
 

Управління конфліктами та стресами 

Практична робота  

Тема. Вирішення конфліктних і стресових ситуацій  
Мета заняття: набути практичних навичок із розв’язання конфліктних і стресових 

ситуацій.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття:  

1. Основи менеджменту : опорний конспект лекцій. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», ч. 2, 2011.  

2. Додаток 10. Методи вирішення конфліктів.  

3. Додаток 11. Прийоми виходу зі стресових ситуацій.  

4. Комп’ютери.  

 

Завдання 1. Розв’язання ситуацій  

Ситуація 1. Ви працюєте на посаді товарознавця вже понад п’ять років. Нещодавно на 

роботу прийняли торговельного агента, який постійно розмовляє на робочому місці телефоном, 

заважаючи вам працювати. Ви зробили йому зауваження, на що він дуже агресивно відреагував. 

Який тип конфлікту виник і як його подолати? 

Ситуація 2. Ви комерційний директор ПП «Ластівка». До вас звернулися два працівники 

відділу збуту стосовно виникнення конфлікту через розподіл між ними завдань. З’ясувати тип 

конфлікту, причини його виникнення і запропонувати методи вирішення.  

Ситуація 3. Ви директор підприємства «Лотос». У зв’язку зі скороченням масштабів 

діяльності вашого підприємства необхідно звільнити одного товарознавця. Кого із товарознавців 

ви звільните?  

Перший товарознавець – наполегливий, цілеспрямований, мовчазний. Працює на 

підприємстві понад 10 років. Чоловік, віком 40 років.  

Другий товарознавець – відповідальний, емоційний, постійно виявляє ініціативу. Працює 

на підприємстві п’ять років. Чоловік, 38 років.  

Третій товарознавець – конфліктний, обстоює власну точку зору, має почуття гумору, 

прискіпливий, завзятий, наполегливий. Працює на підприємстві вісім років. Чоловік, 36 років.  

Визначити тип конфлікту. Обґрунтувати своє рішення щодо звільнення товарознавця.  

Ситуація 4. Ви директор підприємства «Кредо». Між відділом збуту і бухгалтерією виник 

конфлікт через несвоєчасність подання економічної інформації бухгалтерією, яка не підготувала 

дані щодо збуту товарів за місяць, внаслідок чого відділ збуту не може здійснити аналіз основних 

показників збуту і визначити збутові стратегії на наступний місяць.  

Визначити тип конфлікту і розробити методи його вирішення.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для того щоб розв’язати ситуації завдання 1, необхідно скористатися опорним конспектом 

«Основи менеджменту», ч. 2, і додатком 1. При цьому варто згадати, що існують такі типи 

конфліктів: 

1. Внутрішньо-особистісний (конфлікт із самим собою).  

2. Міжособистісний (конфлікт між особистостями).  

3. Між особистістю і групою.  

4. Міжгруповий (конфлікт між двома і більше групами).  

Завдання 2. Оцінка конфліктності особистості і тактика ведення переговорів під час 

конфлікту  
Для виконання завдання 2, необхідно пройти два тести.  

Відповідаючи на запитання тесту 1, із трьох запропонованих варіантів відповіді необхідно 

вибрати один і записати його, наприклад: 1а, 2б, 3в.  

Тест 1. «Оцінка конфліктності особистості»  
1. Чи властиве вам прагнення до домінування, до підпорядкування своїй волі інших людей:  

а) ні, не властиве;  

б) інколи;  

в) так, властиве.  

2. Чи є у вашому колективі люди, які вас побоюються, а, можливо, й ненавидять:  



а) так;  

б) важко відповісти;  

в) ні.  

3. Ви більше:  

а) конформіст;  

б) принциповий;  

в) заповзятливий.  

4. Як часто вам доводиться критикувати:  

а) часто;  

б) час від часу;  

в) нечасто. 

5. Що для вас було б найбільш характерним, якби ви очолили новий для вас колектив:  

а) розробили би програму роботи колективу на рік і пере-конали колектив у її доцільності;  

б) визначили б, хто є хто, і встановили б контакт із лідерами;  

в) частіше радилися б із людьми.  

6. У разі невдачі який стан вам більше властивий:  

а) песимізм;  

б) поганий настрій;  

в) образа на самого себе.  

7. Чи характерне для вас прагнення обстоювати й підтримувати традиції вашого колективу:  

а) так;  

б) радше так, аніж ні;  

в) ні.  

8. Чи вважаєте ви себе людиною, якій краще сказати гірку правду в очі, ніж промовчати:  

а) так;  

б) скоріше за все;  

в) ні.  

