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1. Динаміка конфліктів. 

Кожен конфлікт має процесуальний характер. 

Розгляд динаміки конфлікту передбачає його поділ на стадії: 

- виникнення об’єктивної конфліктної ситуації; 

- усвідомлення конфліктної ситуації; 

- здійснення 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 конфліктну 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. 

 

2. Поняття та види сімейних конфліктів. 

В сім’ї як в системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти та 

кризи. Сімейні конфлікти найбільш поширені в суспільному житті. За оцінками експертів, у 80 – 85 

% сімей відбуваються конфлікти, а в 15 – 20 % виникають сварки з різних причин.  

Сімейні конфлікти – протиборство між членами сім’ї на основі зіткнення протилежно 

спрямованих мотивів, поглядів та інтересів.  
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Особливості сімейних конфліктів: 

- визначаються міжособистісними відносинами, правовими і моральними обов’язками; 

- специфічність причин – обмеження свободи активності, протилежні інтереси, авторитарний 

тип взаємовідносин, матеріальні проблеми; 

- динаміка та форми протікання - підвищена емоційність, швидкість форм протиборства; 

- можуть мати тяжкі соціальні наслідки. 

Класифікація сімейних конфліктів: 

- залежно від суб’єктів – подружні, між батьками і дітьми, між родичами; 

- залежно від джерел – ціннісні, позиційні, сексуальні, емоційні, господарсько-економічні; 

- залежно від поведінки суб’єктів – відкриті, приховані. 

Часто при розв’язанні сімейних конфліктів користуються послугами посередників – друзів, 

знайомих, родичів. 

Шляхи попередження сімейних конфліктів: 

- формування психолого-педагогічної культури, знань основ сімейних відносин; 

- виховання дітей з урахування індивідуально-психічних вікових особливостей, емоційного 

стану; 

- організація сім’ї на принципах рівності, формування сімейних традицій, розвиток 

взаємодопомоги, взаємовідповідальності, довіри і поваги; 

- формування культури спілкування. 

Особлива форма розв’язання сімейних конфліктів – розлучення.  

 

3. Конструктивне вирішення конфліктів. 

Запобігання виникнення конфлікту – комплекс заходів, спрямованих на відтягування чи 

недопущення його виникнення, а також на зниження деструктивного впливу наслідків конфлікту на 

різні сторони соціальної системи. 

Профілактика конфліктів – організація життєдіяльності суб’єктів соціальної взаємодії, що 

виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними. 

Профілактика конфліктів поділяється на: 

- первинну (психологічна освіта можливих учасників конфлікту); 

- вторинну (проведення безпосередньої роботи зі зниження рівня напруженості в 

конфліктогенних групах). 

Основні конфліктогени – погрози, накази, неконструктивна критика, образи, прояви 

агресивності, егоїзм, неправда, приховування інформації. 

Успіх профілактики і попередження конфліктів визначається: 

- знанням загальних принципів управління в організації та вмінням використовувати їх для 

аналізу конфліктних ситуацій; 

- рівнем загальнотеоретичних знань про сутність конфлікту, його причини, види, етапи 

розвитку; 

- глибиною аналізу на теоретичній основі конкретної передконфліктної ситуації; 

- мірою відповідності обраних методів коригування небезпечній ситуації, що виникла, її 

конкретному змісту. 

Процес управління конфліктами стає можливим за наявності умов: 

- об’єктивного розуміння конфлікту як реальності; 

- визнання можливості активного впливу на конфлікт і перетворення його на чинник 

самокоригування системи; 

- наявності матеріальних, політичних, духовних, інформаційних та інших ресурсів; 

- сформованості правової основи управління конфліктами; 

- здатності соціальних суб’єктів (що ввійшли у конфлікт) до злагодження своїх позицій, 

інтересів та поглядів; 

- розвинутості у системі соціального управління інститутів, форм і механізмів, спрямованих на 

конфліктний медіаторинг та функції арбітражу; 

- зрілого стану у структурі суспільної свідомості таких якостей, як доброзичливість, 

толерантність, злагода і консенсуальність. 

Напрями, за якими здійснюється діяльність по попередженню конфліктів: 
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- створення об’єктивних умов, які перешкоджають виникненню і деструктивному розвитку 

передконфліктних ситуацій; 

- організація організаційно-управлінських умов створення і функціонування організацій; 

- усунення соціально-психологічних причин конфліктів; 

- блокування особистісних причин виникнення конфліктів. 

Основні об’єктивні умови, що сприяють профілактиці деструктивних конфліктів: 

- створення сприятливих умов для життєдіяльності робітників в організації; 

- справедливий розподіл матеріальних благ у колективі; 

- розробка правових та інших нормативних процедур розв’язання типових передконфліктних 

ситуацій; 

- заспокійливе матеріальне середовище, що оточує людину. 

Виділяють структурно-організаційні, функціонально-організаційні, особистісно-

функціональні, ситуативно-управлінські умови попередження конфліктів. 

Більшість умов і чинників успішного попередження конфлікту мають психологічну 

природу, оскільки відображають специфіку поведінки та взаємодії опонентів: 

- не допущення конфліктної взаємодії; 

- пошук близьких за змістом або спільних точок перетину в системі цілей та інтересів опонентів 

(зосередження на інтересах, а не на особі); 

- зниження рівня негативних емоцій та інтенсивності гострих реакцій; 

- припинення вбачати в собі опонента «ворога»; 

- об’єктивне обговорення проблеми; 

- урахування статусів (посадового становища) сторін. 

Способи поведінки у 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. 

          Вибір власного способу поведінки в конфлікті залежить від наступних чинників: 

- індивідуально-психологічні характеристики учасників; 

- особливості конфліктної ситуації; 

- значущість конфлікту для учасників. 

Стратегії поведінки в конфлікті: 

- проблемно-вирішувальна; 

- суперництво; 

- поступки; 

- бездіяльність. 

 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. 

 Стратегії завершення конфлікту: 

- насильство; 

- роз’єднання; 

- примирення; 

Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій: 

- попередження конфлікту; 

- управління конфлікту; 

- прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях; 

- розв’язання конфлікту. 

Тактики розв’язання конфлікту: 

- на основі його сутності та змісту; 
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- з урахуванням його цілей; 

- з урахуванням його функцій; 

- з урахуванням емоційно-пізнавального стану учасників; 

- з урахуванням властивостей учасників; 

- з урахуванням його можливих наслідків; 

- з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін. 

Ескалація конфлікту часто робить учасників підозрілими, тому виникає необхідність участі 

третьої сторони (індивіда або групи, зовнішніх стосовно конфлікту, що намагаються допомогти в 

досягненні згоди. 

Типи (ролі) участі третьої сторони в розв’язанні конфлікту: 

- арбітр; 

- посередник; 

- помічник. 

Технології (шляхи) розв’язання конфлікту: 

- з’ясування реальних причин конфлікту; 

- визначення проблеми; 

- виявлення реальних і прихованих причин; 

- проведення аналізу, визнання частоти і тематики інцидентів; 

- усунення конфліктної ситуації; 

- вичерпання інциденту; 

- вичерпання конфлікту. 

- Стратегії розв’язання конфліктів: 

- «виграти / програти»; 

- «програти / виграти»; 

- «програти / програти»; 

- «виграти / виграти». 

Конфлікт відіграє велику роль у регуляції поведінки та діяльності людей. 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. 

Наслідки конфліктних дій включені в конфлікт на ідеальному рівні: учасники конфлікту 

мають певний образ можливих результатів і відповідно до цього обирають свою поведінку.  

  

  

 
 


