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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  

Навчальним планом підготовки  студентів за напрямом «Управління 

персоналом та економіка праці»  передбачено вивчення дисципліни 

«Конфліктологія». 

Метою вивчення дисципліни «Конфліктологія» є формування у 

студентів системи знань про природну конфліктність інтересів людей, 

вмінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних 

взаємин в групах, визначення засобів оптимального впливу на 

працівників для створення належного соціально-психологічного 

клімату в колективі, набуття практичних навичок у вирішенні 
конфліктів та вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також 

вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його 

використовувати. 

Основними завданнями навчальної дисципліниє засвоєння 

студентами знань про теоретичні положення виникнення конфліктних 

ситуацій, оволодіння вміннями і навичками їх попередження та 

мінімізації. 
В результаті вивчення дисципліни „Конфліктологія” студент 

повинен 

знати: 

- сутність конфліктних взаємодій між людьми (в т.ч. у соціально-

трудовій сфері); 
- методи психологічного аналізу особистостей та міжособистісних 

взаємин в групах; 

- найважливіші методи  впливу на працівників для створення 

належного соціально-психологічного клімату в колективі; 
- закономірності виникнення конфліктів, їх типи; 

- типологію конфліктних особистостей; 

- принципи вирішення конфліктів, контролю конфліктної ситуації, 
прагматичного використання конфліктів, засоби мінімізації 
конфліктів, організаційні форми і методи соціального партнерства. 

вміти: 

- виконувати  психологічний аналіз особистостей та 

міжособистісних взаємин в групах; 

- визначати оптимальну (найбільш результативну і найменш 

кофліктогенну) модель управління колективом залежно від 

зовнішніх та внутрішніх обставин; 
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- ідентифікувати психологічні особистості людей і здійснювати свою 

діяльність з урахуванням цієї типології для досягнення найкращого 

результату при найменшій конфліктності; 
- виявляти справжні причини, корені конфлікту та істинні цілі його 

ініціаторів; 

- обрати раціональні шлях і технологію розв’язання конфлікту та 

примирення сторін; 

- скласти план переговорного процесу, вибрати форму і тактику 

ведення переговорів. 

Програмний матеріал дисципліни  рекомендується вивчати в 

порядку, передбаченому методичними рекомендаціями. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 
 

Тематичний зміст дисципліни включає назви змістових модулів та 
тем, а також ключові поняття та терміни за темами дисципліни. Завдання 

для самоконтролю представлені питаннями для самоконтролю (студент, 

даючи на них відповідь, самостійно діагностує рівень власної підготовки 
до практичного заняття, поточного чи підсумкового контролю), тестами 

(на кожен тест можлива лише одна правильна відповідь), а також 
сутуаційними завданнями.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИРОДА КОНФЛІКТУ 
 

Тема 1. Проблема конфлікту в сучасній науці 
Сутність, предмет та об’єкт конфліктології. Функції 

конфліктології. Сутність та підходи до вивчення конфлікту. Типологія 

конфліктів (насильницькі, ненасильницькі; конструктивні, 
деструктивні; вертикальні, горизонтальні, змішані; внутрішньо-

собисті, міжособисті, міжгрупові; випадкові, закономірні, 
постановочні; відкриті, приховані; бурхливі, мляві; короткочасні, 
тривалі). Амбівалентність.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які основні підходи прийнято виділяти до вивчення конфлікту? 

2. Що є об’єктом та предметом вивчення конфліктології? 

3. В чому сутність проблеми норми у виникненні конфлікту? 

4. В чому особливість насильницьких (антагоністичних) конфліктів? 

5. Охарактеризуйте деструктивні конфлікти. 

6. Які види внутрішньоособистих конфліктів прийнято виділяти за їх 

направленістю? 
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7. Що таке амбівалентність? Як вона впливає  на виникнення конфліктів? 

8. В чому особливість постановочного конфлікту? 

9. Які види конфліктів прийнято виділяти за сферою виникнення? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Складність вирішення яких конфліктів пов’язана із зіткненням трьох 

складових «хочу», «можу», «треба»: 

а) конструктивних; 

б) міжособистих; 

в) деструктивних; 

г) внутрішньоособистих. 

