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Питання 1. Поняття про конфлікти в організаціях. Функції конфліктів. 

Причини конфліктів  

Конфлікт – зіткнення сторін, думок, сил або відсутність згоди між двома чи 

більшою кількістю сторін, які можуть бути  конкретними особами або групами. У разі 

виникнення конфліктів кожна з конфліктуючих сторін робить все, аби була прийнята її 

точка зору або мета, та заважає іншій стороні робити те саме.  

Передумови виникнення конфлікту:  

1. Наявність ситуації, що сприймається учасниками як неприйнятна для них, тобто 

конфліктна.  

2. Неподільність об'єкта конфлікту, через що вирішення своїх проблем однією 

стороною стає можливим лише за рахунок іншої сторони.  

Головні ознаки конфлікту:  

1. Усвідомлення учасниками конфлікту протилежної спрямованості інтересів, 

мотивів і суджень сторін.  

2. Відкрите або приховане протиборство сторін, нанесення ними взаємних збитків.  

3. Психологічна напруженість, наявність негативних емоцій стосовно іншої 

сторони.  

4. Втягування учасників у конфліктну взаємодію, що ускладнює її припинення.  

Наслідки конфліктів:  

 функціональні – призводять до підвищення ефективності організації;  

 дисфункціональні – призводять до зниження особистої задоволеності, групового 

співробітництва й ефективності організації.  

Структура конфлікту – це сукупність стійких зв'язків його складових, що 

забезпечують його цілісність, відмінність від інших явищ соціального життя і без яких він 

не може існувати як цілісна система і процес.  

Структура конфлікту має такі складові:  

1. Об'єктивні складові.  

2. Суб’єктивні складові.  

До об’єктивних складових належать:  

1. Учасники (або сторони) конфлікту. Це окремі особи, групи осіб, організації, 

які пов'язані певними відносинами і претендують на одноосібне маніпулювання об'єктом. 

Вони можуть виступати як приватні особи (сімейний конфлікт), офіційні особи (конфлікт 

за вертикаллю), юридичні особи (представники установ або організацій).  

2. За ступенем участі в конфлікті виокремлюють:  

1) основних учасників конфлікту. Їх називають сторонами або протидіючими 

силами (опонентами). Це ті суб'єкти конфлікту, які безпосередньо активно (наступально 

або захищаючись) діють один проти одного. Протидіючі сторони – ключова ланка будь-

якого конфлікту. Коли одна зі сторін виходить із конфлікту, він припиняється. Якщо у 



міжособистісному конфлікті один з учасників замінюється іншим, то й конфлікт 

змінюється, починається новий конфлікт;  

2) групи підтримки. Майже завжди у будь-якому конфлікті за опонентом стоять 

сили, які можуть бути представлені окремими індивідами, групами тощо. Вони активними 

діями або лише своєю присутністю, мовчазною підтримкою можуть суттєво впливати на 

розвиток конфлікту і його результат. Навіть якщо окремі інциденти відбуваються без 

свідків, результат конфлікту визначається їх існуванням;  

3) інших учасників. До цієї групи належать суб'єкти, які епізодично впливають на 

розвиток конфлікту. Це підбурювачі й організатори.  

Підбурювач – це особа, що підштовхує іншого учасника до конфлікту. Сам 

підбурювач може не брати участі у конфлікті.  

Організатор – особа або група, яка планує конфлікт і його розвиток, передбачає 

різні шляхи забезпечення й охорони учасників тощо.  

Іноді до числа учасників включають медіаторів (посередників, суддів тощо). Третя 

сторона у конфлікті (медіатор) вирішує завдання припинення конфлікту. Можливо, тому її 

не слід розглядати як учасника.  

3. Об'єкт конфлікту – це матеріальна (ресурси), соціальна (влада) або духовна 

(ідея, норма, принцип) цінність, до володіння або користування якою прагнуть сторони 

конфлікту. Це те, на що претендує кожна з конфліктуючих сторін і що зумовлює 

суперечності між ними чи частково позбавляє іншу сторону можливості досягти своїх 

цілей. 

Об'єкти конфлікту поділяються на:  

 матеріальні – ресурси, право власності, путівки в санаторій;  

 соціальні – влада, соціальне становище, посада, право приймати рішення 

(виробнича дисципліна, колегіальність у роботі, ставлення працівників один до одного);  

 духовні – ідеї, норми, принципи (принцип відповідальності, справедливості, 

дотримання норм).  

