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У статті досліджується проблема управління конфліктами в трудовому 

колективі загальноосвітнього навчального закладу. Показана типологія 

конфліктів,  проаналізовані причини їх виникнення та запропоновані 

рекомендації щодо подолання та профілактики конфліктів у трудовому 
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Аннотация: 

 В статье исследуется проблема управления конфликтами в трудовом 

коллективе общеобразовательной средней школы. Отображена типология 

конфликтов, проанализированы причины их образования, предложено 

рекомендации для решения и профилактики конфликтов в трудовом коллективе 

общеобразовательной средней школы. 
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recommendations on how to manage conflicts in the staff group of the secondary 

school were developed. 
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Постановка проблеми 

     Ефективність діяльності загальноосвітнього навчального закладу  залежить 

від багатьох умов. Однією з таких умов є психологічна підготовка керівників 

навчальних закладів щодо подолання та попередження конфліктів у ввірених 

ним трудових колективах. На сьогодні   теоретики управління визнають, що 

повна відсутність конфлікту всередині організації - умова не тільки неможлива, 

але і не бажана. 

 Управління конфліктами, як і управління персоналом у цілому, повинно 

здійснюватися з урахуванням складності та багатоаспектності трудових 

відносин у всіх напрямах — між роботодавцем  і найманими робітниками; між 

адміністрацією школи та профспілковим комітетом, радою трудового 

колективу; між начальником і підлеглими; між окремими працівниками чи 

групами-суміжниками, що виконують взаємозалежні трудові операції. Останнє 

пояснюється тим, що трудові відносини формуються під впливом факторів 

соціального середовища та функціональної взаємодії й залежать від правових 

норм і трудових традицій. Саме вони є основою конструктивного розв’язання 

конфліктів, що виникають у процесі трудової діяльності. Тому кожному 

керівнику потрібно володіти спеціальними психологічними технологіями, які 

спрямовані на вирішення цієї проблеми. 

Основна мета даної статті  - дослідити особливості управління  

конфліктами  у трудовому  колективі ЗНЗ в контексті їх попередження та 

подолання. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення низки 

взаємозалежних завдань: 

 розглянути суть поняття "конфлікт"; 

 проаналізувати основні причини конфліктів у трудовому колективі 

ЗНЗ; 

 дослідити методи управління конфліктами в організації; 

 розробити рекомендації щодо подолання та попередження  конфліктів 

у трудовому колективі. 
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Об'єктом дослідження є трудовий колектив ЗНЗ. Предметом дослідження 

визначені відносини між суб'єктами, що можуть привести до конфліктної 

ситуації. 

 

1. Поняття про конфлікт, основні типи конфліктів в трудовому 

колективі загальноосвітнього навчального закладу 

 

Конфликты неистребимы — они появляются при любых жизненных 

обстоятельствах и сопровождают нас от рождения до самой смерти... 

Конфликты — это норма жизни. Если в Вашей жизни нет конфликтов, 

проверьте, есть ли у Вас пульс. 

Ч. Ликсон 

 

Там, де є людина, завжди є конфлікти, бо вони - постійні супутники життя 

і розвитку людства. Громадське життя не може існувати без зіткнення ідей, 

життєвих позицій, цілей  як окремих людей, так і малих та великих колективів. 

Постійно виникають розбіжності думок і різного роду суперечності, що нерідко 

переростають у конфлікти.  Поширеність і частота конфліктів, а також їх  роль 

в суспільному житті привертали увагу ще з давніх часів. Про конфлікти писали 

древні мудреці. Античні філософи розглядали конфлікти як найважливішу і 

необхідну складову життя та розвитку людства. Наприклад, Геракліт вважав, 

що саме негативні наслідки сутичок і війн спонукають людей прагнути  миру.  

Крім  того, він наполягав на тому, що не тільки люди, але і боги, і увесь космос 

існують в протиріччях і боротьбі, які  і  є джерелом появи нового в світі.  