2. Якщо конфлікт виникнув між керівником підрозділу та його підлеглим 

з приводу доцільності його преміювання, то по своїй суті він є: 

а) горизонтальним, деструктивним; 

б) вертикальним, деструктивним; 

в) горизонтальним, конструктивним; 

г) вертикальним, конструктивним. 

3. Який із нижче перерахованих конфліктів має високу ймовірність 

перерости  у міжгруповий конфлікт: 

а) міжособистий; 

б) внутрішньоособистий; 

в) констурктивний; 

г) вертикальний.  

4. Сутність якого конфлікту полягає в тому, що його ініціатор, 

переслідуючи суто меркантильну мету,  заздалегідь готує сценарій та 

штучно втягує у конфлікт іншого суб’єкта, який ні про що не 

здогадується: 

а) закономірний; 

б) постановочний; 

в) прихований; 

г) міжособовий.  

5. 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. 

6. Основною точкою відлуку при виникненні конфлікту є проблема: 

а) законності дій; 

б) моральності дій; 

в) норми; 

г) етики. 

7. Еталон поведінки, схвалений людським співтовариством (певною 

групою людей, особою) - це: 

а) соціальний стандарт; 

б) норма; 

в) правило; 

г) закон.  

8. Логіка виникнення конфлікту на основі норми послідовно 

відображається наступним чином: 

а) норма_проблема_конфлікт_криза_катастрофа; 
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б) конфлікт_проблема_норма_криза_катастрофа; 

в) проблема_норма_криза_катастрофа_конфлікт; 

г) проблема_криза_норма_катастрофа_конфлікт.  

9. Сутність проблеми  при виникненні конфлікту виражається у: 

а) бійці; б) нецензурній лайці; 
в) усвідомлена невідповідність між реальною дійсністю та нормою; 

г) відповідністю між нормою та реальною дійсністю.  

10. Одночасний прояв протилежних емоцій і почуттів у свідомості 
людини - це: 

а) психоз; 
б) параноя; 

в) афект; 

г) амбівалентність. 

11. Конфлікти, які характеризуються явно вираженим зіткненням 

опонентів (сварки, суперечки, зіткнення) називаються: 

а) прихованими; 

б) відкритими; 

в) млявими; 

г) міжособистими. 

 
Ситуаційнізавдання: 

�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 2. Природа та структура конфлікту 

Причина та приводи конфліктів. Конфліктогени. Загальна схема 

виникнення конфліктів за ескалацією конфліктогенів. Особистісні та 
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ситуаційні конфліктогени. Правила конструктивної критики. 

Структура конфлікту: сторони, предмет, мотиви, образ конфлікту, 

позиція сторін-конфліктерів. Передконфлікна ситуація (потенціал 

напруженості). Конфліктна ситуація. Інцидент.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке конфліктогени? 

2. Обґрунтуйте які види конфліктогенів прийнято виділяти? 

3. Чи можна передбачити дію конфліктогенів на різних людей? 

Обґрунтуйте свою позицію.  

4. Що таке привід конфлікту? Як він співвідноситься з причиною 

конфлікту? 

5. Коли привід конфлікту є реальним? 

6. Що таке структура конфлікту? З яких компонентів він складається? 

7. Що таке образ конфлікту? Як він впливає на розвиток конфлікту? 

8. Яка закономірність виникнення конфлікту за так званою першою 

формулою його виникнення? 

9. В чому особливість виникнення конфлікту за так званою другою 

формулою його виникнення? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Явища, події, факти, ситуації, що передують конфліктові та 

викликають його між суб’єктами соціальної взаємодії – це: 

а) конфліктогени; 

б) інцидент; 

в) конфліктна ситуація; 

г) образ  конфлікту. 

2. Конфлікти, які виникають у зв’язку з недоліками в організації 
виробництва, нераціональним розподілом обов’язків є: 

а) деструктивними; 

б) вертикальними; 

в) конструктивними; 

г) бурхливими. 

