючою 

д) експресивною 

2. Відтворення знайомих варіантів поведінки у відповідних ситуаціях відповідає такій 

моделі поведінки: 

а) перцептивна 

б) захисна 

в) утилітарна  

г) звична 

д) моделююча 

3. Форма поведінки людини, яка зумовлена наслідуванням моделі поведінки інших 

людей, які належать до її соціального оточення, є:  

а) перцептивною 

б) захисною 

в) рольовою 

г) моделюючою 

д) експресивною 

4. Будь-які реальні або уявні дії психологічного захисту, які дозволяють створити або 

зберегти позитивний образ «Я» відповідають такій моделі поведінці: 

а) перцептивна 

б) захисна 

в) утилітарна  

г) звична 

д) моделююча 

5. Форма поведінки людини, що відбувається за певним  сценарієм, тобто програмою, 

своєрідним життєвим планом, виробленим  людиною, є: 

а) перцептивною 

б) захисною 

в) рольовою 

г) сценарною 

д) експресивною 
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6. Форма поведінки людини, орієнтована на  яскравий вияв почуттів, настроїв є: 

а) перцептивною 

б) захисною 

в) рольовою 

г) сценарною 

д) експресивною 

7. Форма поведінки, що спрямована на утвердження власного «Я» в суспільстві 

(прагнення до реалізації себе у світі, до життєвого успіху, до утвердження власного 

достоїнства, визнання) є: 

а) перцептивною 

б) стверджувальною 

в) рольовою 

г) сценарною 

д) експресивною 

8. Манера поведінки, закладена природою або ж сукупність уроджених реакцій 

людини на сценарною поведінкою: 

а) експресивною поведінкою 

б) сценарною поведінкою 

в) інстинктивною поведінкою 

г) рольовою поведінкою 

д) перцептивною поведінкою 

9. Якою формою вияву поведінки людини є доброта, щирість, гнів: 

а) зовнішньою (невербальною) 

б) вербальною 

в) внутрішньо-емоційною 

г) психологічною 

д) еталонною 

 
Практичні завдання: 

Що означають ці жести у міжособистому спілкуванні? 
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Прокоментуйте частоту та дійсність відображення певних емоцій або почуттів за 

посередництвом цих жестів у вашому житті.  

 

Тема 4. Управління індивідуальною та груповою поведінкою 

Механізми управління поведінкою особистості. Психологічні методи 

впливу на поведінку особи. Маніпулятивний вплив на поведінку особи. 

Управління власною поведінкою. Засоби впливу на групову поведінку 

людей.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Який із нижче вказаних інструментів впливу на поведінку людини належить до 

методів «кнута»: 

а) залякування, шантаж 

б) матеріальна винагорода 

в) пропаганда 

г) прохання 

д) маніпуляція 

2. Який із нижче вказаних інструментів впливу на поведінку людини належить до 

методів «кнута»: 

а) обмеження, норми та правила 

б) матеріальна винагорода 

в) пропаганда 

г) прохання 

д) маніпуляція 

3. Який із нижче вказаних інструментів впливу на поведінку людини належить до 
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методів «пряника»: 

а) наказ / розпорядження 

б) залякування 

в) шантаж, примус 

г) матеріальна або інша вигода 

4. Який із нижче вказаних інструментів впливу на поведінку людини належить до 

методів «переконання»: 

а) наказ / розпорядження 

б) залякування 

в) шантаж, примус 

г) матеріальна або інша вигода 

д) маніпуляція 

5. Який із нижче вказаних інструментів впливу на поведінку людини належить до 

методів «переконання»: 

а) наказ / розпорядження 

б) залякування 

в) шантаж, примус 

г) матеріальна або інша вигода 

д) похвала, визнання заслуг 

6. Закріплені та / або визнані стандарти поведінки, які діють в певному соціальному 

середовищі – це: 

а) норми та правила поведінки 

б) наказ, розпорядження 

в) примус 

г) залякування 

д) заборона 

7. Спосіб управління поведінкою людини, при якому поведінка людини формується 

під впливом бажання уникнути певних негативних наслідків та неприємностей 

(шрафних санкцій, догани, конфлікту та ін.), а також втрати наявних вигод 

(зменшення доходу та ін.) передбачає такий метод управління поведінкою як: 

а) метод «пряника» (негативного спрямування)  

б) метод «пряника» (позитивного спрямування)  

в) метод «кнута» 

г) метод «переконання» 

д) метод маніпуляцій  

8. Спосіб управління поведінкою людини, при якому наслідки потрібних дій бачаться 

для людини вигідними, привабливими (гроші, влада, комфорт) передбачає такий 

метод управління поведінкою як: 

а) метод «пряника» (негативного спрямування)  

б) метод «пряника» (позитивного спрямування)  

в) метод «кнута» 

г) метод «переконання» 

д) метод маніпуляцій  

9. Засоби впливу на свідомість та психіку людей з метою управління їх поведінкою у 

потрібному напрямі – це: 

а) метод «пряника» (негативного спрямування)  

б) метод «пряника» (позитивного спрямування)  

в) метод «кнута» 
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г) метод «переконання» 

д) метод маніпуляцій  

10. Метод впливу на поведінку людини, що передбачає ввічливе звертання до людини 

з метою домогтися чогось, спонукати її зробити, виконати щось – це: 

а) прохання 

б) маніпуляція 

в) заборона 

г) обмеження 

д) пропаганда 

 
Практичні завдання: 

Обгрунтуйте яким чином впливають на вашу поведінку методи «кнута» та 

«пряника» (рис. 2.3). Які методи особисто для вас є більш дієвими. Наведіть приклад 

из власного життєвого досвіду.  

 

 

а) б) 

Рис. 2.3. Візуалізація методів впливу на поведінку людину 

 

Тема 5. Мотивація як фактор впливу на поведінку людських ресурсів в 

організації 

 

Інструменти матеріальної мотивації поведінки людей в організації. 

Інструменти нематеріальної мотивації поведінки людей в організації.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Процес спонукання людей до активної трудової діяльності для задоволення їхніх 

власних потреб, інтересів у поєднанні з досягненням цілей організації – це: 

а) мотивація 

б) управління продуктивністю 

в) управління організацією 

г) виявлення потреб 

д) моніторинг інтересі 

2. Внутрішній спонукальний чинник дії людини – це: 

а) мотив 

б) стимул 

в) інтерес 

г) потреба 

д) нестача 
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3. Процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій або 

процес, що спрямований на усвідомлене пробудження в неї певних мотивів та 

цілеспрямованих дій – це: 

а) стимулювання 

б) організація 

в) виявлення потреб 

г) моніторинг інтересів 

д) оплата праці 

4. Зовнішня сила, яка впливає на людину з метою спонукання її до трудової діяльності 

– це: 

а) стимул 

б) мотив 

в) інтерес 

г) потреба 

д) нестача 

5. Як співвідносяться між собою такі поняття як «стимул» і «мотив»: 

а) вони тотожні (синонімічні за змістом) 

б) стимул є основою для формування мотиву 

в) мотив є основою для формування стимулу 

г) стимул та мотив не пов’язані один з одним 

д) стимул є матеріальною складовою мотивів 

6. Який із нижче наведених стимулів впливу на поведінку людини є нематеріальним: 

а) заробітна плата 

б) штрафні санкції за порушення трудової дисципліни 

в) публічне визнання заслуг 

г) оплата навчання 

д) виплата сум до ювілейних дат 

7. Який із нижче наведених стимулів впливу на поведінку людини є нематеріальним: 

а) заробітна плата 

б) штрафні санкції за порушення трудової дисципліни 

в) гнучкий графік роботи 

г) оплата навчання 

 
Практичні завдання: 

Сформуйте мотиваційний соціальний пакет для працівників різного віку та 

соціального статусу (табл. 2.1). Обгрунтуйте власну позицію щодо дієвості 

передбачених вами складових соціального пакету на формування мотиваційних 

устремлінь працівників. Наведіть приклад из власного життєвого досвіду.  