Конфлікт — це і "пережиток варварської епохи" (саме так його 

розглядали в епоху Відродження гуманісти Т. Мор, Е. Роттердамский,              

Ф. Бекон), і в той же час він був "естественным состоянием войны всех против 

всех"  по І. Канту (XVIII ст.), а також "позитивное явление в развитии 

общества" по Г. Гегелю (початок XIX ст.).  Г. Гегель був прибічником сильної 
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державної влади, тому виступав проти різноманітних заворушень в суспільстві, 

бо він вважав, що саме вони руйнують державну єдність. 

Протягом всієї історії розвитку суспільної та наукової думки, особливо 

починаючи з кінця ХІХ  ст., конфлікти почали розглядати як найважливіше 

джерело соціальних змін, як один з найважливіших типів соціальної взаємодії   

(соціальні дарвіністи   У. Самнер, Л. Гумплович, соціологи Г. Зіммель,  

Е.Берджесс, Р. Парка). Марксизм також активно розглядав соціальні конфлікти 

на всіх рівнях суспільного розвитку як найважливіші і неминучі явища життя. 

Друга половина  ХХ ст. характеризується підвищенням уваги до вивчення 

конфліктів і відображена в роботах відомих соціологів Т. Парсонса,  Е. Мейо, 

Л. Козера, Р. Дарендорфа, А. Гоулднера, психологів і спеціалісті з управління 

Дж. Г. Скотта, Р. Фішера та ін. 

Розглянемо значення терміна «конфлікт».  Конфлікт - це стосунки між 

суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством за 

наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) 

чи суджень (думок, поглядів, оцінок) [3].   Конфлікт – це зіткнення протилежно 

спрямованих, несумісних одна з одною, тенденцій у свідомості окремого 

індивіда, у міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей, яке (зіткнення) 

супроводжується негативними емоційними переживаннями [14].  

З філософської точки зору конфлікт можна розглядати як граничне 

загострення протирічь.  На нашу думку, найбільш прийнятним є визначення, 

сформульоване  М. Х. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури -  «конфлікт – це 

зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною, тенденцій у 

свідомості окремого індивіда, у міжособистісних стосунках індивідів чи груп 

людей, яке (зіткнення) супроводжується негативними емоційними 

переживаннями». 

Щоб визначити суть конфлікту, важливо виділити його основні ознаки, 

сформулювати умови його виникнення. Конфлікт завжди виникає на основі 

протилежно спрямованих мотивів і суджень, поглядів, які можна вважати 

необхідною умовою виникнення конфлікту. Для конфлiкту завжди характернo 
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протистояння суб’єктiв соцiальної взаємодії, що виявляється через нанесення 

взаємного збитку (мoральнoгo, матеріальнoгo, фiзичнoгo, психологiчного 

тoщo). Необхідними й достатніми умовами виникнення конфлікту є наявність у 

суб’єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих мотивів і суджень, а 

також стан протиборства між ними [3]. 

Будь-який конфлікт можна розглядати у статиці (як систему 

взаємозалежних структурних елементів) і в динаміці (як процес). Основними 

структурними елементами конфлікту є сторони конфлікту, предмет конфлікту, 

образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту, позиції сторін-конфліктерів. 

Сторонами конфлікту виступають суб’єкти соціальної взаємодії, інтереси яких 

порушено безпосередньо, або суб’єкти, які явно або неявно підтримують 

конфліктерів. Предмет конфлікту - об’єктивно наявна чи уявна проблема, що 

служить причиною протиборства між сторонами (проблема влади, взаємин, 

першості співробітників, їхньої сумісності). Це саме та суперечність, яка є 

причиною виникання конфлікту [12]. Конфлікт виникає тільки тоді, коли наявні 

два чи більше суб’єктів, які не тільки усвідомлюють розбіжність інтересів, але 

й активно протидіють один одному. Об’єктивно наявна розбіжність цілей та 

інтересів, узята сама по собі, так само, як і усвідомлення такої протилежності 

окремими індивідами (чи групами), ще не створюють реальних умов для 

розгортання конфлікту.  