3. 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); 

в) ситуаційними (об’єктивними); 

г) особистісними (суб’єктивними). 

4. Егоїстична поведінка, прагнення до переваги, агресивність – це 

конфліктогени, на які: 
а) реагує будь-яка людина; 

б) люди не реагують, адже вони не пов’язані з конкретними благами 

та речами; 

в) одна людина буде завжди реагувати, а інша – ні; 
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г) кожна людина може як реагувати, так і ні в залежності від ряду 

обставин (настрій, ступінь втоми та ін.). 

5. Оберіть із нижче запропонованих формул ту, яка правильно відображає 

механізм виникнення конфлікту (за першою формулою конфлікту) за 

логікою  виникнення відповідних елементів: 

а) конфліктна ситуація_ інцидент _передконфліктна ситуація _ конфлікт; 

б) передконфліктна ситуація_конфліктна ситуація_інцидент_конфлікт; 

в) передконфліктна ситуація_інцидент_конфліктна ситуація_конфлікт; 

г) передконфліктна ситуація_конфліктна ситуація_конфлікт_інцидент. 

6. 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). 

7. Відображення конфлікту у свідомості суб’єктів конфліктної 
взаємодії – це: 

а) предмет конфлікту; 

б) образ конфлікту; 

в) мотиви конфлікту; 

г) позиції сторін-конфліктерів. 

 
Ситуаційнізавдання: 

� Якого виду конфліктогени зумовили виникнення конфлікту, що 

представлений у ситуаційному завданні до теми першої ?  

�Кількість персональних комп'ютерів в організації не дозволяє 

забезпечити потреби усіх працівників. На час довготривалого 

відрядження Олександр дає дозвіл Борисові користуватися 

закріпленим за ним комп'ютером. 

Після повернення Олександр помічає, що багато файлів уражені 
комп'ютерним вірусом, а Борис надмірно часто користується чужими 

дискетами, які, на думку Олександра, і є носіями вірусів. Борис своєї 
вини не визнає, а натомість звинувачує Олександра, який, активно 

використовуючи електронну пошту, не завжди тестує вхідну 

кореспонденцію антивірусними засобами. Зрештою Олександр "лікує" 

комп'ютер і, ввівши пароль, позбавляє Бориса можливості увімкнути 

ПЕОМ. Борис скаржиться керівникові організації, якому доводиться 

докласти чималих зусиль для примирення колег. 

Пригадайте формули конфліктів і складіть схему викладеного 

конфлікту, визначивши передконфліктну та конфліктну ситуації, 
інцидент і власне конфлікт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Тема 3. Механізм виникнення та розвиток конфлікту. Наслідки 

конфлікту 

Закономірності виникнення конфлікту. Розвиток конфлікту та його 

фази. Позитивні та негативні наслідки конфлікту.    

 Питання для самоперевірки: 

1. Які фази (періоди) виникають у розвитку конфлікту? 

2. Чим характеризується латентний передконфліктний період 

розвитку конфлікту? 

3. В чому особливість відкритої фази розвитку конфлікту? 

4. Які позитивні наслідки конфлікту ви знаєте? 

5. До яких негативних наслідків може призвести конфлікт? 

6. Які психологічні наслідки конфлікту можуть виникати? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Фаза розвитку конфлікту, яка характеризується нарощуванням сили 

конфліктогенів та труднощами у врегулюванні конфлікту, має назву: 

а) потенціал напруженості; 
б) посткофліктний латентний період; 

в) ескалація конфліктогенів; г) інцидент.  

2. До позитивних наслідків конфлікту належить: 

а) виявлення проблем і суперечностей в організації праці; 
б) можливість значних емоційних навантажень; 

в) ослаблення організованості та єдності колективу; 

г) можливість виникнення "синдрому покірності". 

3. До негативних наслідків конфліту належить: 

а) ослаблення організованості трудового колективу; 

б) стимулювання інноваційного розвитку та раціональних змін; 

в) позбуття страху, зростання самооцінки; 

г) зняття соціальної напруги. 

4. На якій фазі розвитку конфлікту виникає пост конфліктний синдром? 

