
 1 

Лекція № 13 

Тема:Конфлікти. 

1. Поняття та причини виникнення конфліктів. Функції конфліктів. 

2. Особливості класифікації соціальних конфліктів. 

3. Внутрішньоособистісний конфлікт. 
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Суспільство не може існувати без зіткнення ідей, життєвих позицій, цілей, як окремих людей, 

так і малих і великих колективів. Постійно виникають розбіжності думок і різного роду суперечності, 

що нерідко переростають у конфлікти. Сама людина як основна суспільна одиниця є надзвичайно 

неоднозначною, вона протягом усього життя перебуває в стані перманентного конфлікту з собою, 

найближчим оточенням, цілим світом. 

Визначення ступеня конфліктності.  

Тест – Чи властиві Вам конфліктогени спілкування?(Наскільки наша тема є актуальною особисто 

для Вас?) 

1. Чи намагаєтесь Ви «звернути» бесіду, якщо тема (співрозмовник) нецікаві Вам? 

2. Чи дратують Вас манери партнера по спілкуванню? 

3. Можливо таке, що невдале висловлювання іншої людини може спровокувати Вас на 

брутальність? 

4. Чи уникаєте Ви розмови з незнайомою чи маловідомою людиною? 

5. Чи маєте Ви звичку перебивати співрозмовника? 

6. Чи робите Ви вигляд, що уважно слухаєте, а самі міркуєте про інше? 

7. Чи змінюєте Ви інтонацію, голос, вираз обличчя (міміку), залежно від того, хто Ваш 

співбесідник? 

8. Чи змінюєте Ви тему розмови, якщо співбесідник торкнуся неприємної для Вас теми? 

9. Чи виправляєте Ви людину, якщо в її мові зустрічаються неправильно вимовлені слова, назви, 

вульгаризми? 

10. Чи дозволяєте Ви собі говорити з ким-небудь у зневажливо-менторському тоні з відтінком 

іронії? 

«Майже завжди» - 2 б. 

«В більшості випадків» - 4 б. 

«Іноді» - 6 б. 

«Майже ніколи» - 10 б. 

Інтерпретація результатів 

 Чим більше Ви набрали балів, тим в більшому ступені у Вас розвинуте вміння безконфліктно 

спілкуватись, слухати інших, бути тактовним, не використовувати вербальні і невербальні 

конфіктогени спілкування. 



 2 
 Якщо Ви набрали менше 30 балів – Ви конфліктна особа, постійно провокуєте конфлікт, 

використовуєте вербальні і невербальні конфліктогени спілкування. 

 30 – 62 балів – Ви вмієте безконфліктно спілкуватись, однак іноді використовуєте 

конфліктогени спілкування. 

 Більше 62 балів – Ви практично не використовуєте конфліктогени спілкування, Ви – слухач і 

комунікатор «вище середнього рівня». 

Зазвичай конфлікт сприймається як негативне явище, оскільки несе в собі заряд величезної 

руйнівної сили. Однак, відсутність конфліктів слід вважати свідченням застою, стагнації. Конфлікт – 

це показник розвитку, фактор динамічної стабільності як окремої організації, так і суспільства в 

цілому. 

Синоніми терміну «конфлікт». 

Які науки вивчають конфлікти? 

З якими прикметниками вживається термін «конфлікт»? 

В чому полягає необхідність конфліктології на сучасному етапі розвитку суспільства? 

Яку роль в кар’єрному зростанні конкретного працівника (товарознавця, бухгалтера, юриста) може 

відіграти знання конфліктології та психології управління? 

 

 

Єдине місце, де немає конфліктів, - цвинтар  

(Б.Гурней) 

 

Можливо, конфлікт є батьком усіх речей, 

тобто рушійною силою змін, але конфлікт  

не повинен бути війною  

(Р.Дарендорф)  

 

1. Поняття та причини виникнення конфліктів. Функції конфліктів. 

 Латинське слово conflictus складається з префікса con (з разом з ким-небудь, проти когось, 

одночасно) та дієслова flictus (бити, штовхати, зіштовхувати).  

Конфлікт можна розглядатись як: 

- стан відкритої боротьби, війна, битва; 

- дисгармонія у відносинах людей, зіткнення протилежностей; 

- психічна боротьба між взаємовиключними можливостями; 

- протиборство героїв у творах художньої літератури, кіно; 

- емоційна напруга внаслідок непримиренності 

внутрішніх настанов з вимогами ситуації. 

Узагальнююче значення – зіткнення, суперечка, боротьба, протистояння протилежних 

опозиційних сторін (найчастіше двох).  

 Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, 

ціннісних орієнтацій, інтересів, соціальних настанов, планів) у свідомості окремо взятого індивіда, 

міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.  

 Конфлікт – це суперечність, яка сприймається як значуща життєва проблема, що вимагає 

свого розв’язання і викликає активність щодо її подолання. 

Ознаки конфлікту: 

-   наявність ситуації, що сприймається учасниками як конфліктна; 

- неподільність об’єкта конфлікту, тобто об’єкт конфлікту не може бути поділений мі 

учасниками конфліктної взаємодії; 

- бажання учасників продовжити конфлікту взаємодію для досягнення своїх цілей, а не вихід 

із наявної ситуації; 

 - наявність негативних емоцій. 

Об’єктивною основою конфлікту є конфліктна ситуація. Однак лише її недостатньо. 

Необхідна наявність конфліктної поведінки, тобто певних способів взаємодії конфліктних сторін у 

формі боротьби, суперництва, протиборства. 

Конфлікт містить наступні основні структурні елементи: 
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- суб`єкти конфлікту (учасники конфліктної ситуації – опонент, супротивник, агресор, ворог, 

ініціатор конфлікту, підбурювач, організатор, медіатор); 

- предмет конфлікту; 

- об`єкт конфлікту; 

- соціальне середовище, умови перебігу конфлікту (зовнішній контекст, в якому він виникає 

і розвивається); 

- образи конфліктної ситуації (ідеальні картини, уявлення про конфліктну ситуацію, 

притаманні учасникам конфлікту); 

- способи поведінки в конфлікті (конкретні дії учасників); 

- наслідки конфліктних дій. 

Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів та шляхів запобігання їм, 

конструктивного їх вирішення. Без знання рушійних сил розвитку конфліктів важко ефективно 

впливати на їх перебіг та регулювати ними.  

Причини виникнення конфлікту: 

     -    об’єктивні (обмеженість матеріальних і духовних ресурсів; майнове та  

                   соціальне розшарування суспільства; обмеження однієї соціальної  

                   групи іншою; неоднаковість соціально-політичних позицій;  

                   етнонаціональні відмінності; обмеженість ресурсів; невідповідність об`єктивної дійсності 

суб`єктивним уявленням про неї); 

- суб’єктивні (відмінності в цілях,  уявленнях про цінності; побоювання               

              будь-якої втрати; суперечність у способах поведінки;   

              диференціація соціально-політичних переваг та симпатій; відчуття     

              власної обмеженості в галузі освіти, культури, мови; психологічні причини). 

 

 

Передумови виникнення конфліктів: 

- конфлікти ролей – зіткнення різних соціальних ролей, які виконуються однією або 

декількома людьми (групами); очікування від людини неадекватних рольових дій; 

неадекватне виконання соціальних ролей учасниками спільної діяльності (лікар, викладач – 

рідні; слідчий, суддя – близькі; в одній організації на керівних посадах родичі; Я.Джугашвілі – 

Й.Сталін (фото їх та Юлії Мельцер); 

- конфлікти бажань – зіткнення кількох бажань у свідомості однієї людини або зіткнення 

свідомостей декількох людей (груп) з приводу того самого бажання; 

     -   конфлікти норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого  

досвіду при взаємодії та спілкуванні людей (груп) (Х/ф «Дівчата» - історія з  

бутербродом). 

Причини конфлікту – явища, події, факти, ситуації, що передують конфліктові та 

викликають його за певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії.  

Причини конфліктів розкривають джерела їх виникнення і визначають динаміку перебігу. 

Що може стати причинами конфліктів у Вашій майбутній професійній діяльності? 

Типові причини виникнення конфліктів в організації 

Причини об’єктивного характеру 

-     обмеженість ресурсів; 

-     розходження з метою; 

-     взаємозалежність завдань; 

- відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання 

роботи; 

-     система розподілу статусів і ролей 

-    забезпеченість матеріалами, устаткуванням; 

-    нераціональна організація праці; 

-    слабка розробленість нормативно-правових 

процедур; 

-    слабка згуртованість колективу 

Об’єктивні чинники Організаційно-управлінські чинники 

 

КОНФЛІКТ 

 

Соціально-психологічні чинники Особистісні чинники 

- психологічна несумісність працівників; 

- обмеження статусу, інтересів особистості; 

- прорахунки в діях керівника; 

- неправильні дії підлеглих; 
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- маніпулювання; 

- невідповідність слів, оцінок, вчинків 

очікуванням 

- наявність у колективі «важких» людей 

Причини суб’єктивного характеру 

 

У виникненні конфліктів мають значення наявність конфліктної ситуації, привід чи 

інцидент, конфліктогени. Ці компоненти механізму виникнення конфліктів становлять єдність 

об’єктивних і суб’єктивних умов. Конфліктна ситуація становить переважно об’єктивні причини 

виникнення конфлікту, конфліктогени породжуються негативними емоціями, отже становлять 

переважно суб’єктивні причини конфлікту.  