3. Предмет конфлікту – це об'єктивно наявна або уявна проблема, що є основою 

конфлікту. Це причина, що змушує сторони вступати у конфлікт. Наприклад, працівники 

порушують дисципліну (об'єкт), запізнюючись на роботу (предмет – ставлення 

працівників, які запізнюються, до виробничої дисципліни й опосередковано до керівника).  

4. Проблема конфлікту – це та суперечність, що виникає через об'єкт конфлікту та 

стає причиною протиборства сторін (проблема влади, взаємин, першості, конкуренції, 

психологічної сумісності тощо). Тобто проблема не у наявності дисципліни на 

виробництві, а у її порушенні через запізнення працівників на роботу – це реальні, 

об'єктивно існуючі проблеми. Якщо колега по роботі не відповів на ваше привітання, то 

проблема не у самій відповіді, а в тому, що до вас, можливо, ставляться не так, як ви 

хочете. Але, можливо, це уявна проблема, яку ви самі собі надумали, оскільки колега 

просто вас не почув, бо був захоплений своєю роботою.  

5. Умови перебігу конфлікту – це матеріальні, соціальні, особисті й інші обставини, 

у яких виник та розвивається конфлікт і які становлять його макро- (загальне тло) та 

мікросередовище (конкретне соціальне середовище). Врахування цих умов дає змогу 

глибше зрозуміти змістову сторону конфлікту, цілі й мотиви сторін, а також залежність їх 

від умов середовища, у якому вони перебувають.  

До суб’єктивних складових належать:  

1. Образ конфлікту – це відображення предмета та сутності конфлікту у 

свідомості його учасників. Образи конфліктної ситуації, тобто своєрідні ідеальні уявлення 

учасників конфлікту про себе, протилежну сторону, середовище й умови, у яких протікає 

конфлікт.  

Аналіз уявлень і досвід вирішення конфліктних ситуацій свідчить, що:  

 по-перше, саме образи, а не реальність конфлікту безпосередньо визначають 

конфліктну поведінку;  



 по-друге, зміна цих образів при зовнішньому впливі на учасників дає змогу 

ефективно вирішувати конфліктні ситуації. 

 2. Мотиви конфлікту – це внутрішні спонукання, що підштовхують суб'єктів 

соціальної взаємодії до конфлікту, сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що зумовили 

конфліктну активність суб'єктів (виявляються у формі потреб, інтересів, цілей, 

переконань, позицій, які вони обстоюють у конфлікті).  

3. Позиції сторін-конфліктерів – це те, про що вони заявляють один одному у ході 

конфлікту чи в переговорному процесі.  

Основні функції конфліктів:  

1. Позитивні:  

 знаття напруги між сторонами, що конфліктують;  

 отримання нової інформації про опонента; 

  згуртованість колективу організації для протидії зовнішнім ворогам;  

 стимулювання до змін і розвитку;  

 заняття синдрому покори у підлеглих;  

 діагностика можливостей опонентів.  

2. Негативні:  

 великі емоційні та матеріальні витрати на участь у конфлікті;  

 звільнення працівників, погіршення дисципліни, соціально-психологічного 

клімату в колективі;  

 ставлення до переможених груп як до ворогів;  

 надмірне захоплення процесом конфліктної взаємодії, яке шкодить роботі; 

 після завершення конфлікту – зменшення міри співробітництва між частиною 

працівників;  

 важке відновлення ділових стосунків («шлейф конфлікту»).  

Основні причини конфліктів:  

1. Обмеженість ресурсів – це обмеженість матеріальних, фінансових, трудових 

ресурсів при їх розподілі між підлеглими або підрозділами.  

2. Взаємозалежність завдань – залежність одного підрозділу від іншого у виконанні 

завдань.  

3. Розбіжності в цілях – розбіжності, які виникають між вузькоспеціалізованими 

підрозділами.  

4. Відмінності в уявленнях та цінностях – суб'єктивні уявлення про певну ситуацію 

або цінності внаслідок різних темпераментів тощо.  

5. Незадовільні комунікації – погана передача інформації підлеглим.  

 

Питання 2. Види конфліктів. Етапи та форми перебігу конфліктів  

Існують такі види конфліктів:  

 функціональні, що приводять до підвищення ефективності діяльності організації;  

 дисфункціональні, що приводять до зниження особистої задоволеності, групового 

співробітництва та ефективності організації. 