а) потенціал напруженості; 
б) посткофліктний латентний період; 

в) ескалація конфліктогенів; г) інцидент.  

5. Ключова, сама напружена стадія конфлікту, коли відбувається 

загострення всіх протиріч між його учасниками і використовуються 

всі можливості засоби для перемоги, має назву: 

а) потенціал напруженості; 
б) посткофліктний латентний період; 

в) ескалація конфліктогенів; г) інцидент.  
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Ситуаційнізавдання: 

 

 

� Охарактеризуйте основні фази виникнення наступних 

конфліктів: 

1) При розподілі премії начальник відділу не призначив її одному із 
підлеглих. Підстав для депреміювання не було – працівник приймав 

досить активну участь у реалізації спільного проекту. На запитання 

підлеглого щодо причин ненадання премії керівник зауважив: «Це я 

тебе так вчу на майбутнє…» На що підлеглий зауважив : «Вчите, що 

для того, щоб отримати премію не обов’язково працювати». В свою 

чергу керівник достатньо знервовано відповів: «Якщо тебе щось не 

влаштовує, то … тебе тут ніхто не тримає…». 

2) 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 капель напою на текст щойно підписаної угоди. Не 

зважаючи на вибачення працівниці, шеф у присутності партнерів по 

переговорах різко вичитав її за неохайність і наказав негайно 

роздрукувати 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.  

 

Тема 4. Людина як суб’єкт конфлікту 

Психофізіологічний аспект поведінки людини у конфліктній 

ситуації. Вища нервова система у психофізіологічній системі 
поведінки людей у конфліктах. Перша та друга сигнальні системи у 

системі сприйняття подразників. Гуморальна регуляція та свідомість у 

психофізіологічній системі поведінки людей у конфліктах. 

Темперамент і конфліктність. Типологія конфліктних особистостей.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Якими психофізіологічними регуляторами визначається діяльність 

людини у конфліктах? 

2. Які зовнішні подразники можуть сприйматися як конфліктогени 

першою сигнальною системою людини? 

3. В чому особливість сприйняття конфліктогенів другою сигнальною 

системою людини? 
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4. В чому особливість гуморальної регуляції поведінки людини у 

конфлікті? 

5. Охарактеризуйте типи конфліктних особистостей за типологією 

темпераментів? 

6. Представники якого типу темпераменту є найкращими арбітрами 

та посередниками у конфлікті? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Психофізіологічна діяльність людини (в тому числі у конфліктах) 

зумовлена або ж перебуває під дією: 

а) вищої нервової діяльності (рефлекторна діяльність); 

б) гуморальної регуляції (дія гормонів); 

в) свідомості; 
г) усі відповіді правильні. 
2. У конфлікті другою сигнальною системою ми сприймаємо: 

а) міміку; 

б) жести; 

в) зміст слів; 

г) вираз обличчя. 

3. Що із нижче перерахованого людина може сприйняти як 

конфліктоген завдяки першій сигнальній системі: 
а) недружелюбний вираз обличчя; 

б) критичне висловлювання; в) лайливі слова; 

г) фамільярне  звертання (на «ти») або ж грубе («дурень» та ін.). 

3. Що із нижче перерахованого людина може сприйняти як 

конфліктоген завдяки другій сигнальній системі: 
а) жести рук, що візуально засвідчують про недовіру; 

б) «бігаючий» погляд (свідчення неправди); 

в) недружелюбний вираз обличчя; 

г) критичне висловлювання. 

4. Емоції великої сили і вибухового характеру, що непідконтрольні 
свідомості – це: 

а) нервова регуляція; 

б) афект; 

в) гуморальна регуляція; 

г) збудження. 

5. Невідповідність результатів аналізу вербальної та невербальної 
інформації…. (оберіть правильне продовження речення): 

а) може сприйматися як сарказм, іронія, глузування; 

б) є потенційним конфліктогеном; 

в) призводить до неузгодженості висновків та може призвести до 

конфлікту; 

г) усі відповіді правильні. 
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6. Які із нижче наведених типів темпераменту характеризуються 

неврівноваженістю: 

а) холерик та флегматик; 

б) меланхолік та флегматик; 

в) холерик та меланхолік; 

г) сангвінік та холерик. 