9. Із трьох особистісних рис, які вам не подобаються в собі, найбільшою мірою ви прагнете 

позбутися:  

а) дратівливості;  

б) образливості;  

в) несприйняття критики.  

10. Хто ви більшою мірою:  

а) незалежна людина;  

б) лідер;  

в) генератор ідей. 

11. Якою людиною вас вважають Ваші друзі:  

а) екстравагантною;  

б) оптимістичною;  

в) наполегливою.  

12. Проти чого частіше вам доводиться боротися:  

а) проти несправедливості;  

б) проти бюрократизму;  

в) проти егоїзму.  

13. Що для вас найбільш характерне:  

а) недооцінка власних здібностей;  

б) об’єктивна оцінка власних здібностей;  

в) переоцінка власних здібностей.  

14. Що вас найчастіше провокує на зіткнення і конфліктну взаємодію з іншими:  

а) надмірна ініціатива;  

б) надмірна критичність;  

в) надмірна прямолінійність.  

Оброблення й інтерпретація результатів  



Обробляти результати тесту можна за таблицею 12, у якій подано сумарну кількість балів, а 

також відповідний рівень особистісної конфліктності. Високий рівень конфліктності припускає 

наявність цілої низки рис характеру, що зумовлюють продукування конфліктів, використання 

конфліктогенів спіл-кування і, звичайно, підвищення конфліктної взаємодії в колективі. 

Таблиця 12 

 

 
 

 

Тест 2. «Оцінка тактики переговорів у конфліктах»  

У кожному запитанні тесту вибрати відповідь «А» або «Б».  

1. А. Звичайно я досягаю свого.  

Б. Частіше я прагну знайти точки перетину. 



2. А. Я намагаюся уникнути неприємностей.  

Б. Коли я доводжу свою правоту, на дискомфорт партнерів не звертаю уваги.  

3. А. Мені неприємно відмовлятися від своєї точки зору.  

Б. Я завжди прагну поводитися, маючи на увазі точку зору іншої людини.  

4. А. Не варто хвилюватися через розбіжності з іншими людьми.  

Б. Розбіжності завжди хвилюють мене.  

5. А. Я прагну заспокоїти партнера і зберегти з ним нормальні взаємини.  

Б. Завжди слід доводити свою точку зору.  

6. А. Завжди слід шукати спільну точку зору.  

Б. Слід прагнути до здійснення своїх задумів.  

7. А. Я розповідаю про свої погляди і прошу партнера висловити його думку.  

Б. Краще продемонструвати перевагу своєї логіки мислення.  

8. А. Найчастіше я намагаюся переконати іншу людину.  

Б. Найчастіше я намагаюся зрозуміти точку зору іншої людини.  

9. А. Я завжди схиляюсь до прямого обговорення проблеми.  

Б. Розмовляючи, я стежу за розвитком думок іншої людини.  

10. А. Я обстоюю свою позицію до кінця.  

Б. Я схильний змінити позицію, якщо мене пере-конають.  

Оброблення й інтерпретація результатів  

Визначити збіги.  

П (протидія) – 1А, 2Б, 3А, 5Б, 6Б, 7Б, 8А, 9А, 10А.  

С (співпраця) – 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А, 6А, 7А, 8Б, 9Б, 10Б.  

Визначити, що переважає у вашій поведінці (С або П), а також з’ясувати, на що ви більше 

орієнтовані: на прагнення будь-що домогтися перемоги, довести своє (протидія, конкуренція, 

конфронтація) або на прагнення разом (колегіально) вирішити проблему (орієнтація на вирішення 

проблеми, на справу, на співпрацю, на кооперацію). Природно, друга тактика більш продуктивна.  

Завдання 3. Розв’язання ситуацій щодо подолання стресів  
Ситуація 1. Після закінчення коледжу ви влаштувалися на роботу, отримавши посаду 

товарознавця. У посадовій інструкції товарознавця, з якою вас ознайомили в перший день роботи, 

передбачене певне коло функціональних обов’язків, які ви з наполегливістю виконуєте. Та вже на 

другий день ваш безпосередній керівник почав делегувати вам інші функціональні обов’язки, які 

не передбачені вашою посадовою інструкцією.  

Аби не втратити робоче місце та не справити враження конфліктної людини, ви, окрім 

обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, виконуєте ще й додаткові. Вам неодноразово 

хотілося сказати про це директорові підприємства та, власне, й безпосередньому керівнику, але 

заради уникнення конфліктної ситуації і недоброзичливого ставлення до себе ви не робите цього.  

За тиждень такої роботи ваші знайомі помітили, що ви стали дуже похмурі, рідко 

посміхаєтеся. Ще за тиждень у вас почала постійно боліти голова, як наслідок, продуктивність 

праці знизилася. Ви звернулися до лікаря, який діагностував у вас ознаки стресу.  