 Етапи перебігу конфліктів:  

1. Латентний етап. Виникнення реального протиріччя в інтересах, поглядах, 

потребах, цілях сторін, усвідомлення їх несумісності, але продовження демонстрування 

звичайних, нормальних стосунків. Латентність – це прихованість, небажання відкрито 

обговорювати протиріччя, закритість конфлікту. На цьому етапі відбувається порушення 

нормального спілкування без акцентування уваги на наявності непорозумінь, при цьому 

відсутнє агресивне демонстрування власних позицій. 

2. Демонстративний етап. Сторони усвідомлюють наявність конфлікту, 

прагнуть переконати одна одну у своїй правоті, що характеризується проявами 



роздратування, взаємними звинуваченнями та, як правило, закінчується розірванням 

стосунків.  

3.  Агресивний етап. Базується на тому, що конфліктуючі сторони намагаються 

«знищити» одна одну. При цьому використовуються як відкриті способи боротьби 

(взаємні погрози, моральні образи, фізичне насильство), так і закриті (наклепи, поширення 

компрометуючої інформації, дискредитація, інтриги тощо). 

4.  Батальний етап. Передбачає вирішення конфлікту: повне знищення 

суперника у психологічному розумінні або оголошення перемир’я. На цьому етапі дуже 

важливу роль відіграє втручання третьої сторони, яка є авторитетом для конфліктуючих 

сторін і здатна пояснити безглуздість ситуації, що склалася.  

Форми перебігу конфлікту:  

1. Відкритий конфлікт. Яскраво виражений, емоційний, агресивний конфлікт. Він є 

очевидним, дуже запальним, і при цьому інколи важко виявити реальні причини його 

виникнення, дійсні мотиви та погляди конфліктуючих сторін. Позиції опонентів за такого 

конфлікту стають принциповими і не передбачають жодних поступок.  

2. Прихований конфлікт (замаскований). Найбільш поширена форма конфлікту в 

групах і організаціях, коли реальні розбіжності приховуються учасниками конфлікту за 

зовні бездоганними формами поведінки. Такий конфлікт викликається однією зі сторін 

насамперед через заздрість, неприязнь, власну антипатію, знаходить вираження в різних 

інтригах, наклепах і, як наслідок, спричиняє неприязнь та неприємні почуття в іншої 

сторони, на яку спрямовано дії ініцiатора конфлікту. При цьому негативні наслідки 

насамперед чатують на ініціатора конфлікту, оскільки він наражає себе на те, що інша 

сторона рано чи пізно може помститися за дії, вчинені проти неї.  

3. «Сліпий» конфлікт. За такої форми одна зі сторін конфліктної ситуації не 

усвідомлює її наявності, стає об'єктом  нападів із боку опонента, але не сприймає 

ситуацію як конфліктну, ігнорує її. На підприємствах із неналежною організацією 

діяльності такі конфлікти часто виникають внаслідок неузгодженості та суперечливості 

управлінських рішень різних керівників, при цьому керівники намагаються не помічати та 

ігнорувати таку ситуацію, а виконавці зрештою перестають працювати чи взагалі 

звільняються.  

4. «Невідомий» конфлікт. Передбачає наявність конфліктогенної ситуації, яка 

базується на неприязні, що свідомо приховується. При цьому відкрите протистояння може 

відбутись у будь-який момент через виникнения інциденту (привід, причина).  

 

Питання 3. Управління конфліктами  

Управління конфліктами означає не тільки визначення можливих зон їх 

виникнення в організації, але й зниження конфліктного потенціалу спільноти, тобто 

запобігання конфліктній ситуації, вплив управлінськими засобами на процеси спільної 

діяльності людей таким чином, щоб об’єктивно наявні суперечності не переростали в 

усвідомлене протистояння. Перш за все управління означає вміння висувати цілі та 

спонукати інших людей до їх досягнення. 

 Управління конфліктом – це цілеспрямований, обумовлений об’єктивними 

законами вплив на його динаміку в інтересах розвитку чи руйнування тієї соціальної 

системи, до якої має стосунок даний конфлікт. Основна мета управління конфліктами 

полягає в тому, щоб запобігати деструктивним конфліктам і сприяти адекватному 

розв’язанню конструктивних.  