7. Найбільш конфліктною особистістю серед представників усіх типів 

темпераменту є: 

а) холерик; 

б) флегматик; 

в) сангвінік; 

г) меланхолік. 

8. Самодостатнім генератором внутрішньоособистих конфліктів є: 

а) холерик; 

б) флегматик; 

в) сангвінік; 

г) меланхолік. 

9. Об’єктивними арбітрами при розв’язанні конфлікту є: 

а) меланхолік та флегматик; 

б) холерик та меланхолік; 

в) сангвінік та флегматик; 

г) сангвінік та холерик. 

10. Найменш конфліктною особистістю серед представників усіх 

типів темпераменту є: 

а) холерик; 

б) флегматик; 

в) сангвінік; 

г) меланхолік.  

11. Представники якого із нижче перерахованих типів темпераменту, 

як правило, керуються при ініціюванні конфліктів та участі у них 

конструктивними конфліктогенами і прагненням змінити ситуацію на 

краще: 

а) флегматик та холерик; 

б) холерик та сангвінік; 

в) меланхолік та флегматик; 

г) сангвінік та флегматик.  

12. Представник якого типу темпераменту, володіючи такими рисами 

як нерішучість, вразливість, невиразне зовнішнє реагування, може 

сприйматися сам як  «конфліктоген»: 

а) флегматик; 

б) холерик; 

в) меланхолік; 

г) сангвінік.  

13. Представник якого із нижче перерахованих типів темпераменту, 

потрапивши у конфлікт поводиться пасивно, «пливе за течією», як 

правило не пропонує власного варіанту його розв’язання: 

а) холерик; 

б) меланхолік; 

в) флегматик; 

г) сангвінік.  

14. Представник якого із нижче перерахованих типів темпераменту у 

конфлікті керується швидкоплинними емоціями, втягує у конфлікт 

оточуючих, інтенсивно нарощує силу конфліктогенів: 
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а) флегматик; 

б) холерик; 

в) меланхолік; 

г) сангвінік.  

15. Статичність, стриманість коректність, аргументованість, 

ґрунтовність, низька емоційність – це ознаки, які характеризують у 

конфлікті: 
а) меланхоліка; 

б) флегматика; 

в) холерика; 

г) сангвініка. 

16. Який тип конфліктної особистості характеризується високою 

імпульсивністю та низьким самоконтролем: 

а) ригідний; 

б) некерований; 

в) надточний; 

г) демонстративний. 

17. Який тип конфліктної особистості характеризується підозрілістю 

та завищеною самооцінкою: 

а) ригідний; 

б) некерований; 

в) надточний; 

г) демонстративний. 

18. На думку фізіологів найвищий рівень конфліктності мають люди, 

у яких домінує робота такої залози внутрішньої секреції: 
а) гіпофіз; 
б) щитовидна залоза; 

в) надниркові залози; 

г) статеві залози. 

19. Нстійким у оцінках і думках, внутрішньою суперечливістю, 

орієнтація на миттєвий успіх в ситуації є характерними для такого 

типу конфліктної особистості як: 

а) ригідний; 

б) некерований; 

в) надточний; 

г) "безконфліктний". 

 
Ситуаційнізавдання: 

 

 

�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 
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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 

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.  
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Спираючись на надану інформацію, класифікуйте спеціалістів А., 

Б., В., Г., за їх темпераментами та конфліктністю.  

�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. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

КОНФЛІКТАМИ 
 

Тема 5. Поведінка у конфлікті 
Профілактика та вирішення внутрішньоособистих конфліктів. 

Механізми психологічного захисту особистості. Моделі поведінки 

особи у міжособистісних конфліктах. Характеристика основних стилів 

поведінки у конфлікті за сіткою Томаса-Кілмена. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Які умови успішного подолання внутрішньоособистого конфлікту? 

2. Які методи та в яких випадках варто застосовувати для подолання 

внутрішньоособистого конфлікту? 

3. Які механізми психологічного захисту особистості ви знаєте? 