     Головною передумовою для розгортання конфлікту в трудовому колективі є 

створення потенціалу напруженості стосовно соціальних цінностей, інтересів, 

потреб, очікувань. Стрімке наростання  потенціалу напруженості в реальну, 

тобто відкрито виявлену напруженість, що відображається в соціальних 

очікуваннях, позиціях індивідів (або груп), у їхніх конкретних соціальних діях, 

означає, що сформувався суб’єкт конфліктної дії, здатний ініціювати 

конфліктну ситуацію  [2]. 

Для виникнення конфлікту необхідна наявність компонентів: 

 потенційної напруженості, яку викликає  об’єкт конфлікту; 



7 
 

 перехід потенційної напруженості в реальну та народження на цій основі 

конфліктної ситуації; 

 усвідомлення соціальними групами протилежності своїх інтересів і 

формування суб’єкта конфлікту; 

 створення інциденту  для зав’язування реальної конфліктної взаємодії  

[2]. 

     Будь-якому конфлікту  передує спірна ситуація, проте не завжди  й не кожна 

спірна ситуація веде до конфлікту. Для переходу суперечки в конфліктну 

ситуацію важливими є такі чинники: 

- значимість ситуації для учасників конфліктної взаємодії; 

- перешкода з боку одного з учасників досягненню цілей його опонентом 

(навіть якщо це суб’єктивне, далеке від реальності, сприйняття одним з 

учасників); 

- перевищення рівня особистої чи групової терпимості до наявної перешкоди 

хоча б в однієї зі сторін. 

     Поштовхом до конфлікту є інцидент між суб’єктами. Інцидент може 

виникнути випадково, незалежно від бажання учасників, унаслідок об’єктивних 

причин або як результат неграмотної взаємодії. Характерними рисами 

конфлікту є невизначеність результату, розходження цілей і поведінки кожної 

зі сторін. Розвиток конфлікту, як правило, відбувається з поступовим 

розширенням складу його учасників, іноді й предмета конфлікту: виникнення 

невеликої конфліктної ситуації втягує у взаємодію двох суб’єктів, які 

залучають своїх захисників, свідків, адвокатів; зачіпаються інтереси свідків, 

розростається предмет конфлікту та склад його учасників. Закінченням 

конфлікту є припинення дій усіх сторін-конфліктерів, незалежно від причин, з 

яких почався конфлікт. 

У процесі управління трудовим колективом загальноосвітнього 

навчального закладу найчастіше виникають такі типи конфліктів      [9, 6,7]: 
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- міжгрупові (інтергрупові), які виникають між соціальними групами,  причому 

як усередині певної організації, так і при її взаємодії з оточенням (конфлікт між 

двома неформальними групами в одній школі або конфлікт між гімназією та 

«звичайною» школою в мікрорайоні); 

- внутрішньогрупові – конфлікти, які виникають всередині групи, зокрема між 

конкретною особою й групою (наприклад, між новим директором школи та 

«старим» педагогічним колективом); 

- міжособистісні (інтерперсональні), які виникають між двома особами 

(наприклад, між двома вчителями, між директором та його заступником); 

- внутрішньоособистісні (інтраперсональні), які виникають на рівні однієї 

особистості (наприклад, на рівні безпосередньо директора школи або 

конкретного вчителя). 

 

2. Причини виникнення конфліктів в трудовому колективі 

загальноосвітнього навчального закладу 

 

     Усі види  конфліктів в реальному часі можуть часто поєднуватися і мають 

об’єктно-суб’єктивну природу. Вони зумовлюються  як зовнішніми 

об’єктивними факторами (економічною, соціально-економічною ситуацією в 

суспільстві, станом розвитку галузі, матеріальним забезпеченням галузі, 

особливостями функціонування конкретної організації), так і внутрішніми, 

суб’єктивними факторами (психологічними характеристиками учасників 

конфлікту, їхніми моральними цінностями, потребами, поглядами, інтересами, 

мірою толерантності у спілкування в колективі тощо) [5, 11,13]. 

     За причинами всі конфлікти можна поділити на кілька груп: 

- конфлікт ролей – зіткнення різних соціальних ролей, які виконуються 

однією людиною або кількома людьми; 

- конфлікт бажань – зіткнення кількох бажань у свідомості однієї чи кількох 

людей; 
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- конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого 

досвіду при взаємодії та спілкуванні людей (груп). 