Від ефективності управління конфліктом залежить стабільність діяльності 

організації, на яку впливають: масштаб дисфункціональних наслідків, усунення причин 

суперечностей, вірогідність суперечливих зіткнень. У цьому керівник організації має 

принципову перевагу, що забезпечує йому стратегічне лідерство в конфлікті, у його 

розв’язанні: право виробляти цілі, способи й методи їх досягнення, забезпечувати їх 

реалізацію, аналіз результатів. 



Управління конфліктами як складний процес передбачає конкретні види діяльності:  

 профілактику й запобігання виникненню конфлікту;  

 діагностику та регулювання конфлікту шляхом коригування поведінки його 

учасників;  

 прогнозування розвитку конфліктів і оцінку їхньої функціональної 

спрямованості;  

 розв’язання конфлікту.  

Прогнозування конфлікту – найважливіший вид діяльності суб’єкта управління, 

спрямований на виявлення причин конфлікту в потенційному розвитку.  

Основними джерелами прогнозування конфліктів вважаються результати вивчення 

об’єктивних і суб’єктивних умов та чинників взаємодії між людьми з урахуванням їхніх 

індивідуально-психологічних особливостей. У колективі, наприклад, такими умовами й 

чинниками можуть бути: рівень соціальної напруженості, соціально-психологічний 

клімат, лідерство й мікрогрупи, а також інші соціально-психологічні явища.  

Особливе місце в прогнозуванні належить постійному аналізу загальних і окремих 

причин виникнення конфліктів. Запобігання виникненню конфлікту передбачає діяльність 

суб’єкта управління, спрямовану на недопущення виникнення конфлікту. Запобігання 

виникненню конфліктів ґрунтується на результатах їх прогнозування. По отриманні 

інформації про причини небажаного конфлікту, що назріває, починається активна 

діяльність із нейтралізації дії всього комплексу чинників, які його детермінують. Це так 

звана вимушена форма запобігання виникненню.  

Конфліктам можна запобігати, здійснюючи ефективне управління соціальною 

системою. Основними шляхами запобігання виникненню конфліктів в організаціях 

можуть бути:  

 постійна турбота про задоволення потреб і запитів працівників;  

 підбір і розміщення працівників з урахуванням їхніх індивідуально-

психологічних особливостей 

 дотримання принципу соціальної справедливості в будь-яких рішеннях, що 

стосуються інтересів колективу й особистості;  

 виховання працівників, формування в них психологопедагогічної культури 

спілкування тощо.  

Стимулювання конфлікту трактують як вид діяльності суб’єкта управління, 

спрямований на провокацію конфлікту. Стимулювання доцільне стосовно конструктивних 

конфліктів. Існують різні засоби стимулювання конфліктів: винесення проблемного 

питання на публічне обговорення (на зборах, нараді, семінарі), критика конфліктної 

ситуації, виступ із критичним матеріалом у засобах масової інформації тощо. Проте у разі 

стимулювання конфлікту керівник повинен бути готовий до конструктивного управління 

ним. Це вважається необхідною умовою управління конфліктами, порушення якої, як 

правило, призводить до сумних наслідків.  

Регулювання конфлікту – це особливий вид діяльності суб’єкта управління, 

спрямований на послаблення й обмеження конфлікту, забезпечення його розвитку у бік 

розв’язання. Складний процес регулювання передбачає певну послідовність етапів 

управлінської діяльності.  

I етап. Визнання реальності конфлікту сторонами-конфліктерами.  

II етап. Легітимізація конфлікту, тобто досягнення між сторонами-конфліктерами 

угоди щодо визнання й дотримання встановлених норм і правил конфліктної взаємодії.  

III етап. Інституалізація конфлікту, тобто створення відповідних органів, робочих 

груп із врегулювання конфліктної взаємодії.  

Розв’язання конфлікту – заключний етап процесу управління, який забезпечує 

завершення конфлікту. Розв’язання може бути повним і неповним. Повне розв’язання 

конфлікту досягається за умови усунення його причин, предмета, а також конфліктних 



ситуацій. Для неповного розв’язання характерне часткове усунення причини чи 

конфліктних ситуацій. 

 

 

Питання 4. Методи вирішення конфліктів  

Розрізняють такі методи вирішення конфлікту, як структурні і міжособистісні.  

Структурні методи вирішення конфлікту спрямовані здебільшого на його 

попередження і становлять сукупність заходів переважно організаційного та 

роз'яснювального характеру. 