4. Перерахуйте основні моделі поведінки у конфлікті за концепцією 

Томаса-Кілмена. 

5. В чому особливість конкурентної поведінки у конфлікті? Коли 

варто реалізовувати дану модель поведінки? 

6. Охарактеризуйте таку модель поведінки у конфлікті як 

співробітництво. В чому її відмінність від компромісу? 

7. В яких випадках доцільно ухилятися від конфлікту? 

8. В чому особливість такої моделі поведінки у конфлікті як 

пристосування? Коли варто її реалізовувати? 

9. Які моделі поведінки у конфлікті є найбільш ефективними щодо 

його розв’язання? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. До психологічних способів захисту та подолання 

внутрішньоособистих конфліктів не належить: 

а) витіснення; б) сублімація; в) заміщення; 
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г) вихід гніву, емоцій або тривоги («випуск пари»). 

2. Психологічний спосіб подолання внутрішньоособистих конфліктів, 

що полягає у перенесення негативної енергії та агресії на більш високі 
рівні діяльності (наприклад – творчість) – це: 

а) заміщення; 

б) сублімація; 

в) витіснення; 

г) регресія. 

3. Оберіть правильний варіант класифікації моделей поведінки у 

конфлікті відповідно до концепції К.У.Томаса й Р.Х. Кілменна: 

а) протистояння, компроміс та ухилення, нагнітання; 

б) конкуренція (протистояння), компроміс, співробітництво, 

пристосування, нагнітання; 

в) конкуренція (протистояння), компроміс, співробітництво, 

пристосування, ухилення (уникання); 

г) конкуренція, співробітництво, пристосування, ухилення 

(уникання), нагнітання, консолідація. 

4. Для якої моделі поведінки у конфлікті характерним є беззаперечне 

відстоювання власних інтересів, повна відмова від поступок 

партнерові: 
а) протистояння 

(конкуренція); 

б) пристосування; 

в) сублімація; 

г) витіснення. 

5. Яку із нижче наведених моделей поведінки варто застосовувати у 

конфлікті, якщо по своїй суті він є деструктивним, ініціатор конфлікту 

перебуває у надзвичайно високому емоційному напруженні, ви не 

володієте на даний момент необхідною інформацією: 

а) протистояння 

(конкуренція); 

б) пристосування; 

в) конкуренція; 

г) ухилення. 

6. Яку модель поведінки недоречно застосовувати у конфлікті, для 

якого характерним є абсолютна впевненість у власній правоті, 
важливість предмету конфлікту, ймовірність неналежної оцінки вашої 
поступки іншою стороною: 

а) протистояння; 

б) ухилення; 

в) співробітництво; 

г) пристосування. 

7. Для якої моделі поведінки у конфлікті характерними є партнерські 
відносини, обговорення проблеми, спільний пошук шляхів її вирішення 

при максимально можливому задоволення інтересів обох сторін: 

 

а) протистояння; б) ухилення; 
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в) співробітництво; г) компроміс. 

8. Якщо у процесі розв’язання конфлікту ви та ваш опонент погодилися 

піти на взаємні поступки в цілях часткового задоволення ваших інтересів, 

то ваша поведінка у конфлікті відповідала моделі: 
а) пристосування; 

б) компромісу; 

в) співробітництва; 

г) ухилення. 

9. Якщо конфлікт, в якому ви опинилися, характеризується 

взаємовиключеністю інтересів сторін конфлікту (не можливість їх 

узгодити), не готовність іти на обговорення проблеми та взаємні 
поступки, то  поведінка в даному конфлікті не може відповідати таким 

моделям (типам): 

а) конкуренція та пристосування; б) співробітництво та компроміс; 
в) ухилення та конкуренція; г) пристосування та ухилення. 

 
Ситуаційнізавдання: 

� 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 ? 

� 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 6. Управління конфліктами у системі менеджменту 

підприємства 

Сутність, складові та загальні принципи управління конфліктами. 