Конфлікт ролей може виникати тоді, коли соціально-політична та 

економічна ситуації зумовлюють необхідність виконання людиною несумісних 

одна з одною соціальних ролей, що вимагає від людини великих енергетичних і 

часових затрат, а іноді й відмови від засвоєних нею моральних цінностей та 

норм (виживання педагогів з однієї сторони та виконання педагогічних функцій 

з іншої сторони) [8]. 

Внутрішньоособистісні конфлікти можуть зумовлювати фактори, які 

виникають через помилкові дії директора школи (наприклад, директор школи 

вимагає від вчителя виконання двох різних завдань – підготовки до відкритого 

уроку і водночас підготовки матеріалів до педагогічної ярмарки).  

Конфлікт бажань виникає тоді, коли у свідомості однієї людини 

відбувається зіткнення кількох бажань, наприклад, стати ідеальною матір’ю та 

досягти кар’єрного росту. 

Міжособистісний конфлікт (вертикальний) виникає тоді, коли 

керівник виділяє між колег одного улюбленця, якому сходить все з рук, та 

постійно прискіпливо ставиться до інших за найменших дрібниць. 

Міжособистісний конфлікт (горизонтальний) виникає тоді, коли два 

вчителі виконують одне завдання, але один працює на повну віддачу, а інший 

віддається без особливих зусиль або ж байдикує. 

Внутрішньогруповий конфлікт ролей може виникати між 

формальними або неформальними групами,  наприклад,  між творчими 

вчителями та директором, який не прагне нових змін. 

Міжгруповий конфлікт бажань може виникати при міжособистісній 

конкуренції. 

      Подолання  конфліктів у трудовому колективі можливе тільки тоді, коли 

керівник уміє ефективно впливати на їх перебіг конфліктів, а ще  краще – коли 

здатний запобігати. Вміння розпізнати зародження конфлікту та заблокувати ті 

обставини, за яких він може виникнути, а також усунути причини, які 
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провокують розвиток конфлікту є  особливою цінністю керівника навчального 

закладу. 

 

 

 

3. Функції конфліктів у трудовому колективі 

 

     Конфлікт – це психічне явище, яке характеризується високим енергетичним 

потенціалом і може виконувати  як позитивні, так і негативні функції в 

трудовому колективі ЗНЗ. Серед позитивних функцій конфлікту можна 

визначити наступні. Конфлікти: 

- сприяють самоаналізу особистості; 

- забезпечують осмислення своїх потреб, виділення між ними пріоритетних; 

- сприяють усвідомленню своїх стосунків з колегами; 

- сприяють самовдосконаленню; 

- сприяють осмисленню різних скарг і претензій; 

- розкривають різні погляди на проблему; 

- дають змогу приймати ефективне групове рішення; 

- об’єднують людей за поглядами, інтересами; 

- дають змогу кожному висловити свою думку; 

- змушують шукати нові способи взаємодії між членами колективу для 

виконання спільних завдань. 

Але конфлікти більше турбують через їх негативний вплив на відносини 

й розвиток колективу організації. Конфлікти: 

- порушують психологічний комфорт в колективі та в окремих особистостей; 

- викликають емоційну нестабільність, знервованість членів колективу; 

- порушують систему комунікацій та взаємовідносин між різними ланками 

колективу; 

- заважають досягненню спільної мети; 

- послаблюють групову єдність; 

- підривають авторитет не тільки індивідів, а й всієї організації; 

- стають джерелом нових конфліктів; 
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- знижують працездатність і ефективність виконання завдань; 

- підвищують плинність кадрів; 

- змінюють пріоритети серед представників колективу; 

- заважають нововведенням; 

- можуть призводити до кровопролиття та жертв. 

 Перебіг конфлікту в кожній конкретній ситуації буде залежати від того, 

як зреагує на нього керівник і чи зможе він ефективно ним управляти.  