 У загальному вигляді структурні методи вирішення конфлікту охоплюють чотири 

основні варіанти: роз'яснення вимог до роботи; використання координаційних та 

інтеграційних механізмів, встановлення загальноорганізаційних комплексних цілей; 

використання системи винагород.  

Одним із кращих методів управління, що запобігають негативним наслідкам, є 

своєчасне роз'яснення того, які результати очікуються від кожного працівника і підрозділу 

в межах делегованих повноважень та відповідальності, чітко сформульованої політики і 

певних правил поведінки в організації. 

 Ще один метод управління конфліктною ситуацією – це застосування 

координаційних і інтеграційних механізмів. Перший, один із найпоширеніших, становить 

послідовне застосування низки команд, яка упорядковує взаємодію людей у межах 

встановленої ієрархії повноважень.  

Для здійснення інтеграції як механізму управління конфліктом і, що головне, для 

попередження його виникнення можна використовувати створення спеціальних служб, 

цільових груп тощо.  

Ефективним методом подолання конфліктної ситуації є встановлення 

загальноорганізаційних комплексних цілей. Важливо, щоб кожен учасник чітко розумів 

своє місце і роль у загальному процесі.  

Метод винагороди можна використовувати для позитивного впливу на поведінку 

персоналу, якщо керівництво бачить, що окремі працівники ефективно допомагають у 

досягненні загальної мети і намагаються підійти до вирішення проблеми комплексно. 

Методи вирішення міжособистісних конфліктів наведені нижче:  

1. Уникнення, ухилення. Ці дії спрямовані на те, щоб вийти із ситуації, не 

поступаючись, але й не наполягаючи на своєму, утримуючись від участі в суперечках і 

дискусіях, від висловлення своєї позиції, переводячи розмову у відповідь на пред'явлені 

вимоги або звинувачення в інше русло, на іншу тему.  

2. Примус (протиборство). Дії спрямовані на те, щоб наполягти на своєму шляхом 

відкритої боротьби за свої інтереси, застосування влади. Протиборство передбачає 

сприйняття ситуації як перемоги або поразки, зайняття жорсткої позиції і прояв 

непримиренного антагонізму в разі опору партнера, необхідність змусити прийняти свою 

точку зору за будьяку ціну.  

3. Згладжування (поступливість). Дії спрямовані на збереження або відновлення 

сприятливих відносин, забезпечення задоволеності іншого шляхом згладжування 

розбіжностей. Ця стратегія передбачає прагнення підтримувати іншого, не зачіпати його 

почуттів, враховувати його аргументи. 

 4. Компроміс, співробітництво. Дії спрямовані на пошук рішення, що повністю 

задовольнить як власні інтереси, так і побажання іншого, в ході відкритого та відвертого 

обміну думками про проблему. Мета – врегулювати розбіжності, поступаючись у чомусь в 

обмін на поступки іншої сторони, пошук і вироблення в ході переговорів проміжних, 

«середніх» рішень, що влаштують обидві сторони, за яких ніхто особливо не втратить, але 

й не виграє. Вибір стратегії компромісу – оптимальний шлях до ліквідації протиріч. 

Завдяки співпраці можуть бути досягнуті найбільш ефективні, стійкі і надійні результати.  



5. Вирішення проблеми. Передбачає визнання відмінностей у думках і готовність 

ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і визначити 

комплекс дій, прийнятний для всіх сторін. Той, хто застосовує цей метод, не намагається 

досягти своєї мети за рахунок інших, а скоріше шукає найкращий варіант вирішення 

конфліктної ситуації. 

Питання 5. Стилі поведінки у конфліктній ситуації  

До стилів поведінки у конфліктній ситуації належать:  

1. Конкуренція. Передбачає активне вирішення конфлікту визначеним шляхом 

на засадах співпраці з різними сторонами конфлікту. Ефективний у тому випадку, коли 

менеджер має певну владу.  

Рекомендується застосовувати у таких ситуаціях:  

 кінцевий результат дуже важливий для менеджера;  

 рішення необхідно прийняти швидко;  

 немає іншого виходу і немає що втрачати;  

 менеджер перебуває в критичній ситуації, що потребує миттєвої реакції;  

 менеджер повинен прийняти нестандартне рішення.  