Конфліктогени – слова, дії (бездіяльність), що можуть призвести до конфлікту, спрямовані на 

те, щоб образити, принизити опонента, вивести його з себе. На конфліктоген, адресований нам, 

більшість намагається відповісти більш сильним конфліктогеном, що і забезпечує ескалацію 

конфлікту. Приклади… 

Під впливом конфліктогенів виникає 80% конфліктів. Значний вміст конфліктогенів 

спостерігається у творі Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 

 

Вербальні типи конфліктогенів 

Тип конфліктогена Приклади Переживання, що викликає 

конфліктоген 

Погрози «Робіть, як Вам сказано, або…» 

«Якщо не будете вчасно 

приходити на роботу 

(навчання), слід подумати про 

звільнення (виключення)» 

 

Накази «Терміново зайдіть до мого 

кабінету» 

 

Зневажливе звертання «Таке може сказати (зробити) 

лише дурень» 

 

Схвалення з подвійним змістом «У Вас це добре виходить, чи не 

будете в майбутньому за це 

відповідати» 

 

Діагноз мотивів поведінки «Вам завжди бракувало 

ініціативи» 

 

Неделікатні запитання «І скільки ж часу на це пішло»  

Констатація закономірності 

неприємної події 

«Я так і знав» 

«Все саме так і мало статись» 

 

Відмова від обговорення «Для мене це не є проблемою» 

«Не бачу тут ніяких 

складностей» 

 

Блокування конфліктогенів: 

- попередження зверхності (зображення Лао-Цзи: «Річки і ручаї віддають свою воду морям 

тому, що ті нижчі від них. Так і людина, бажаючи возвеличитись, повинна триматись нижче 

від інших»); 

- стримування агресії (пасивний – висловити негативні емоції, поплакати; активний – спорт, 

фізичні вправи (герой А.Челентано в к/ф «Укрощение строптивого» рубав дрова), хобі, 

розвантажувальні зали в Японії; логічний – аналіз, розгляд перспектив); 

- подолання егоїзму (зображення Арістотеля: «Егоїзм полягає не в любові самого до себе, а в 

більшій, ніж слід, мірі цієї любові»). 

Джерела конфліктів між людьми багато чисельні і різноманітні. У сфері ділового 

спілкування джерелами конфліктів є нечіткість у визначенні прав і обов’язків учасників взаємодії, 

невдоволеність людей своєю працею, недоліки в індивідуальному стилі керівництва спільною 

діяльністю. У виховній практиці джерелами конфліктів виступають авторитарний стиль 
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взаємовідносин, ліберальний стиль взаємовідносин, етико-психологічна непідготовленість до 

роботи в колективі. 

Конфлікт відіграє велику роль у регуляції поведінки та діяльності людей. 

Конструктивні (позитивні) функції конфлікту: 

- соціально-діагностична – виникнення конфліктів свідчить про недоліки у функціонуванні 

організацій, поглиблення соціальних протиріч; 

- регулююча – конфлікти створюють і підтримують у суспільстві соціальну рівновагу, 

забезпечують баланс сил; 

- самоаналіз та самовдосконалення особистості; 

- звільнення від негативних емоцій (запобіжний клапан); 

- осмислення скарг і претензій; 

- інноваційна – конфлікти сприяють оновленню соціальних відносин, утвердженню нових норм 

і цінностей, дозволяють уникнути застою, часто є джерелом нововведень, дозволяють виявити 

різні погляди на проблему; 

-  прийняття ефективних рішень; 

-  

- Комунікативна – пошук шляхів розв`язання конфлікту активізує соціальну взаємодію, вимагає 

впровадження нових норм поведінки; 

- інтегруюча на основі спільних поглядів (участь у конфлікті об’єднує людей); 

- соціально-психологічна – конфлікти сприяють зняттю психологічної напруги, поступовому 

зниженню негативних емоцій, самореалізації та самоствердженню. 

Деструктивні (негативні) функції конфлікту: 

- дестабілізуюча – призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського порядку, 

застосування насильницьких методів; 

- надлишково-витратна – конфлікти потребують додаткових матеріальних, часових, моральних, 

емоційних ресурсів; 

- дезорганізуюча – конфлікти уповільнюють та ускладнюють процеси прийняття рішень, 

відволікають від виконання поточних завдань; 

- психологічний дискомфорт особистості; 

- емоційна нестабільність, нервозність, невпевненість у собі; 

- відсутність позитивної життєвої програми; 

- «ламання» особистості в цілому. 

