
      Управління 
 

 

 

 

конфліктами 



«Не буває безконфліктних 
особистих відносин. Конфлікти 
неминучі в будь-яких відносинах 
між людьми» 

 

Хорхе Букай,  
відомий аргентинський 

психолог та письменник 



Конфлікт — це зіткнення 

різних точок зору, поглядів, 

інтересів. 



Типи 

конфліктів 
• внутрішні (невідповідність власним уявленням, 

переконанням тощо),  

• міжособистісні (неприйняття людьми один 

одного), 

• групові (між групами),  

• соціальні (включаючи, релігійні, політичні), 

• інституційні, організаційні (всередині 

організації, між організаціями), 

• процедурні (конфлікт інтересів). 



Стадії розвитку 

конфліктів 

1) передконфліктна ситуація (передумови, 

приховані конфлікти); 

2)  інцидент (привід, «остання краплина», 

перша сутичка, вибух емоцій);  

3) ескалація конфлікту (загострення 

стосунків, протидія); 



Стадії розвитку 

конфліктів 
4) кульмінація (максимум протистояння, 

вибух);  

5) згасання, завершення конфлікту (втрата 

інтересу до протистояння, вирішення 

ситуації, досягнення домовленостей, 

порозуміння, відкриття тощо); 

6) постконфліктна ситуація (наслідки для 

людей та організацій). 

 



Потенційні позитиви 

та негативи конфлікту 



Конфлікт = 

питання + 

емоції 
 



  Стратегії врегулювання 

конфліктів  

(за Томасом – Кілманом) 

 примус, конкуренція (одна сторона виграє, 

інша — програє); 

 компроміс («ділимо навпіл», обидві сторони 

у програші); 

 співпраця, партнерство (обидві сторони у 

виграші); 

 уникнення, ухиляння (тимчасовий ефект); 

 пристосування (тимчасовий ефект). 



Стратегія 

«конкуренція або 

примус» 

     Стратегія «конкуренція або примус»  

полягає у тому, що особа (сторона) 

переслідує свої власні інтереси, задовольняє 

свої потреби не зважаючи на інтереси та 

супротив інших сторін; це може включати 

просування своєї точки зору за рахунок 

інших або неприйняття, активний супротив 

у відповідь на дії іншої сторони.  



Стратегія 

«співпраця» 

  Стратегія «співпраця» — відома 

також як шлях розв’язання проблем 

або протидія проблемі — є шляхом 

пошуку взаємоприйнятних рішень, що 

передбачає намагання зрозуміти 

потреби, турботи іншої сторони. 

 



Стратегія 

«компроміс» 

   Стратегія «компроміс» 

передбачає пошук доречних або 

прийнятних рішень, які частково 

задовольняють обидві сторони 

(ніхто у повній мірі не отримує те, 

чого потребує).  
 



Стратегія 

«уникання від дій»  

  Стратегія «уникання або 

утримання від дій» полягає у тому, що 

особа (сторона) не відстоює свої 

інтереси, потреби; конфлікт не 

обговорюється, його рішення 

відкладається, застосовуються обхідні 

маневри. 

 



Стратегія 

«пристосування» 

  Стратегія «пристосування або 

згладжування» полягає у тому, що інтереси, 

потреби іншої сторони ставляться на перше 

місце (не зважаючи на Ваші інтереси); 

проявляється, наприклад, при делегуванні 

суперечливих повноважень, прийнятті 

рішень щодо дефолту тощо.  

 



«Провокатори» 

конфліктів 

 претензії; 

 необґрунтовані 
негативні оцінки 
та узагальнення;  

 категоричність; 

 зверхність; 

 повчання;  

 сарказм; 
 

 насмішки;   

 грубість; 

 тиск; 

 заборони; 

 заперечення; 

 неуважність; 

 ігнорування;  
 



«Провокатори» 

конфліктів 

 перебивання;  

 невдячність;  

 байдужість;  

 недотримання обіцянок, правил, 

домовленостей; 

  висловлення негативних речей позаочі 

або в «лоба» 

 



«Запобіжники» 

конфліктів 

позитивне ставлення;  

орієнтація на підтримку стосунків;  

визнання сильних сторін, внеску, 

складності ситуації; 

висловлювання вдячності; 

 



«Запобіжники» 

конфліктів 

заохочення спільного пошуку рішень;  

підтримання конструктивного 

зворотнього зв’язку; 

висловлення зауважень та пропозицій 

віч-на-віч, в плані намагання допомогти 

 