Таблиця 2.1 

Формування мотиваційного соціального пакету для працівників організації 
Категорія 

працівників 
Соціальний «профіль» працівників 

Пропоновані складові 

соціального пакету 

Керівник 
Жінка 30 років, має сімю та малолітніх 

дітей 
Х 

Робітник 
Чоловік 45 років, має сімю та дітей 

шкільного віку 
Х 

Службовець 
Жінка 25 років, яка закінчила навчання у 

вузі, не має сімї, бездітна 
Х 
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Тема 6. Комунікативна поведінка  

 
Тести для самоперевірки: 

1. До умов ефективної комунікації не належить: 

а) спільний словниковий запас співрозмовників 

б) логічність мислення 

в) вміння правильно висловлювати свої думки 

г) вміння слухати співрозмовника 

д) недовіра до співрозмовника  

2. До умов ефективної комунікації не належить: 

а) вміти демонструвати співрозмовнику свою повагу до нього 

б) уміти підкреслювати щирий інтерес до співрозмовника 

в) запам’ятовувати імена  

г) уникати непотрібних суперечок 

д) категорична критика 

3. Процес взаємодії між людьми, що реалізується за допомогою знакових систем 

(міміки, жестів, пантоміміки, простору, кольору, одягу тощо) – це: 

а) вербальна комунікація 

б) невербальна комунікація 

в) формальна комунікація 

г) неформальна комунікація 

д) пантоміма 

4. Сукупність форм щоденної поведінки людини у спілкуванні з іншими людьми, у 

яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки – 

це:  

а) культура спілкування (комунікативна культура) 

б) вихованість 

в) толерантність 

г) рівень моральності 

д) етичність 

5. Умови ефективної комунікації не включають: 

а) логічність мислення, вміння правильно висловлювати свої думки 

б) довіра до співрозмовника 

в) відвертість, щирість у процесі спілкування 

г) підозрілість та недовіра між співрозмовниками 

д) відсутність зворотної реакції 

6. Умови ефективної комунікації включають: 

а) логічність мислення, вміння правильно висловлювати свої думки 

б) довіра до співрозмовника 

в) відвертість, щирість у процесі спілкування 

г) підозрілість та недовіра між співрозмовниками 

д) відсутність зворотної реакції 

7. До перешкод для слухання в процесі комунікації належить: 

а) вибірковість уваги 

б) відведення погляду від співрозмовника 

в) людина говорить швидше, ніж думає  

г) щирість, зацікавленість 

д) відсутність сторонніх шумів 
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8. До перешкод для слухання в процесі комунікації належить: 

а) загострення уваги на зовнішності співрозмовника 

б) ігнорування 

в) голос співрозмовника (неприємний тембр)  

г) щирість, зацікавленість 

д) відсутність сторонніх шумів 

9. До невербальних засобів спілкування відносять  

а) жести 

б) міміка 

в) інтонація 

г) тембр голосу 

д) зміст слів 

10. До вербальних засобів спілкування відносять: 

а) жести 

б) міміка 

в) інтонація 

г) тембр голосу 

д) зміст слів 

 
Практичні завдання: 

Що означають нижче наведені вирази обличчя у процесі міжособистої 

комунікації? 

  

   
 

МОДУЛЬ 2  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

КОНФЛІКТИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 7. Сутність та типологія конфліктів 

Сутність та підходи до вивчення конфлікту. Типи конфліктів. 

Амбівалентність.  

 
Тести для самоперевірки: 
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1. Такі відносини між суб'єктами соціальної взаємодії, які характеризується їх 

протиборством на основі протилежний направлених мотивів (потреб, інтересів, цілей, 

ідеалів, переконань) або думок (поглядів, оцінок) – це: 

а) конфлікт 

б) криза 

в) катастрофа 

г) антагонізм 

д) психологічна несумісність 

2. Які конфлікти завжди розв’язуються жорстко – супроводжуються руйнуванням 

(виходом) однієї із сторін з конфлікту, інтереси ж іншої  повністю задовольняються: 

а) антагоністичні (насильницькі) 

б) деструктивні 

в) ненасильницькі 

г) бурхливі 

д) мляві 

3. Конфлікти, які виникають у зв’язку з недоліками в організації виробництва, 

нераціональним розподілом обов’язків за причинами виникнення є: 

а) деструктивними 

б) вертикальними 

в) конструктивними 

г) бурхливими 

д) горизонтальними 

4. Складність вирішення яких конфліктів пов’язана із зіткненням трьох складових: 

«хочу», «можу», «треба»: 

а) конструктивних 

б) міжособистих 

в) деструктивних 

г) внутрішньоособистих 

д) групових 

5. Який із нижче перерахованих конфліктів за складом учасників має високу 

ймовірність перерости відразу у міжгруповий конфлікт: 

а) міжособовий 

б) внутрішньоособовий  

в) горизонтальний 

г) вертикальний 

д) змішаний  

6. Сутність якого конфлікту полягає в тому, що його ініціатор, переслідуючи суто 

меркантильну мету,  заздалегідь готує сценарій та штучно втягує конфлікт іншого 

суб’єкта, який ні про що не здогадується: 

а) закономірний 

б) постановочний 

в) прихований 

г) внутрішньоособистий 

д) конструктивний 

7. Такі причини конфлікту як випуск бракованої продукції, затримка виплати 

заробітної плати, погані комунікації, неврожай по своїй суті є: 

а) ситуаційними (суб’єктивними) 

б) особистісними (об’єктивними) 
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в) ситуаційними (об’єктивними) 

г) особистісними (суб’єктивними) 

д) надуманими (суб’єктивними) 

10. Одночасний прояв у свідомості людини протилежних емоцій і почуттів, який є 

основою для виникнення внутрішньо особистих конфліктів – це: 

а) амбівалентність 

б) стрес 

в) афект 

г) депресія 

д) криза 

 
Практичні завдання: 

Важкі переговори про співпрацю фірми з солідними партнерами успішно 

завершувалися. І раптом сталася прикрість: завжди охайна та старанна секретарка, 

наливаючи каву до філіжанки шефа, випадково хлюпнула декілька крапель напою на 

текст щойно підписаної угоди. Незважаючи на вибачення працівниці, шеф у 

присутності партнерів по переговорах різко вичитав їй за неохайність і наказав 

негайно роздрукувати на принтері нові примірники документа. Засмучена і 

розгублена секретарка дещо забарилася із виконанням розпорядження начальника, за 

що знову одержала публічне зауваження. 