 

2. Особливості класифікації соціальних конфліктів. 

Для правильного розуміння і тлумачення конфліктів, їхньої сутності, особливостей, функцій і 

наслідків важливе значення має типологізація, тобто вичленовування основних типів конфліктів на 

основі виявлення подібності та розходження, надійних способів ідентифікації конфліктів за 

спільністю істотних ознак і відмінностей. 

З погляду причин конфліктної ситуації існують три типи конфліктів: 

- конфлікт цілей, коли сторони по-різному бачать бажаний стан об’єкту в майбутньому; 

- конфлікт пізнання, коли у сторін розходяться погляди, ідей і думки щодо вирішуваної проблеми; 

-  емоційний конфлікт, коли в учасників в основі їх міжособистісних відносин лежать різні почуття 

і емоції, люди просто викликають один в одного роздратування стилем своєї поведінки, ведення 

справ, взаємодії або поведінкою в цілому.  

   Л. Козер поділяв конфлікти на два типи:  

- конфлікт за базисними принципами (одна зі сторін має щось зробити, але    на думку іншої 

сторони, не робить); 

- конфлікт за проблемами (протистояння навколо практичних аспектів   розбіжності, у процесі його 

вирішення може відбутись зближення позицій). 

Основною ознакою для класифікації конфліктів за М. Дойчем є співвідношення між 

об’єктивним станом справ та тим станом, який реально склався у конфліктуючих сторін: 

-  «реальний конфлікт» - об’єктивно існує і адекватно сприймається; 

-  «випадковий (умовний) конфлікт» - обставини не усвідомлюються  сторонами; 

- «зміщений конфлікт» - реальний конфлікт, за яким приховується інший,    що є справжнім 

чинником конфліктної ситуації; 
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- «помилково дописаний конфлікт» - конфлікт, що помилково тлумачиться; 

- «латентний конфлікт» - конфлікт, який має відбутися, але не виникає    тому,  що не 

усвідомлюється; 

- «хибний конфлікт» - реальних підстав не існує, об’єктивно його немає,   виникає через помилкове 

сприйняття ситуації. 

Типи конфліктів 

Ознака Тип 

спосіб розв’язання - ненасильницькі; 

- насильницькі 

сфера прояву - політичні; 

- соціальні; 

- економічні; 

- організаційні 

спрямованість впливу - вертикальні; 

- горизонтальні 

ступінь виразності - відкриті; 

- приховані 

кількість учасників - внутрішньоособистісні (ВОК) (к/ж 

«Єралаш», батончик); 

- міжособистісні; 

- міжгрупові; 

- між індивідом та групою (к/ф «Чучело») 

потреби - когнітивні; 

- конфлікти інтересів 

 

 

3. Внутрішньоособистісний конфлікт. 

Внутрішньо-особистісний конфлікт - гостре негативне переживання, викликане боротьбою 

структур внутрішнього світу особистості, що відображає суперечливі зв’язки із соціальним 

середовищем і затримує прийняття рішень.    

Особливості внутрішнього конфлікту особистості: 

- незвичність з погляду структури (відсутні визначені суб’єкти взаємодії); 

- специфічність протікання і прояву у формі важних переживань (страх, депресія, стрес); 

- латентність. 

Внутрішньоособистісний конфлікт розглядали А.Адлер, К.Г.Юнг, Е.Фромм, Е.Еріксон, А.Маслоу, 

К.Роджерс. Заслуговує на увагу теорія ВОК З.Фрейда, який обґрунтував постійне перебування 

людини в стані ВОК. У людини виникає суперечність між внутрішніми бажаннями (інстинктами) та 

стереотипами, стандартами, які диктує суспільство, і яким ми просто зобов’язані відповідати, щоб не 

бути викинутими за межі суспільства: 

«Воно» (Id)  

«Я» (Ego) 

«Над Я» (Superego) 

В яких художніх творах відображається ВОК («Ляльковий дім», «Анна Кареніна», «Перевтілення», 

«Майстер і Марагрита»)? 

Види невротичних внутрішньо-особистісних конфліктів: 

- істеричний - завищені претензії особистості в сполученні з недооцінкою об’єктивних 

умов або вимог навколишніх людей; 

- обсесивно-психостенічний - характеризується суперечливими власними потребами, 

боротьбою між бажаннями і обов’язком, між моральними принципами і особистою поведінкою; 

- неврастенічний – характеризується суперечностями між можливостями особистості і її 

завищеними вимогами до себе. 