Можливість вирішення конфлікту за фазами його розвитку. Алгоритм 

регулювання конфлікту. Поведінка менеджера у конфлікті. Методи та 

технології регулювання конфліктів менеджером (прямі та непрямі).  
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 Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте можливості вирішення конфлікту за фазами його 

розвитку. 

2. Які етапи (складові) управління конфліктом застосовують за 

фазами його розвитку? 

3. В чому сутність стимулювання конфлікту? Коли доцільно 

стимулювати конфлікт? 

4. Який загальний алгоритм регулювання конфлікту? 

5. В чому особливість такого етапу регулювання конфлікту як його 

локалізація? 

6. В чому сутність інституалізації конфлікту?  

7. Які підходи варто застосовувати для встановлення істинних причин 

конфлікту? 

8. Якими типами поведінки може характеризуватися участь керівника 

у регулюванні конфлікту? 

9. В якому випадку керівнику не варто безпосередньо приймати 

участь у конфлікті, а делегувати його врегулювання третій стороні? 

10. В чому особливість конкурентної поведінки керівника у 

регулюванні конфлікту? 

11.  Які методи регулювання конфліктів прийнято виділяти? 

12. Які соціально-психологічні методи регулювання конфліктів ви 

знаєте? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. На якій із нижче зазначених фаз конфлікту ймовірність його 

розв’язання є найвищою: 

а) передконфліктна та конфліктна ситуація; 

б) інцидент; в) кульмінація; 

г) спад конфліктогенів. 

2. Стимулювання як складова управління конфліктами....(оберіть вірне 

продовження речення): 

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. 

3. Мінімізація учасників конфлікту, обмеження кількості взаємних 

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

а) інституціоналізація конфлікту; б) локалізація конфлікту; 

в) нормалізація  (усунення причин конфлікту); 

г) формалізація конфлікту.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 
7. 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. 

8. До непрямих методів регулювання конфліктів відносяться: 
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а) педагогічні та адміністративні; 
б) організаційні та соціально-психологічні; 
в) соціально-психологічні та педагогічні; 
г) лише соціально-психологічні. 
9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. «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. 

13. «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. 

14. «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. 

15. Бесіда, прохання, роз’яснювальна та виховна робота - це методи 

регулювання конфліктів: 

а) прямі організаційні; б) непрямі педагогічні; 
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в) прямі адміністративні; 
г) непрямі соціально-психологічні. 
16. Звільнення з роботи, переведення в інший структурний підрозділ - 

це приклад застосування таких методів регулювання конфліктів: 

а) прямі організаційні; б) непрямі педагогічні; 
в) прямі адміністративні; 
г) непрямі соціально-психологічні. 
17. Створення умов для обговорення проблеми та спільного 

врегулювання усіх розбіжностей передбачають такі методи 

регулювання конфліктів: 

а) прямі організаційні; б) непрямі педагогічні; 
в) прямі адміністративні; 
г) непрямі соціально-психологічні. 
18. Якщо керівник, не звільняючи підлеглого від відповідальності за 

скоєне, починає розмову з позитивних рис і якостей винуватця, то він 

реалізує метод: 

а) виходу почуттів; 

б) емоційного відшкодування; 

в) авторитетного третього; 

г) оголювання агресії. 
19. Якщо керівник терпляче вислуховує підлеглого (який різко 

негативно характеризує противну сторону конфлікту), не висловлює 

своєї позиції, але й не перериває співрозмовника навіть тоді, коли вже 

все висловлено, то він реалізує метод: 

а) виходу почуттів; 

б) емоційного відшкодування; 

в) авторитетного третього; 

г) оголювання агресії. 

 
Ситуаційнізавдання: 

�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: 

- стиль конкуренції; 
- стиль ухилення; 

- стиль пристосування; 
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- 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 7. Попередження конфліктів 

Теоретичні аспекти прогнозування та попередження конфліктів. 

Методи попередження конфліктів (організаційно-економічні, 
особистісні).  

 Питання для самоперевірки: 

1. Обґрунтуйте сутність та доцільність прогнозування конфліктів? 

2. Що є основою для прогнозування конфліктів? 

3. Перерахуйте організаційно-економічні методи попередження 

конфліктів? 