Після від'їзду гостей працівниця зі сльозами на очах написала заяву про 

звільнення. Керівник, який вже дещо заспокоївся після годин напруженої роботи, 

заяву не підписав і висловив жаль з приводу того, що сталося. 

Класифікуйте конфлікт, що відбувся за: 

- сферою виникнення; 

- векторністю; 

- наслідками; 

- тривалістю; 

- інтенсивністю; 

- складом учасників; 

- ступенем неминучості; 

- характером причин. 

 

 

Тема 8. Причини та структура конфліктів. Механізм розвитку та 

наслідки конфліктів  
Причини конфліктів. Структура конфлікту. Механізм розвитку та 

наслідки конфліктів.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Як співвідносяться між собою причина і привід конфлікту: 

а) це тотожні поняття 

б) це зовсім різні поняття, які ніколи не співпадають 

в) привід є поняттям більш ширшим 

г) привід може співпадати з причиною конфлікту, а може і ні (свідоме 

приховування) 

д) причини конфлікту  є поняттям більш ширшим 
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2. Відображення конфлікту у свідомості суб’єктів конфліктної взаємодії – це: 

а) предмет конфлікту 

б) образ конфлікту 

в) мотиви конфлікту 

г) позиції сторін-конфліктерів 

д) конфліктогени 

3. Яка проблема є стартовою («вихідною точкою») для виникнення конфліктів? 

а) проблема норми 

б) проблема моралі 

в) проблема права 

г) проблема обов’язку 

д) проблема законності 

4. Еталон поведінки, схвалений людським співтовариством, порушення якого може 

зумовити конфлікт – це: 

а) норма  

б) мораль 

в) закон 

г) виховання 

д) установка 

5. Закономірність виникнення конфлікту на основі поняття «норми» має вигляд: 

а) норма – проблема – конфлікт – криза  - катастрофа 

б) проблема – норма – конфлікт – криза  - катастрофа 

в) криза  - катастрофа - норма – проблема – конфлікт 

г) проблема – норма –криза  - катастрофа – конфлікт 

д) проблема – конфлікт – норма – криза  - катастрофа 

6. Усвідомлена невідповідність між реальністю та нормою у конфліктології 

називається: 

а) проблемою 

б) кризою 

в) катастрофою 

г) порушенням закону 

д) аморальною поведінкою 

7. Явища, події, факти, ситуації, що передують конфліктові та викликають його за 

певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії (інколи ще їх називають 

конфліктогенами) – це: 

а) причини конфлікту 

б) сторони конфлікту 

в) мотиви конфліктуючих сторні 

г) образ конфлікту 

д) позиції конфліктуючих сторін 

8. Усі конфліктогени прийнято поділяти на: 

а) ситуаційні та особистісні 

б) прямі та непрямі 

в) відкриті та закриті 

г) візуальні та вербальні 

д) матеріальні та статусні 



 20 

9. До яких конфліктогенів відносяться реально існуючі в дійсності обставини, що не 

залежать від нашого бажання на даний момент: 

а) ситуаційних 

б) деструктивних 

в) особистісних 

г) візуальних 

д) вербальних 

10. Який з нижче наведених конфліктогенів по своїй суті є ситуаційним: 

а) психологічна несумісність 

б) прагнення до переваги 

в) ілюзорні уявлення 

г) звільнення працівників (скорочення штатів) 

д) заздрість 

11. Який з нижче наведених конфліктогенів по своїй суті є ситуаційним: 

а) низька культура критики 

б) прагнення до переваги 

в) прояви егоїзму 

г) затримка виплати заробітної плати 

д) заздрість 

12. Які з нижче перерахованих конфліктогенів мають суб’єктивний характер та 

обумовлені індивідуально-психологічними особливостями, безпосередньою 

взаємодією людей під час об’єднання їх у соціальні групи: 

а) ситуаційні 

б) деструктивні 

в) особистісні 

г) візуальні 

д) вербальні 

13. Стан людини, що характеризується дезорганізацією свідомості і діяльності через 

реально існуючу або уявну перешкоду, яка заважає досягненню поставленої мети – 

це: 

а) фантазія 

б) фрустрація 

в) амбівалентність 

г) стрес 

д) депресія 

14. Та конкретна подія, вчинок, які послужили поштовхом до початку конфліктних 

дій (випуск бракованої продукції, затримка виплати заробітної плати), які лежать на 

поверхні (очевидні) або озвучуються сторонами конфлікту – це: 

а) образ конфлікту 

б) мотиви конфліктуючих сторін 

в) предмет конфлікту 

г) привід конфлікту 

д) позиції конфліктуючих сторін 

15. Суб’єкти соціальної взаємодії, інтереси яких порушено безпосередньо, або 

суб’єкти, які явно (неявно) підтримують конфліктерів (прихильники, посередники, 

арбітри) – це: 

а) сторони конфлікту 

б) предмет конфлікту 
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в) образ конфлікту 

г) структура конфлікту 

д) мотиви конфліктуючих сторін 

 
Практичні завдання: 

1. Якого виду конфліктогени зумовили виникнення конфлікту, що 

представлений у ситуаційному завданні до теми 7? Відповідно до нижче 

наведеної структури конфлікту (рис. 3.4) ідентифікуйте у вище наведеному 

конфлікті усі можливі відповідні структурні елементи. Дайте пояснення.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Структура конфлікту 

Умовні позначення:  

S1 і S2 - сторони (суб’єкти) конфлікту; П - предмет конфлікту; ОК1 і ОК2 - 

образи конфлікту (конфліктної ситуації); М1 і М2 - мотиви конфлікту; Р1 і 

Р2 - позиції сторін-конфліктерів.  