2. Ухилення. Є пасивним стилем. Він прийнятний, коли проблема, що 

обговорюється, не дуже важлива або коли немає достатньої інформації для прийняття 

рішення. Хоча стиль  ухилення асоціюється із «втечею від проблеми» (відповідальності) і 

не розглядається як ефективний спосіб вирішення конфліктів, відхід або відтермінування 

є цілком конструктивною реакцією на конфліктну ситуацію.  

Типовими ситуаціями, у яких доцільно застосовувати стиль ухилення, є такі:  

 результат не дуже важливий, рішення тривіальне, і на нього не варто витрачати 

час, гроші та сили;  

 важко вирішити конфлікт на свою користь, доцільно виграти час, щоб отримати 

додаткову інформацію; 

  мало влади і шансів вирішити проблему бажаним для себе чином;  

 вирішення проблеми небезпечне через велику ймовірність погіршення ситуації.  

3. Пристосування. Це пасивний стиль. Його варто використовувати, якщо 

результат справи надзвичайно важливий для опонента та не дуже суттєвий для менеджера. 

Відмінність від попереднього стилю полягає у тому, що опоненти діють разом.  

Стиль пристосування доцільно використовувати у таких типових ситуаціях:  

 коли необхідно зберегти гарні стосунки з опонентами;  

 коли результат важливий.  

4. Співпраця. Опоненти беруть активну участь у вирішенні конфлікту і 

відстоюють власні інтереси, але при цьому намагаються співпрацювати. Цей стиль 

потребує більш продуктивної роботи, оскільки спочатку оголошуються потреби та 

інтереси всіх сторін, а потім відбувається спільне обговорення.  

Стиль співпраці доцільно використовувати у таких ситуаціях:  

 вирішення проблеми дуже важливе для всіх сторін, і жодна з них не хоче 

ухилятися від цього процесу;  

 в опонентів довготривалі та взаємозалежні стосунки;  

 є час опрацювати проблему, що виникла;  

 усі сторони добре ознайомлені з проблемою, і їхні бажання відомі;  

 усі сторони рівноправні і на рівних умовах шукають вирішення проблеми. 

5. Компроміс. Передбачає часткове задоволення інтересів обох сторін шляхом 

взаємних поступок, зважаючи на всі за та проти. Якщо опонент поступається у чомусь, то 

у відповідь поступається інша сторона. Цей стиль найбільш ефективний, якщо обидві 

сторони хочуть одного і того самого, але знають, що не можуть одночасно досягнути 

однієї цілі. Компроміс часто є останньою можливістю прийти до певного рішення. Як 

правило, компроміс дає кращий результат для сторони, що має більшу владу.  



Стиль компромісу найбільш прийнятний, якщо:  

 сторони рівноправні та мають спільні інтереси;  

 сторони хочуть швидко вирішити проблему;  

 усіх влаштовує тимчасове рішення;  

 інші підходи до вирішення проблеми не мали успіху;  

 у результаті компромісу можна зберегти гарні взаємовідносини;  

 краще отримати хоча б щось, ніж втратити все.  

 

Питання 6. Сутність поняття «стрес». Види стресів  

Стрес (від англ. stress – «тиск, напруга») – стан індивіда, що виникає як відповідь 

на різноманітні екстремальні види впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

виводять із рівноваги фізичні чи психологічні функції людини. Участь у конфліктних 

ситуаціях часто супроводжується посиленням стресового стану.  

Конфлікт – складні стосунки між опонентами, позначені сильними емоційними 

переживаннями. Участь у конфлікті потребує витрати психічної енергії, сил, а це може 

призвести до разового чи хронічного стресу. Водночас неадекватне сприйняття ситуації, 

спричинене стресовим станом одного з її учасників, доволі часто спричиняє конфлікти.  

Чинники, які зумовлюють стрес:  

1. Організаційні – відсутність важливої справи, безцільність існування, 

перенавантаження чи недонавантаження роботою, конфлікт ролей, їхня невизначеність, 

нецікава робота.  

2. Особисті – необхідність уживатися один з одним, смерть у сновидіннях, шлюб, 

вагітність, проблеми інтимного характеру, погані стосунки з рідними, зміна місця 

проживання, поїздка у відпустку, невдале проведення свята, радість, порушення звичок, 

уподобань.  

3. Середовище – спека, холод, шум, вітер, дощ, буревій, землетрус.  

Процес виникнення стресу:  

1. Поява початкової реакції подиву, тривоги, невміння вирішити ситуацію.  

2. Виникнення суперечок.  

3. Настання фази виснаження, вичерпання запасів енергії, втоми.  