4. В чому особливість особистісних методів попередження 

конфліктів? 

5.  Що таке емпатія? Яким чином вона сприяє попередженню 

конфліктів? 

 
Тести для самоконтролю: 

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; 
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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; 

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. 

 
Ситуаційнізавдання: 

�Вчора ваш керівник, від’їжджаючи у відрядження, висловив вам 

досить різке зауваження щодо неналежної підготовки необхідного 

матеріалу, який був йому необхідним у відрядженні. На ваше 

намагання щось пояснити та заперечити, начальник відповів що зараз 
немає на це часу, однак якщо поїздка буде невдалою в цьому на 50% 

будете винуватими ви. За три дні начальник повернувся. Ви відчували 

необхідність «розставити крапки над І». Як ви підготуєтесь до 

зустрічі, як побудуєте розмову для того щоб не допустити розгортання 

конфлікту? 
 

Тема 8. Переговори як метод вирішення конфліктів 

Переговорний процес та його основні характеристики. Передумови 

доцільності переговорного процесу. Структура та основні етапи 

переговорного процесу. Розміщення учасників переговорного 

процесу. Фактори, що сприяють або заважають налагодженню 
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контакту. Типові недоліки ведення переговорів. 

 Питання для самоперевірки: 

1. Дотримання якої умови є необхідним для проведення переговорів? 

2. Яка структура переговорного процесу? 

3. Якими особистісними якостями повинен володіти учасник 

переговорного процесу? 

4. Що необхідно провести на передпереговорній стадії для 

подальшого успішного ведення переговорів? 

5. В чому особливість стадії взаємодії у переговорах? 

6. Як на думку психологів варто розміщувати делегації для 

ефективного ведення переговорів? 

7. Які фактори сприяють/заважають ефективному веденню 

переговорів? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 

4. 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. 
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Ситуаційнізавдання: 

� 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? 

�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? 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Студенти напряму підготовки «Управління персоналом та 

економіка праці» заочної та дистанційної форми навчання з 
дисципліни «Конфліктологія» 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 
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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. Чи повинен керівник за будь-яку ціну уникати конфліктів із 
підлеглими? 

2. Які причини лежать в основі об'єктивних та суб'єктивних 

конфліктів? 

3. Які ознаки горизонтального, вертикального і змішаного 

конфліктів? 

4. У чому принципова різниця між конструктивними та 

деструктивними конфліктами? 

5. В якому з двох конфліктів, бурхливому чи млявому, більше шансів 

наразитися на некоректні, а то й абсурдні чи брутальні аргументи 

його учасників? 

6. Як виглядає типова схема розвитку конфлікту за складом його 

учасників у випадку, коли керівник своєчасно не вживає заходів 

для погашення конфлікту? 

7. Чи варто менеджерові уникати випадкових конфліктів? Чи буде 

Ваша відповідь такою самою стосовно закономірних конфліктів? 

8. Що таке амбівалентність і якого типу конфлікт вона найчастіше 

викликає? 

9. Що таке конфліктогени? Наведіть їх приклади. 

10. Які закономірності розвитку конфліктогенів, яка загальна схема 

виникнення конфлікту? 
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11. Які два види конфліктогенів Ви знаєте? 

12. Чи підвладні волі керівника усі ситуаційні конфліктогени? 

13. Які типи особистісних конфліктогенів? 

14. Що таке фрустрація і чи може вона виступати як конфліктоген? 

15. 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? 

Завдання №2 

Контрольні запитання: 

1. Яка різниця між безумовними та умовними рефлексами? Наведіть 

приклади цих рефлексів. 

2. Які види гальмування рефлексів Ви знаєте? 

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

4. Як Ви розумієте термін “вербальна інформація”? 

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? 
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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. Чим відрізняються передконфліктна та конфліктна ситуації? 

2. Яка послідовність подій у конфлікті, що розвивається за першою 

формулою конфлікту? 

3. Яка послідовність подій у конфлікті, що розвивається за другою 

формулою конфлікту? 

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 обов’язки. Після закінчення випробувального терміну 
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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. 
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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 ? 

 

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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