 

 

Тема 9. Людина як суб’єкт конфлікту 

Психофізіологічний аспект поведінки людини у конфліктах.  Темперамент 

і конфліктність. Типологія конфліктних особистостей.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Пріоритетним (головним) регулятором психофізіологічної поведінки людини у 

конфлікті за нормальних умов його «протікання», є: 

а) свідомість 

б) гуморальна регуляція (гормони) 

в) рефлекторна регуляція (вища нервова система) 

г) бажання 

д) інстинкт самозахисту 

2. Здатність людини пізнавати оточуючий світ та саму себе за допомогою мислення 

та розуму, яка являю собою найбільш потужний регулятор нашої поведінки в 

конфлікті – це: 

а) свідомість 

б) гуморальна регуляція (гормони) 

в) рефлекс 

г) бажання 

д) інстинкт самозахисту 

3. Діяльність великих півкуль головного мозку, за допомогою якої формуються і 

здійснюються умовні рефлекси на зовнішні подразники (у конфліктах це – вираз 

 

П 

Р 1 

ОК 1 

S 1 

М 1 

Р 2 

ОК 2 

S 2 

М 2 
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обличчя, міміка, жести) є: 

а) гуморальною регуляцією (вплив гормонів) 

б) рефлекторною діяльністю на основі першої сигнальної системи 

в) рефлекторною діяльністю на основі другої сигнальної системи 

г) свідомістю 

д) інстинктом самозахисту 

4. Діяльність великих півкуль головного мозку, за допомогою якої формуються і 

здійснюються умовні рефлекси на вербальні подразники (у конфліктах це – інтонація 

та зміст слів) є: 

а) гуморальною регуляцією (вплив гормонів) 

б) рефлекторною діяльністю на основі першої сигнальної системи 

в) рефлекторною діяльністю на основі другої сигнальної системи 

г) свідомістю 

д) інстинктом самозахисту 

5. Гуморальна регуляція поведінки людини у конфліктах здійснюється під впливом: 

а) гормонів 

б) рефлексів 

в) розуму 

г) мислення 

д) інстинктів 

6. Які з нижче наведених подразників сприймаються у конфліктах першою 

сигнальною системою: 

а) вираз обличчя 

б) інтонація 

в) тембр голосу 

г) фамільярне звернення  

д) крик, нецензурна лайка 

7. Які з нижче наведених подразників сприймаються у конфліктах першою 

сигнальною системою: 

а) жести рук  

б) інтонація 

в) тембр голосу 

г) фамільярне звернення  

д) крик, нецензурна лайка 

8. Які з нижче наведених подразників сприймаються у конфліктах другою сигнальною 

системою: 

а) жести рук  

б) вираз обличчя 

в) погляд очей 

г) фамільярне звернення  

д) поза  

9. Які з нижче наведених подразників сприймаються у конфліктах другою сигнальною 

системою: 

а) жести рук  

б) вираз обличчя 

в) погляд очей 

г) інтонація, тембр голоса 

д) поза  
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10. Які із нижче наведених типів темпераменту характеризуються неврівноваженістю: 

а) холерик та флегматик 

б) меланхолік та флегматик 

в) холерик та меланхолік 

г) сангвінік та холерик 

д) сангвінік та флегматик 

11. Найбільш конфліктною особистістю серед представників усіх типів темпераменту є: 

а) холерик 

б) флегматик 

в) сангвінік 

г) меланхолік 

д) ригідний тип 

12. Самодостатнім генератором внутрішньо особистих конфліктів є: 

а) холерик 

б) флегматик 

в) сангвінік 

г) меланхолік 

д) ригідний тип особистості 

 
Практичні завдання: 

1. Ви, очолюючи відділ кредитування одного з відділень банку в м. Рівне, у 

порядку переведення були призначені керуючим відділенням банку  у м. Луцьку. Як 

людина “зі сторони” на перший зборах трудового колективу ви повідомили про те, що 

вище керівництво банку не задоволене результатами діяльності даного відділення, 

відтак ваша спільна задача буде полягати у виправленні ситуації на краще. Ви 

повідомили  яких саме показників діяльності відділення потрібно досягнути 

спільними зусиллями. Насамкінець ви, передбачаючи можливі варіанти розвитку 

подій у майбутньому, повідомили, що, якщо ситуацію не вдасться виправити на 

краще протягом 6 місяців, то відділення банку буде закрите. Зважаючи на серйозність 

становища, ви змушені оголосити наступний місяць   своєрідним випробним 

періодом, після якого за результатами роботи кожного буде прийняте рішення щодо 

доцільності і умов подальшої роботи. Завершуючи, ви закликали всіх серйозно 

поставитися до  ситуації, що склалася, та висловили  надію у спільному успіху.  

Протягом наступного місяця ви уважно спостерігали за рівнем відповідальності, 

діловою хваткою та активністю підлеглих, аналізували результати їх роботи. 

Поведінка та результати роботи  підлеглих були такими: 

Спеціаліст А., який очолював депозитний відділ, на ділових нарадах говорив про 

реальні кроки щодо покращення показників діяльності очолюваного ним підрозділу. 

Відзначався дисциплінованістю та точністю, підняв “планку вимог” ще вище, 

причому не лише для себе особисто, а й до колег. Не зважаючи на займану посаду, він 

сам ініціював та провів декілька піар-акцій щодо вигідності депозитних умов банку та 

тримав «на карандаші» їх організацію  підлеглими. До вас як до директора ставився 

стримано, «не загравав», говорив «по суті».  

Спеціаліст Б – працівників, що очолював раніше це банківське відділення  та 

після виходу на пенсію погодився на більш скромну посаду, демонстрував 

переконаність у власній необхідності та незамінності. Протягом місяця досить 

емоційно виступав на ділових нарадах, хоча реальних кроків та дій з його боку на 

покращення ситуації не було. Дозволяв собі критикувати практично усіх. До вас 
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ставився неоднозначно – відкритих випадів не було, але відчувалося, що спеціаліст Б 

хотів би бачити від вас більшого визнання своєї авторитетності.  

Спеціаліст В, який очолював картковий відділ увесь місяць працював як 

звичайно. На запитання директора, які активні дії були зроблені його відділом, щоб 

залучити нових клієнтів, відповів дещо незрозуміло: «У нас обслуговується 1200 

працівників та 180 приватних підприємці….Це ж треба по новому організовувати 

роботу відділу…. Треба більше часу». Зрозумівши, що «похвалитися» йому нічим 

дещо «зажався».  

Спеціаліст Г., який мав усі шанси зайняти крісло керівника,  зайняв активну 

ділову позицію. Радився з вами, приймав власні рішення (більш із них були вдалими). 

На нарадах не просто «сидів» -  звітував за власні дії та результати, вносив пропозиції 

як можна покращити ситуацію, не погоджувався з тими чи іншими пропозиціями. З 

вами був коректним та ввічливим, не підлещувався.  

Спираючись на надану інформацію, класифікуйте спеціалістів А., Б., В., Г., за їх 

темпераментами та конфліктністю.  

2. При розширенні підприємства виникли чотири вакансії: бухгалтера-ревізора, 

бухгалтера, приймальника замовлень, агента з постачання та збуту. Серед 

претендентів на кожну посаду є люди різних темпераментів. 

Не беручи до уваги рівень кваліфікації претендентів і керуючись тільки 

міркуваннями психологічної придатності, умовно визначте той тип темпераменту, 

який найкраще узгоджувався б з кожною із вакантних посад. Мотивуйте своє 

рішення. 

