
Лекція №9. 

Тема 5. Основи соціальної психології. 

1. Типи конфліктів та причини їх виникнення. 

2. Структура і динаміка конфліктів. 

 

Література:  

Основна: П-5, стор. 66-76; П-7, стор. 225-239; П-8, стор. 284-312; П-9, 

стор. 453-467, 486-505; П-10, стор. 314-356; П-11, стор. 168-299; П-12, стор. 

120-163. 

Допоміжна: П-6, стор. 73-92; П-7, стор. 27-48, 63-93, 122-134; П-11, 

стор. 52-78. 

 

1. Типи конфліктів та причини їх виникнення. 

Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з 

одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних 

установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в 

міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп 

людей. 

Типи конфліктів: 

1) залежно від суб’єктів: 

- внутрішньоособистісні (інтраперсонільні), які виникають на рівні 

однієї особистості; 

- міжособистісні (інтерперсональні), які виникають між двома 

особистостями; 

- між особистістю і групою; 

- між групові (інтергрупові), які виникають між соціальними групами, 

причому як всередині організації, так і за її взаємодії з оточенням 

(наприклад, між двома підрозділами в організації); 

2) за типом вирішення: 

- прості (швидко вирішуються); 

- складні (для вирішення потрібен час); 

3) залежно від форми і драматизму перебігу: 

- антагоністичні та неантагоністичні; 

- приховані та неприховані; 

- конструктивні та деструктивні; 

- організовані та неорганізовані; 

4) за напрямком комунікації: 

- горизонтальні; 

- вертикальні; 

5) за часом розвитку: 

- короткочасні; 

- тривалі; 

- затяжні. 

Конфлікти,  які розгортаються в організаціях, характеризуються 

об’єктивно-суб’єктивною природою виникнення: з одного боку, вони 



зумовлюються зовнішніми, об’єктивними факторами )соціально-політичною 

та економічною ситуацією в суспільстві, станом розвитку та матеріально-

технічного забезпечення галузі, особливостями функціонування конкретної 

організації тощо), а з іншого – внутрішніми, суб’єктивними факторами 

(психологічними характеристиками учасників конфлікту, їхніми потребами, 

інтересами, мірою значущості для них конфліктної ситуації, особливостями 

характеру тощо). 

За причинами виникнення конфлікти можна класифікувати у такий 

спосіб: 

- конфлікти ролей – зіткнення різних соціальних ролей, які 

виконуються однією людиною або декількома людьми (групами); 

- 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). 

 

Загальні причини 

конфліктів 

Причини 

внутрішньоосбистісного 

конфлікту 

Причини 

міжособистісного, 

внутрішньо групового 

та між групового 

конфліктів 

Конфлікт ролей Очікування від людини 

неадекватних рольових 

дій (з боку суспільства, 

конкретної організації, 

управлінського 

персоналу) 

Неадекватне виконання 

соціальних ролей 

учасниками спільної 

діяльності та 

управлінської взаємодії 

(різне ставлення до 

діяльності, різні цілі 

діяльності) 

Конфлікт бажань Зіткнення різних бажань 

(потреб, інтересів тощо) 

у свідомості однієї 

людини, які можуть мати 

особистий характер або 

бути зв’язаними з 

діяльністю організації 

Зіткнення свідомостей 

різних людей (груп) 

щодо якогось бажання, 

особистого або 

пов’язаного з цілями 

організації 

(розподілення 

обмежених ресурсів, 

досягнення мети в 

процесі конкурентної 

боротьби) 

Конфлікт норм 

поведінки 

Зіткнення цінностей, 

норм поведінки, 

життєвого досвіду у 

свідомості однієї людини 

Зіткнення цінностей, 

норм поведінки, 

життєвого досвіду 

людей (груп) у процесі 



спілкування та 

соціальної взаємодії 

 

2. Структура і динаміка конфліктів. 

Конфлікт містить такі основні структурні елементи: 

- сторони конфлікту (учасники конфліктної ситуації); 

- умови перебігу конфлікту (зовнішній контекст, в якому виникає і 

розвивається конфлікт); 

- образи конфліктної ситуації (ідеальні картини, уявлення про 

конфліктну ситуацію, притаманні учасникам конфлікту); 

- способи поведінки в конфлікті (конкретні дії учасників конфлікту). 