До фізіологічних ознак стресу належать: безсоння, погіршення пам’яті, головні 

болі, безпричинне хвилювання, прискорення серцебиття, бажання плакати, дратівливість, 

нестриманість, поганий або занадто веселий настрій, виникнення почуття байдужості. 

Серйозні фізичні та психологічні захворювання у людей тісно пов’язані зі змінами у 

житті, які зумовили виникнення стресу. Дослідження показали, що 150 балів означають 

50-відсоткову імовірність виникнення якого-небудь захворювання, а при 300 балах ця 

імовірність збільшується до 90 %. 

 

Чинники стресу 

 



 
 

Види стресів:  

1. Фізіологічний – зумовлений надмірними фізичними навантаженнями.  

2. Психологічний – зумовлений складними стосунками з іншими людьми.  

3. Інформаційний – зумовлений надлишком, недостатністю або безсистемністю 

життєво важливої інформації.  

4. Управлінський – зумовлений високою відповідальністю за рішення, що 

приймаються, особливо в умовах дефіциту часу.  

5. Емоційний – проявляється в ситуаціях загрози, небезпеки, неочікуваної радості 

тощо.  

 

Питання 7. Методи попередження та подолання стресів  

Для управління стресами менеджеру можна запропонувати:  

 вивчати особливості характеру, діапазон знань, ставлення до праці своїх 

підлеглих;  

 вибирати тип і обсяг робіт відповідно до здібностей, потреб і навичок 

працівників;  



 давати працівникам максимально повну характеристику майбутньої роботи;  

 дозволяти працівникам обґрунтовано відмовлятися від роботи;  

 уміло пояснювати необхідність виконання роботи;  

 установлювати чіткі сфери повноважень;  

 удосконалювати комунікації;  

 використовувати стиль керівництва відповідно до ситуації;  

 не приховувати виробничо-господарську інформацію;  

 забезпечувати необхідну винагороду за ефективну роботу;  

 виступати наставником щодо підлеглих;  

 підвищувати кваліфікацію підлеглих;  

 розвивати здібності підлеглих; 

 за необхідності сприяти працівнику у зміні робочого місця тощо.  

Для усунення стресу працівник у процесі самоуправління повинен:  

 оцінити свій власний стан та результати діяльності;  

 конкретизувати систему своєї роботи (наприклад, слід розписати, що зробити 

сьогодні, а що завтра);  

 не погоджуватися на нову роботу (завдання), якщо не завершено попередню;  

 підтримувати доброзичливі стосунки з начальником;  

 не погоджуватися зі суперечливими вимогами;  

 доповідати начальнику про нечіткість завдання;  

 покращувати стосунки з членами колективу, формальними та неформальними 

групами;  

 не скаржитися;  

 обдумувати кожен свій крок;  

 уміло організовувати свій відпочинок;  

 вивчати відповідну літературу й отримані знання застосовувати на практиці.  

Для подолання стресів, зумовлених різними причинами, доцільно:  

 регулярно займатися спортом, активно відпочивати (виїздити з друзями на 

природу);  

 культивувати почуття гумору;  

 займатись аутотренінгом та медитацією;  

 звузити коло свого спілкування тільки до тих, хто вам приємний;  

 зайнятися певним видом діяльності, що дасть змогу підвищити вашу самооцінку 

(дзюдо, карате, шейпінг, стрільба з лука, курси іноземних мов);  

 не уникати приємного спілкування, а, навпаки, заохочувати його;  

 виконувати певні завдання саме так, як ви, а не хтось інший вважаєте за потрібне;  

 навести лад у своїх речах, справах тощо. 

 

Контрольні запитання  

1. Дайте визначення поняття «конфлікт».  

2. Охарактеризуйте структуру конфлікту.  

3. Назвіть причини конфліктів.  

4. Назвіть види конфліктів.  

5. Назвіть етапи конфлікту.  

6. Які форми може мати конфлікт?  

7. Перелічіть структурні методи вирішення конфліктів. 

8. Поясніть сутність поняття «стрес».  

9. Які чинники зумовлюють стрес?  

10. Які є види стресів?  

11. Назвіть фізіологічні ознаки стресу,  



12. Які заходи пропонують менеджеру для запобігання стресам у працівників?  

13. Що повинен робити працівник для запобігання стресам на робочому місці?  

14. Як долати стрес в особистому житті? 