 

Тема 10. Поведінка у конфлікті 

Попередження та вирішення внутрішньо особистих конфліктів. Моделі 

поведінки людини у між особистих конфліктах.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Які моделі поведінки у конфлікті прийнято виділяти відповідно до концепції 

К.У.Томаса й Р.Х. Кілменна: 

а) нагнітання 

б) ухилення (ігнорування) 

в) конкуренція (суперництво) 

г) пристосування 

д) компроміс, співробітництво 

2. Для такої моделі поведінки у конфлікті як конкуренція характерно: 

а) ігнорування конфліктної ситуації (не чую, не бачу) 

б) беззаперечне відстоювання власних інтересів 

в) повна відмова від поступок партнерові 

г) відсутність спроб відстояти свою позицію 

д) взаємний обмін поступками для досягнення рішення, яке б влаштовувало 

обох конфліктерів 

3. Для такої моделі поведінки у конфлікті як ухилення (ігнорування) характерно: 

а) беззаперечне відстоювання власних інтересів 

б) ігнорування конфліктної ситуації (не чую, не бачу) 

в)  відсутність спроб відстояти свою позицію з одночасним неприйняттям і 

позиції опонента 

г) повна відмова від поступок партнерові  
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д) взаємний обмін поступками для досягнення рішення, яке б влаштовувало 

обох конфліктерів 

4. Для такої моделі поведінки у конфлікті як пристосування характерно: 

а) беззаперечне відстоювання власних інтересів 

б) поступки на користь опонента  

в) відсутність спроб відстояти свою позицію 

г) партнерський характер відносин під час протікання конфлікту, участь в 

обговоренні проблеми 

д) взаємний обмін поступками для досягнення рішення, яке б влаштовувало 

обох конфліктерів 

5. Для такої моделі поведінки у конфлікті як компроміс характерно: 

а) беззаперечне відстоювання власних інтересів 

б) взаємний обмін поступками для досягнення рішення, яке б влаштовувало 

обох конфліктерів  

в) часткове задоволення інтересів обох сторін 

г) партнерський характер відносин під час протікання конфлікту, участь в 

обговоренні проблеми 

д) поступки на користь опонента 

6. Для такої моделі поведінки у конфлікті як співробітництво характерно: 

а) беззаперечне відстоювання власних інтересів 

б) конфліктери беруть активну участь у розв’язанні конфлікту і відстоюванні 

своїх інтересів з урахуванням інтересів партнера 

в) партнерський характер відносин під час протікання конфлікту, участь в 

обговоренні проблеми  

г) часткове задоволення інтересів обох сторін 

д) взаємний обмін поступками для досягнення рішення, яке б влаштовувало 

обох конфліктерів  

7. В яких випадках застосування такої моделі поведінки у конфлікті як конкуренція 

буде доцільним: 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

в) надзвичайна важливість результату конфлікту 

г) одна із сторін цінує партнерство («клієнт завжди правий»; партнерство є 

надзвичайно вигідним) 

д) опоненти хочуть одного і того ж, але знають, що одночасно це не може бути 

виконаним 

8. В яких випадках застосування такої моделі поведінки у конфлікті як пристосування 

буде доцільним: 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) одна із сторін цінує партнерство («клієнт завжди правий»; партнерство є 

надзвичайно вигідним) 

в) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

г) опоненти хочуть одного і того ж, але знають, що одночасно це не може бути 

виконаним 

д) один з учасників розуміє, що правда не на його боці (я – винуватий) 



 26 

9. В яких випадках застосування такої моделі поведінки у конфлікті як компроміс 

буде доцільним: 

а) один з учасників розуміє, що правда не на його боці (я – винуватий) 

б) конфліктери віддають перевагу тому, щоб отримати хоч що-небудь, ніж усе 

втратити 

в) опоненти хочуть одного і того ж, але знають, що одночасно це не може бути 

виконаним 

г) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

д) одна із сторін цінує партнерство («клієнт завжди правий»; партнерство є 

надзвичайно вигідним) 

10. В яких випадках застосування такої моделі поведінки у конфлікті як 

співробітництво буде доцільним: 

а) один з учасників розуміє, що правда не на його боці (я – винуватий) 

б) із протилежною стороною склалися тісні, тривалі та взаємозалежні стосунки 

в) сторони бажають винести на обговорення деякі ідеї та спільно попрацювати 

над розробкою рішення 

г) наявність влади, авторитету  та чіткої впевненості на доведення власної 

позиції 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

е) предмет конфлікту не дуже важливий; деструктивні причини конфлікту 

11. В яких випадках застосування такої моделі поведінки у конфлікті як ухилення 

(ігнорування) буде доцільним: 

а) один з учасників розуміє, що правда не на його боці (я – винуватий) 

б) предмет конфлікту не дуже важливий; деструктивні причини конфлікту  

в) інша сторона конфлікту знаходиться в неадекватному стані (алкогольне 

сп’яніння) 

г) наявність влади, авторитету  та чіткої впевненості на доведення власної 

позиції 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

12. В яких випадках застосовувати таку модель поведінки у конфлікті як конкуренція 

НЕ варто: 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) прагнення зберегти хороші відносини з іншою стороною 

в) відсутність влади та авторитету відстояти власну позицію 

г) суттєво вищий рівень значимості предмету конфлікту для іншої сторони у 

порівнянні з вами 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

13. В яких випадках застосовувати таку модель поведінки у конфлікті як 

пристосування НЕ варто: 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) значимість предмету конфлікту, який зачіпає моральні якості людини (її 

честь, гідність) 

в) інша сторона конфлікту не оцінить поступки, а сприйме це як слабкість 
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г) суттєво вищий рівень значимості предмету конфлікту для іншої сторони у 

порівнянні з вами 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

14. В яких випадках застосовувати таку модель поведінки у конфлікті як ухилення 

(ігнорування) НЕ варто: 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) конфлікт є конструктивним, а його вирішення стосується не лише прямих 

сторін конфлікту 

в) ігнорування проблеми може призвести до серйозних негативних наслідків 

г) суттєво вищий рівень значимості предмету конфлікту для іншої сторони у 

порівнянні з вами 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

15. В яких випадках застосовувати таку модель поведінки у конфлікті як компроміс 

НЕ варто (НЕ можливо): 

а) деструктивні причини конфлікту 

б) не готовність іти на взаємні поступки 

в) відсутність  діалогу 

г) суттєво вищий рівень значимості предмету конфлікту для іншої сторони у 

порівнянні з вами 

д) абсолютна впевненість у власній правоті та можливість / доцільність  її 

відстояти 

 
Практичні завдання: 

1. Ваша колега, з якою ви працюєте разом в одному відділі та відповідаєте за 

правильність та своєчасність здачі трьох звітів у відповідні органи, уже вкотре 

змушує вас нервувати. Вона не вчасно зводить необхідну інформацію, робить це з 

помилками. Відтак, оскільки ваша робота взаємопов’язана, ви вже вкотре змушені 

зводити звітну інформацію в «авральному» режимі. Після останньої такої здачі звіту 

ви вирішили обговорити цю ситуацію із колегою, адже терпіти таке в подальшому 

просто невзмозі. Як ви це зробите та якого стилю поведінки будете дотримуватися ? 