Конфлікт суттєво залежить від зовнішнього контексту, важливою його 

складовою є соціально-психологічне середовище. 

Вплив учасників конфлікту та умов його перебігу не здійснюється 

безпосередньо. Опосередковуючою ланкою є образи конфліктної ситуації, 

що утворюються в кожного учасника. Вони включають уявлення учасників 

про самих себе, уявлення про протилежну сторону та про ситуацію, в якій 

склались і вирішуються конфліктні стосунки. 

Існує п’ять основних способів поведінки в конфлікті: 

- ухилення (відхід від конфлікту) – учасник не відстоює свої права, не 

співпрацює ні з ким для розв’язання проблеми, ухиляється від 

вирішення; 

- конкуренція (боротьба) – учасник задовольняє власні інтереси, 

зашкоджуючи іншим, нав’язує своє рішення; 

- пристосування (поступливість) – учасник згладжує суперечності, 

зашкоджуючи власним інтересам; 

- компроміс – регуляція розбіжностей через взаємні поступки; 

- співробітництво (співпраця) – вирішення конфлікту шляхом 

взаємного задоволення інтересів. 

Реалізація того чи іншого способу в кожній конкретній ситуації 

залежить від наступних чинників: 

- особливостей конфліктної ситуації (типу конфлікту, його змісту, 

кількості людей, які задіяні у конфлікті тощо); 

- індивідуально-психологічних характеристик учасників конфлікту 

(їхніх потреб, інтересів, стилю спілкування, особливостей емоційної 

сфери тощо). 

Розгляд динаміки конфлікту передбачає його поділ на стадії: 

- виникнення об’єктивної конфліктної ситуації; 

- усвідомлення конфліктної ситуації; 

- перехід до конфліктної поведінки; 

- розв’язання конфлікту. 

Залежно від конкретних умов деякі стадії можуть не розгортатись або 

«випадати» з контексту конфлікту. Також виникає можливість трансформації 

різних типів конфлікту (переходу конфлікту одного типу в інший). 



У більшості випадків конфлікт зумовлений об’єктивною ситуацією, 

хоча певний час вона може не усвідомлюватись (стадія потенційного 

конфлікту). Усвідомлення об’єктивної ситуації як конфліктної породжує 

конфлікту поведінку. Хоча нерідко реальний конфлікт виникає, коли 

об’єктивних умов для нього немає. 

Усвідомлення ситуації як конфліктної завжди має емоційне 

забарвлення. Конфліктні дії загострюють емоційний фон перебігу конфлікту, 

а негативні емоції стимулюють конфліктну поведінку. Це може породжувати 

нові чинники конфліктних дій. З іншого боку, зіткнення з реальністю може 

привести до адекватного розуміння конфліктної ситуації і сприяти її 

адекватному розв’язанню. 

Під час розгортання конфлікту можливі його переходи з одних форм 

в інші. Внутрішній конфлікт може перейти в зовнішній (особистісний у 

міжособистісний) або навпаки. Удаваний конфлікт за помилкового 

сприймання може стати справжнім, реальним. Конфлікт, що виник з одного 

приводу, може трансформуватись у конфлікт з іншого приводу. 

Завершення конфлікту та його розв’язання (повне чи неповне) – 

нерівноцінні поняття.  Перше (ширше) передбачає його закінчення. Другим є 

лише та чи інша позитивна  дія (рішення) учасників або третьої сторони, що 

припиняє протиборство мирними чи силовими засобами. 

 

Контрольні запитання: 

1. За якими ознаками поділяються групи? 

2. Яка група може стати для особистості референтною? 

3. Визначте основні внутрішньогрупові процеси. 

4. У чому полягає суть методу соціометрії? 

5. Визначте основні причини виникнення конфліктів в організаціях. 

6. Які існують способи поведінки в конфліктних ситуаціях? 

7. Визначте основні структурні елементи конфлікту. 

8. Проаналізуйте основні стадії розвитку конфлікту. 



 