Як ви вважаєте, чому ви опинилися у стресовій ситуації? Розробити комплекс заходів з 

подолання цього стресу.  

Ситуація 2. Ви завідувач магазину «Продукти». Нещодавно у продавчині молочних товарів 

помер чоловік. Після похорону чоловіка продавчиня ще два дні не виходила на роботу, хоча ані 

заяви, ані попереджень телефоном від неї не було. Потім вона з’явилася на роботі, але була дуже 

задумлива та  

сумна. Розуміючи її психологічний стан, ви з гуманністю поста-вилися до неї. Минув 

місяць, але ситуація не змінилася: продавчиня постійно засмучена, без настрою, що негативно 

впливає на продуктивність її праці. Ви зрозуміли, що надалі так продовжуватися не може, 

оскільки магазин може втратити по-купців від такого пасивного ставлення до них. Якими будуть 

ваші дії у цій ситуації? Розробити комплекс заходів щодо подолання стресу в цій ситуації.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для розв’язання ситуацій потрібно скористатися опорним конспектом «Основи 

менеджменту», ч. 2,  і додатком 2.  

 



 

 

Додаток 1 

Методи вирішення конфліктів  

Структурні методи:  

1. Роз’яснення вимог до роботи є одним з найефективніших методів управління 

конфліктною ситуацією. Метод полягає у роз’ясненні очікуваних результатів від кожного 

співробітника або групи загалом.  

2. Координація та інтеграція спільної роботи є най-поширенішим методом, сутність 

якого полягає у встановленні ієрархії повноважень щодо упорядкування взаємодії між людьми. За 

таких умов полегшується використання ієрархії для вирішення конфлікту, бо підлеглий добре 

знає, чиї розпорядження повинен виконувати. З метою інтеграції діяльності створюють 

міжфункціональні та цільові групи, проводять спільні наради відділів, яких стосується певна 

проблема.  

3. Встановлення загально-організаційних комплексних цілей – важливий структурний 

метод, що сприяє об’єднанню зусиль працівників, груп або відділів, усуває причини, що можуть 

спричинювати конфліктів.  

4. Структурування системи винагород. Винагороду можна використовувати як метод 

розв’язання конфліктів через вплив на поведінку людей, спрямовуючи їхні дії у потрібне  русло. 

Особи, чий внесок у діяльність організації значний, які відповідально, своєчасно і якісно 

виконують свою роботу, мають отримувати додаткову винагороду (подяку, премію тощо).  

Міжособистісні методи:  
1. Ухилення від конфлікту. Передбачає намагання людини уникнути конфліктної ситуації, 

ухилитися від участі в обговоренні спірних питань. Людина, яка обирає цей стиль, не бажає 

зазнавати стресів, вирішуючи проблеми. Така людина, зазвичай, займає пасивну позицію у групі і 

не зацікавлена у змінах. Ухиляючись від конфлікту, людина ухиляється і від його вирішення.  

2. Залагодження конфлікту (пристосування до конфлікту). Це – переконання в тому, що 

не варто гніватися, бо ми всі працюємо разом, ми – одна команда, а конфлікти негативно 

впливають на всіх. Людина, яка дотримується такого стилю, прагне загасити конфлікт, апелюючи 

до потреб солідарності. Такий спосіб може запобігти гострому протистоянню, але причини 

конфлікту не ліквідовує.  

3. Примушення (суперництво) як стиль управління конфліктом передбачає нав’язування 

однією зі сторін конфлікту чи «третьою стороною» власної точки зору за будь-яку ціну. Людина, 

яка застосовує такий стиль, поводиться агресивно, не зважає на інших, для впливу використовує 

формальну владу. Недолік методу – пригнічення ініціативи підлеглих, можливе обурення членів 

колективу.  

4. Компроміс – це прийняття точки зору іншої сторони, але не повною мірою; передбачає 

взаємні поступки або від-кладення вирішення питання на деякий час. Компроміс мінімізує 

недоброзичливість, дає змогу залагодити конфлікт, задовольнивши обидві сторони.  

5. Вирішення проблем (співробітництво). Найкращий спосіб розв’язання конфлікту. 

Рішення приймається на основі виявлення причин конфлікту, детального вивчення різних поглядів 

на ситуацію та з’ясування розбіжностей. Прийняте рішення максимально задовольняє інтереси 

кожної зі сторін. 

 

Додаток 2 

Прийоми виходу зі стресових ситуацій  

Для виходу зі стресових ситуацій необхідно застосовувати спеціальні прийоми.  