2. Ваш керівник, хоча і є фахівцем у відповідній сфері, однак не вміє розділяти 

«роботу»  від «особистого» життя. Не цікавлячись вашою зайнятістю та наявністю 

якихось планів у вихідні дні,  він не один раз приїжджав з певним завданням щось 

зробити вдома або ж викликав вас, хоча і не на довго, на роботу.  В один із таких 

вихідних, коли ваша сім’я святкувала день народження, ситуація повторилася – 

приїхав шеф із терміновим завданням «швиденько прикинути в що це вам 

обійдеться». Ваша поведінка? Обґрунтуйте власну відповідь.  

 

 

Тема 11. Управління конфліктами у системі менеджменту підприємства 

Сутність та складові управління конфліктами. Поведінка менеджера у 

конфлікті. Психологічні методи управління конфліктами.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Стимулювання як складова управління конфліктами....(оберіть вірне продовження 

речення): 
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а) полягає у діях для недопущення конфлікту 

б) полягає у провокації конфлікту, винесення проблемного питання на загальне 

обговорення на нараді, зборах 

в) полягає у діях щодо послаблення й обмеження конфлікту 

г) полягає у обґрунтуванні можливості виникнення конфлікту у його потенційному 

розвитку 

2. Мінімізація учасників конфлікту, обмеження кількості взаємних вимог (зони 

розбіжностей) – це складова управління конфліктами, яка має назву: 

а) інституціоналізація конфлікту 

б) локалізація конфлікту 

в) нормалізація  (усунення причин конфлікту) 

г) формалізація конфлікту 

3. Якому етапові регулювання конфлікту належить вирішення питання про гідність 

норм та правил поведінки, а також забезпечення волі, добровільної згоди, готовності 

людей дотримуватися визначених правил поведінки: 

а) інституціоналізація конфлікту 

б) локалізація конфлікту 

в) нормалізація  (усунення причин конфлікту) 

г) формалізація конфлікту 

4. Які моделі поведінки менеджера можливі при виникненні конфлікту, якщо 

безпосереднім його учасником менеджер не є: 

а) ухилення, посередницька участь, залучення третіх осіб 

б) ухилення та посередницька участь 

в) лише посередницька участь 

г) ухилення, залучення третіх осіб 

5. На основі яких із нижче наведених способів можливо визначити істинний тип та 

істинні причини конфлікту: 

а) ознайомлення з документальною інформацією, особисті контакти з учасниками та 

свідками конфлікту 

б) спроба дати відповідь на запитання „кому вигідно?”,подумки розкручуючи 

конфлікту зворотному напрямку і постійно відповідаючи на запитання «чому?» 

в) виступ з пропозицією, яка на вашу думку задовольнить приховані інтереси однієї 

зі сторін конфлікту, наступне спостереження за реакцією цієї сторони 

г) усі відповіді правильні 

6. Модель конкурентної поведінки керівника полягає в конфлікті полягає у...: 

а) ігноруванні конфлікту, не бажанні приймати в ньому участь 

б) спільній діяльності керівника з однією із сторін без спроб відстояти інтереси іншої 

сторони 

в) налаштуванні сторін конфлікту іти на взаємні поступки або ж домовленості щодо 

усунення проблемної ситуації 

г) до вирішення конфлікту керівник рухається власним шляхом, не приєднуючись до 

позиції жодної із сторін 

7. До непрямих методів регулювання конфліктів відносяться: 

а) педагогічні та адміністративні 

б) організаційні та соціально-психологічні 

в) соціально-психологічні та педагогічні 

г) лише соціально-психологічні 
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8. Найбільш ефективними моделями поведінки менеджера при розв’язанні 

конструктивних виробничих конфліктів, де відсутня емоційна конфронтація між 

сторонами конфлікту є: 

а) співробітництво та компроміс 

б) ухилення та пристосування 

в) співробітництво та пристосування 

г) компроміс та ухилення 
9. Який тип поведінки менеджера є виправданий, коли він чітко переконаний, що 

один із учасників конфлікту є правим, а інший – винуватий: 

а) співробітництво 

б) ухилення 

в) пристосування 

г) компроміс 

10. Який стиль поведінки менеджера при регулюванні конфліктів є доцільним, якщо 

вичерпані всі можливості щодо вирішення конфлікту на основі взаємних поступок та 

спільного врегулювання проблеми: 

а) співробітництво 

б) ухилення 

в) пристосування 

г) конкуренція 

11. «Я зберігаю нейтралітет і навіть прагну не втручатися в конфлікт"» - це кредо 

менеджера, який при розв’язанні конфлікту реалізує стиль: 

а) ухиляння 

б) пристосування 

в) конкуренції 

г) компромісу 

12. «Я намагаюся знайти варіант вирішення конфлікту, що влаштує всіх» - це кредо 

менеджера, який при розв’язанні конфлікту реалізує стиль: 

а) ухиляння 

б) пристосування 

в) конкуренції 

г) компромісу 

13. «Я намагаюся припинити виникнення конфліктної ситуації або довести перевагу 

моєї точки зору» - це кредо менеджера, який при розв’язанні конфлікту реалізує 

стиль: 

а) ухиляння 

б) пристосування 

в) конкуренції 

г) компромісу 

 
Практичні завдання: 

Приватна фірма починає працювати у новій для себе сфері, і керівник залучає до 

роботи нову людину, фах якої відповідає новим завданням. «Новачок», отримавши 

чималі повноваження, активно береться до роботи. Через короткий час "ветерани" 

фірми починають висловлювати своє незадоволення діяльністю нового співробітника, 

звинувачуючи його у претензіях на провідну роль, а "винуватець" вже починає 

замислюватись над тим, чи не написати йому заяву про звільнення. 

Опишіть, як можуть розвиватися наступні події, якщо керівник фірми у владнані 

цієї конфліктної ситуації буде реалізовувати: 
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- стиль конкуренції; 

- стиль ухилення; 

- стиль пристосування; 

- стиль співробітництва; 

- стиль компромісу. 

Опишіть, як би діяли Ви на місці керівника, який намагається розв'язати 

конфліктну ситуацію непрямими методами: 

- «виходу почуттів»; 

- «емоційної компенсації»; 

- «авторитетного третього»; 

- «оголеної агресії». 

 

 

Тема 12. Попередження конфліктів. Переговори як метод вирішення 

конфліктів 

Методи попередження конфліктів. Переговорний процес та його 

характеристики.   

 
Тести для самоперевірки: 

1. Обґрунтоване припущення щодо можливості виникнення й розвитку конфлікту – 

це: 

а) попередження конфлікту 

б) інституціоналізація конфлікту 

в) локалізація конфлікту 

г) прогнозування конфлікту 

2. Попередити конфлікт ….(оберіть правильне продовження речення): 

а) не можливо, адже важко передбачити, а тим більше вплинути на поведінку людей 

б) завжди можливо 

в) можливо стосовно конструктивних конфліктів на латентній передконфліктій стадії 

г) можливо стосовно конструктивних конфліктів на всіх стадіях його розвитку 

3. Спрогнозувати можливість виникнення конфлікту у соціально-трудовій сфері 

можливо на основі: 

а) виявлення напруженості у взаєминах, агресивних форм поведінки 

б) погіршення показників та результатів роботи 

в) спеціального тестування 

г) усі відповіді правильні 

4. Встановлення зручного графіку роботи, забезпечення прозорості та справедливості 

умов преміювання є методами попередження конфліктів: 

а) адміністративними; 

б) організаційно-економічними; 

в) особистісними; 

г) вторинними. 