Внутрішньо-особистісний конфлікт може бути конструктивним або деструктивним. 

Конструктивний характеризується максимальним розвитком конфліктуючих  структур і 

мінімальними затрат на його розв’язання. Деструктивним є конфлікт, що збільшує роздвоєння 

особистості, переростає в життєву кризу або веде до розвитку невротичних реакцій.  
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Показники внутрішньоособистісного конфлікту: 

- когнітивна сфера  (зниження самооцінки, психологічний глухий кут, сумніви в істинності 

власних принципів); 

- емоційна сфера (напруга, часті і значні негативні переживання); 

- сфера поведінки (зниження задоволеності діяльністю, негативний емоційний фон спілкування); 

- інтегральні показники (погіршення механізму адаптації, посилення стресу). 

Види внутрішньо-особистісних конфліктів: 

- мотивацій (боротьба мотивів, які є взаємовиключними); К. Левін виділив типи внутрішньо-

особистісніх конфліктів - еквівалентний, вітальний, амбівалентний; 

- моральний (етичний) - між бажанням і обов’язком; 

- нереалізованого бажання - між бажанням і дійсністю; 

- рольовий - неможливість одночасно виконувати декілька ролей; 

- адаптаційний - між вимогами дійсності і можливостями людини; 

- неадекватної самооцінки - між підвищеною самооцінкою і реальними можливостями і навпаки. 

Форми прояву внутрішніх конфліктів: 

- неврастенія; 

- ейфорія; 

- регресія; 

- проекція; 

- номадізм; 

- раціоналізм. 

Поради щодо попередження внутрішніх конфліктів: 

- сприймайте складні життєві ситуації як випробування на міцність; 

- формуйте власні життєві цінності та дотримуйтесь їх; 

- поступаючись на дрібницях, не перетворюйте це на систему; 

- сподівайтесь на кращий розвиток подій, життєва ситуація завжди може поліпшитись; 

- не будьте рабом своїх бажань, для того, щоб бути щасливим, треба не намагатися задовольнити 

всі свої потреби, а зменшувати їх; 

- навчіться керувати своїми емоціями; 

- розвивайте волю; 

- уточнюйте для себе сенс та цілі власного життя; 

- не накопичуйте нерозв’язані проблеми; 

- не намагайтеся зробити все і відразу; 

- не панікуйте, якщо в чомусь не щастить. 

Правила безконфліктної поведінки: 

- прагніть адекватно оцінити власну поведінку у конфліктній ситуації; 

- спробуйте оцінити ситуацію з позицій протилежної сторони, зрозуміти точку зору опонента; 

- уникайте звинувачень на адресу опонента, це може спровокувати включення психологічних 

механізмів захисту; 

- контролюйте свої емоції та викликайте протилежну сторону діяти аналогічно; 

- перевіряйте об’єктивність інформації, пов’язаної з предметом конфлікту; 

- спонукайте опонента до відкритого обговорення спірних питань. 

 

Ситуація №1:  

Заняття з астрономії. Пояснення викладача захоплюючі та цікаві. Всі уважно слухають. Крім трьох 

студентів, які передають одне одному записки, і для яких не існує зараз ні одногрупників, ні 

викладача. Викладач та інші студенти ніби не помічають порушників спокою та порядку.  

Причини конфліктної ситуації. 

Смисл конфліктної ситуації для учасників. 

Помилки в спілкуванні. 

Перспективи виходу з конфліктної ситуації. 

 

Ситуація №2: 
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Начальник в кінці робочого дня звертається до співробітника з проханням залишитись після роботи 

для складання термінового звіту. Співпрацівник відмовляється, посилаючись на втому і на те, що 

робочий день вже закінчився. 

Причини конфліктної ситуації. 

Смисл конфліктної ситуації для учасників. 

Помилки в спілкуванні. 

Перспективи виходу з конфліктної ситуації. 

 

Що стало для Вас найважливішим відкриттям під час вивчення даної теми як для звичайних 

людей і як для майбутніх спеціалістів? 

 

Д/з: Проаналізувати звичний стиль взаємодії членів Вашої сім’ї, друзів, одногрупників. З ким Вам 

приємніше і легше спілкуватися: з батьками, однолітками, старшими (викладачами)? Як Ви думаєте, 

чому? Чи є у Вас улюблена позиція в конфліктній ситуації? Чи потрібно узгоджувати свою позицію з 

позицією опонента? 

 

 

 