1. Навчитися правильно розпоряджатися своїм часом.  

Уміння правильно організувати свій час – важливий засіб запобігання стресу. Існує кілька 

простих правил:  

• складаючи список необхідних справ, перелічити в ньому, крім необхідних, такі, що вам би 

хотілося зробити саме сьогодні. Регулярно відзначаючи, що вдалося зробити, ви відчуєте почуття 

задоволення;  



• усі справи ділити на категорії: головні й ті, що можна зробити пізніше; важливо вміти 

ставити цілі і розставляти пріоритети. Цю рекомендацію, за всієї її простоти, достатньо складно 

здійснити: вона включає вміння говорити «ні», обмежувати себе, планувати свою діяльність 

щодня з огляду на цілі, поставлені на тривалий період;  

• уникати зайвих обіцянок: це призводить до зайвого навантаження на нервову систему, 

якщо ви не можете виконати обіцяного;  

• чітко з’ясовувати для себе різницю між активністю і продуктивністю. Активність – прояв 

зовнішньої великої енергії, що не завжди йде на користь справі; іноді це метушливість, багато 

рухів, але мало результатів. Продуктивність – виконання наміченого, поступове наближення до 

поставленої мети;  

• проаналізувати причини втрати часу: тривалі розмови телефоном, чекання у черзі, 

виконання незапланованих справ. Існує безліч технічних засобів для щоденного планування справ 

та аналізу втрат часу: щоденники, органайзер, офісні програми персональних комп’ютерів тощо.  

2. Змусити стрес працювати на вас.  
Якщо неприємностей не можна уникнути, доцільно спробувати дістати з них, якщо це 

можливо, користь за рахунок зміни точки зору: 

• постаратися сприйняти негативну подію як позитивну (втрату роботи як можливість 

знайти кращу);  

• поставитися до стресу як до джерела енергії. У спокійному стані ви не змогли б стільки 

зробити, у збудженому стані встигли незрівнянно більше. Сприймати проблему як виклик;  

• не думати про минулі події як про поразку;  

• ви не можете відповідати за вчинки інших людей, а можете лише контролювати свою 

реакцію на них. Головне – перемога над емоціями;  

• не намагатися догодити всім, це нереально; час від часу слід догоджати собі самому.  

3. Лікуватися від трудоголізму.  

Трудоголіки – це люди, для яких нічого не існує, крім роботи. Ознаки такого стану: 

зниження ефективності в роботі; нехтування родиною та громадським життям; деформоване 

уявлення про те, що важливо в житті.  

Як можна досягти балансу в праці й відпочинку:  

• поступово скоротити кількість робочих годин на тиждень; заборонити собі працювати у 

вихідні; уникати різких змін у роботі й особистому житті;  

• плануючи свій день, відвести час на розваги, хобі;  

• щодня необхідно робити небагато фізичних вправ і дихати свіжим повітрям;  

• хоча б один вид діяльності має бути пов’язаним із сімейним спілкуванням;  

• заборонити собі відчувати почуття провини, якщо ви не зайняті роботою, – це основна 

вимога.  

4. Поведінка у кризових ситуаціях.  
Існує кілька способів пережити серйозні життєві колізії:  

• постаратися дивитися у майбутнє з позитивної точки зору. Хоча б ненадовго згадувати, як 

ви почувалися, коли все було добре. Під час війни багато тих, хто пережив голод, розповідають, 

що спогади про те смачне, що вони їли до війни, давало змогу пережити муки голоду й вижити; 

• навчитися прийомів фізичного розслаблення, відмовитися від напружених поз, що 

спричинюють стресовий стан;  

• жити сьогоднішнім днем: встановити цілі на сьогодні, не вимагати занадто багато від 

себе;  

• за потреби вирішувати велике і складне завдання, від однієї думки про яке опускаються 

руки, розбити його на невеликі частини й почати їх поступово вирішувати;  

• не дозволяти собі потонути у жалю до себе й до свого життя, не відмовлятися від 

допомоги близьких вам людей;  

• пам’ятати, що ви не самотні. Те, що ви переживаєте зараз, інші, можливо, пережили й 

вижили. Так буде й у вас.  

5. Не допускати суперечок у родині.  

Опір стресові слід здійснювати вдома:  



• знаходити можливість обговорити вдома проблеми, що виникли; намагатися розділити 

тривоги іншої сторони;  

• не «розряджатися» на домашніх;  

• вчитися сприймати проблеми близьких із позитивним настроєм, а не як додаткове 

навантаження: «Ну, що там у тебе знову відбулося?»;  

• бути завжди разом, нехай проблема об’єднує вас, а не створює додаткові проблеми. 