5. Такі складові  взаємовідносин із людьми як терпимість, емпатія, дотримання норм 

етики…(оберіть правильне продовження речення): 

а) не впливають на виникнення конфліктів 

б) попереджають виникнення частини конфліктів та належать до особистісно-

поведінкових методів попередження конфліктів 
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в) попереджають виникнення частини конфліктів та належать до організаційно-

економічних методів попередження конфліктів 

г) попереджають виникнення усіх конфліктів 

6. Вичерпне розв'язання конфлікту полягає: 

а) в ліквідації інциденту 

б) в примиренні сторін конфлікту 

в) в усуненні його першопричин, які формуються і проявляються у 

передконфліктних та конфліктних ситуаціях 

г) в усуненні однієї із сторін конфлікту 

7. Учасниками переговорів можуть бути: 

а) окремі особи, що ведуть переговори від власного імені 

б) окремі особи, що є представниками сторін конфлікту 

в) делегації 

г) усі відповіді правильні 

8. Необхідною умовою для переговорів є: 

а) наявність предмету перегорів 

б) наявність переговорного простору 

в) наявність прийнятних рішень у сторін конфлікту, не залежно від того, як 

співвідносяться ці рішення 

г) наявність у сторін конфлікту оголошених позицій, не залежно від того, як 

співвідносяться ці позиції 

9. Передпереговорний етап переговорного процесу передбачає: 

а) уточнення та обговорення позицій сторін 

б) аргументацію позицій сторін конфлікту 

в) вироблення пакету взаємоприйнятних рішень 

г) формування необхідного пакету документів та власних пропозицій; щодо 

вирішення конфлікту 

10. Який із нижче наведених способів розміщення делегацій на  переговорах, на 

думку психологів, є найбільш доцільним: 

а) «квадратний стіл»; 

б) «круглий стіл»; 

в) «лоб в лоб»; 

г) розміщення учасників не впливає на ефективність переговорів. 

 
Практичні завдання: 

1. Ви – керуючий відділом матеріально-технічного постачання підприємства. Три 

дні тому ви виявили партію товару, яка була поставлена на підприємство, але не 

відповідала визначеним критеріям якості. Ви подзвонили відповідальному менеджеру 

фірми-постачальника. У розмові відчувалась напруженість, назрівав конфлікт. Все ж 

ви домовились зустрітись. Як ви підготуєтесь до зустрічі, як побудуєте переговори? 

2. Ваші сусіди вас затопили. Однак, на час виникнення такої неприємності їх дома 

не було (аварію локалізували працівники ЖЕКу за участю інших сусідів, у яких був 

ключ від квартири «винуватців»). Очікується, що сусіди, які вас затопили, приїдуть 

завтра. Як ви підготуєтесь та побудуєте розмову? 
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3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Студенти спеціальності «Економіка» освітніх програм «Управління 

персоналом та економіка праці», а також «Бізнес-аналітика» заочної форми 

навчання з дисципліни «Управління поведінкою та конфліктами» виконують 

індивідуальну (контрольну) роботу.  Контрольна робота охоплює основні 

теми навчальної дисципліни і зорієнтована на закріплення студентами 

теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни, та набуття 

практичного досвіду їх використання при аналізі конкретних ситуацій у 

соціально-трудовій сфері.  

 
3.1.Структура та зміст індивідуальної роботи 

 

Кожний студент виконує чотири завдання, до складу яких входять 

контрольні запитання і ситуації.  В рамках кожного завдання студент 

відповідає на контрольних запитання, номери яких визначаються відповідно 

до таблиці 3.1 на підставі чотирьох параметрів – K, L, M та N. 

К – остання цифра номера залікової книжки; 

L – остання цифра суми двох останніх цифр номера залікової книжки; 

М - остання цифра суми трьох останніх цифр номера залікової книжки; 

N – передостання цифра номера залікової книжки. 

Творчі завдання, суть яких полягає в аналізі п’яти наведених конфліктних 

ситуацій, виконуються кожним студентом. 

 

Таблиця 3.1 

Вказівник вибору завдань для виконання індивідуальної роботи 
Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Завдання № 4 

К номери 

запитань 

L номери 

запитань 

M номери 

запитань 

N номери 

запитань 

0 1, 6, 11 0 1, 11 0 1 0 1 

1 2, 7, 12 1 2, 10 1 2 1 2 

2 3, 8, 13 2 3, 9 2 3 2 3 

3 4, 9, 14 3 4, 8 3 4 3 4 

4 5, 10, 15 4 5, 7 4 5 4 5 

5 1, 7, 13 5 1, 10 5 6 5 6 

6 2, 8, 14 6 2, 9 6 7 6 7 

7 3, 9, 15 7 3, 8 7 8 7 8 

8 4, 10, 13 8 4, 7 8 9 8 9 

9 5, 7, 14 9 5, 10 9 1 9 10 

 

Завдання №1 

Контрольні запитання: 

1. Що таке атитюди поведінки?  
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2. Які детермінанти поведінки ви знаєте? 

3. Які причини лежать в основі об'єктивних та суб'єктивних конфліктів? 

4. Які ознаки горизонтального, вертикального і змішаного конфліктів? 

5. У чому принципова різниця між конструктивними та деструктивними 

конфліктами? 

6. Перерахуйте фактори які сприяють налагодженню хорошого контакту та 

ефективній комунікативній поведінці? 

7. Які форми поведінки прийнято виділяти? 

8. Чи варто менеджерові уникати випадкових конфліктів? Чи буде Ваша 

відповідь такою самою стосовно закономірних конфліктів? 

9. Що таке амбівалентність і якого типу конфлікт вона найчастіше 

викликає? 

10. Що таке конфліктогени? Наведіть їх приклади. 

11. Які закономірності розвитку конфліктогенів, яка загальна схема 

виникнення конфлікту? 

12. Які два види конфліктогенів Ви знаєте? 

13. Чи підвладні волі керівника усі ситуаційні конфліктогени? 

14. Які типи особистісних конфліктогенів? 

15. Які подразники сприймаються першою та другою сигнальними системами 

людини? 

16. Що спільного у таких конфліктогенів як егоїзм та егоцентризм і яка між 

ними різниця? 

Творче завдання (ситуація 1): 

Директор підприємства на розширеній нараді  оголосив план-графік 

підвищення кваліфікації для працівників підприємства на наступний рік. 

Після того як він закінчив, один із працівників, чиє прізвище було зачитано, 

зауважив, що він не бажає підвищувати кваліфікацію, оскільки до пенсії 

йому залишилося півтора року. Директор на диво спокійно відповів, що 

питання «хочу-не хочу» тут не стоїть, адже в цьому є виробнича 

необхідність. Тут же в підтримку працівника передпенсійного віку 

висловилася інша колега такого ж віку, прізвище якої не було зачитано, а 

також молодий інженер, який висловив бажання пройти відповідні курси. 

Директор, вислухавши усіх, зауважив: «53-58 років – це ще не привід до того, 

щоб скласти руки на роботі і чекати пенсії. Якщо реального бажання 

працювати не має, а є лише бажання отримувати заробітну плату, то, 

боюсь нам не по дорозі…».  

Класифікуйте конфлікт, що відбувся за усіма можливими ознаками.  

Якого виду конфліктогени зумовили виникнення конфліктної ситуації? 

Вкажіть їх конкретно. 

Яких помилок припустився керівник? Як би Ви повелися на його місці у 

ситуації, що розглядається? 

 

 



 34 

Завдання №2 

Контрольні запитання: 

1. Що таке амбівалентність? 

2. Як темперамент впливає на поведінку людини? 

3. У чому різниця між першою та другою сигнальними системами? 

4. Як Ви розумієте термін  «вербальні подразники»? 

5. Як впливає діяльність залоз внутрішньої секреції на потенційну 

схильність людини до ініціювання конфліктів? 

6. Що таке афект? 

7. Як “готують” залози внутрішньої секреції організм людини до зустрічі з 

небезпекою? 

8. Як виглядає типологія темпераментів людей за Гіппократом? 

9. Які типи нервової системи вирізняє І.П.Павлов і як вони співвідносяться з 

темпераментами за Гіппократом? 

10.  Що таке характер? Які дві складові частини характеру Ви знаєте? 

11. Які типи конфліктних особистостей Ви знаєте? 
Творче завдання (ситуація 2): 

При розширенні підприємства виникли чотири вакансії: бухгалтера по заробітній 

платі, менеджера по роботі з клієнтами, агента з постачання та збуту, інспектора 

по кадрам. Серед претендентів на кожну посаду є люди всіх темпераментів 

(холерики, сангвініки, флегматики та меланхоліки). 

Не беручи до уваги рівень кваліфікації претендентів і керуючись тільки 

міркуваннями психологічної придатності, умовно визначте той тип темпераменту, 

який найкраще узгоджувався б з кожною із вакантних посад. Мотивуйте своє 

рішення. 

 

Завдання №3 

Контрольні запитання: 

1. Що таке маніпуляція? 

2. Які форми девіантної поведінки ви знаєте? 

3. В чому сутність комунікативної поведінки? 

4. У чому полягає вичерпне розв'язання конфлікту? 

5. Чому ініціатори конфлікту нерідко маскують справжні його причини? 

6. Яку послідовність міркувань Ви порадите керівникові для знаходження 

істинних причин конфлікту? 

7. Які рівні конфліктів Ви знаєте? 

8. Які стилі поведінки у конфліктах можуть реалізовувати керівники? 

9. Які непрямі методи розв'язання конфліктів Вам відомі? 
Творче завдання (ситуація 3): 

Пройшовши конкурсний відбір, молода випускниця вузу була взята на 

випробувальний термін в фінансово-економічний відділ підприємства, трудовий 

колектив якого складався із сімейних жінок середнього та старше середнього віку. 

На їх фоні молода співробітниця явно виділялася: завжди модно одягнена, з зачіскою. 

Однак, приваблива зовнішність не завадила їй успішно виконувати покладені на неї 
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обов’язки. Після закінчення випробувального терміну директор підприємства 

викликав до себе головного бухгалтера та нагадав про необхідність прийняття 

кадрового рішення. Головний бухгалтер на це відповіла: «Ну що ж прикро, але, 

мабуть, вона нам не підходить». Здивований директор не стримав здивування: 

«Чому? …. Усі мої доручення щодо необхідності формування тих чи інших звітів  

(навіть термінових) вона успішно виконувала.... То в чому ж справа?». «Надто 

молода….» - була відповідь головного бухгалтера. «Якими критеріями ви керуєтесь 

при підборі кадрів!» - не стримався директор…. 

Пригадайте формули конфліктів і складіть схему викладеного конфлікту, 

визначивши передконфліктну та конфліктну ситуації, інцидент і власне 

конфлікт. 

 

Завдання №4 

Контрольні запитання: 

1. Чи може стати конфліктогеном обрана керівником модель управління? 

Мотивуйте відповідь. 

2. Що таке емпатія? 

3. Які Ви знаєте способи «зняти напруження» для недопущення стану 

підвищеної агресивності? 

4. За яких обставин відстоювання керівником власної точки зору 

перетворюється в об'єктивний конфліктоген? 

5. Чому своєчасне і повне інформування співробітників знижує ризик 

виникнення конфліктів? 

6. Як не допустити перетворення суперечки на конфлікт? 

7. Які види робіт протипоказані холерикам? 

8. Які види робіт краще не доручати флегматикам? 

9. Як краще використовувати підлеглого-меланхоліка? 

10. При якій кількості претендентів на лідерство в колективі ймовірність 

конфлікту мінімальна? 
Творче завдання (ситуація 4): 

Приватна фірма починає працювати у новій для себе сфері, і керівник залучає до 

роботи нову людину, фах якої відповідає новим завданням. «Новачок», отримавши 

чималі повноваження, активно береться до роботи. Через короткий час «ветерани» 

фірми починають висловлювати своє незадоволення діяльністю нового 

співробітника, звинувачуючи його у претензіях на провідну роль, а «винуватець» вже 

починає замислюватися над тим, чи не написати йому заяву про звільнення. 

Опишіть, як можуть розвиватися наступні події, якщо керівник фірми у 

владнанні цієї конфліктної ситуації буде реалізовувати: 

- стиль конкуренції; 

- стиль ухилення; 

- стиль пристосування; 

- стиль співробітництва; 

- стиль компромісу.  

Обґрунтуйте як би діяли ви  на місці керівника, який намагається розв’язати 

конфлікту ситуацію ? 
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3.2.Оформлення індивідуальної роботи 

 

 Індивідуальні роботи виконуються на листках формату А4 і містять 

титульну сторінку, зміст, основну частину, літературу, додатки: 

1) на титульній сторінці зазначається навчальний заклад, кафедра, назва 

дисципліни, академічна група, прізвище та ініціали студента й викладача;  

2) після титульного аркуша наводиться зміст роботи із зазначенням 

сторінок; 

3) усі формули, рисунки і таблиці нумеруються із зазначенням їх назви; 

4) посилання на джерела інформації подаються у квадратних дужках із 

зазначенням номера у переліку літератури та відповідних сторінок; 

5) список літератури наводиться в кінці робіт в алфавітному порядку або 

порядку згадування в тексті; 

6) для основного тексту використовується шрифт TimesNewRoman 14, 

текст друкується через 1,5 інтервал і вирівнюється на ширину сторінки, що 

має ліве поле – 2,5 см, решту – 1,5 см. 

Орієнтовний обсяг контрольної роботи становить 15-20 сторінок 

друкованого тексту (до 3-5 сторінок на кожне завдання). 

Контрольна робота виконується і представляється для рецензії 

(перевірки)на випускову кафедру не пізніше двох тижнів до залікової сесії. 
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