 

 

 

4. Управління конфліктами в загальноосвітньому навчальному закладі 

 

       Одна з найважливіших і найскладніших проблем в управлінні є 

управління конфліктами. Управління конфліктами — це цілеспрямована дія на 

ліквідацію (мінімізацію) причин появи конфлікту, або корекцію поведінки його 

учасників. Управління конфліктами передбачає виконання  таких завдань: 

- застосування управлінським персоналом спеціальних способів та 

прийомів профілактики виникнення конфліктів; 

- пошуки ефективних шляхів для вирішення вже існуючих конфліктів. 

Управління конфліктами як складний процес включає конкретні види 

діяльності, зокрема: 

 профілактику й запобігання виникненню конфлікту; 

 діагностику та регулювання конфлікту на основі коригування поведінки 

його учасників; 

 прогнозування розвитку конфліктів і оцінку їхньої функціональної 

спрямованості; 

 розв’язання конфлікту.  

      Будь-який керівник зацікавлений у тому, щоб конфлікт, який виник в 

його організації, був якнайшвидше вичерпаний, оскільки його наслідки можуть 

нанести і моральну, і матеріальну шкоду. Цей процес може проходити як без 

його участі, силами самих сторін, так і при активному його втручанні та 
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управлінні. Керівник повинен не усувати конфлікт, а керувати ним і ефективно 

використовувати. Психологами розроблено і рекомендовано до застосування в 

практичній діяльності загальні правила поводження з конфліктами в організації 

[4]. 

4.1.Запобігання конфліктам 

     Зміст управління конфліктами полягає в суворій відповідності етапів до їх 

динаміки. Прогнозування конфлікту є одним з найважливіших видів діяльності 

суб’єкта управління, який спрямовано на виявлення причин конфлікту в 

потенційному розвитку. 

      Основними джерелами прогнозування конфліктів вважаються результати 

вивчення об’єктивних і суб’єктивних умов та факторів взаємодії між людьми з 

урахуванням їхніх індивідуально-психологічних особливостей. У колективі, 

наприклад, такими умовами й факторами 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 часткових 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 факторів, 

які його детермінують. Це так звана вимушена форма запобігання виникненню 

конфлікту. Конфліктам можна запобігати, здійснюючи ефективне управління 

соціальною системою. Основними шляхами запобігання виникненню 

конфліктів в організаціях можуть бути: 

- постійна турбота про задоволення потреб і запитів співробітників; 

-  підбір і розміщення співробітників з урахуванням їхніх індивідуально-

психологічних особливостей; 

- дотримання принципу соціальної справедливості в будь-яких рішеннях, що 

торкаються інтересів колективу й особистості; 
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-  виховання співробітників, формування в них психолого-педагогічної 

культури спілкування тощо. 

 Подібну форму запобігання виникненню конфліктів називають превентивною. 

      Велике значення для профілактики конфлікту має: 

-  чітка організація праці; 

- безперебійний режим роботи;  

- моральне задоволення робітників; 

- впевненість у собі та робочій групі.  

      Конфлікти можна попередити систематичною виховною роботою в 

колективі. Це робити нескладно в добре організованому колективі. Чим більш 

згуртований колектив, тим менше можливості виникнення в ньому конфліктів. 

       Керівник установи для профілактики конфліктів у колективі повинен 

виконувати такі функції: 

- підтримка планової, розумної організації повсякденної діяльності в трудовому 

колективі; 

- використання наукових програм і методів вивчення й оцінки персоналу; 

- постійна індивідуальна робота з підпорядкованими, особливо з тими, хто має 

конфліктну спрямованість; 

- плановий і диференційований підхід до роботи з усіма робітниками; 

- створення і підтримка сприятливих міжособистісних відношень між окремими 

індивідами; 

- уважне вивчення умов життя (зробленої діяльності) усіх категорій робітників.  

Дуже важливою передумовою попередження негативних явищ у трудових 

колективах є правильне використання і розвиток керівниками колективів 

критики і самоаналізу поводження серед членів трудового колективу. Критика і 

самоаналіз, здійснювані в умовах гласності, допомагають усувати усе те що 

заважає  людям успішно взаємодіяти, створює напругу, породжує ворожнечу. 

При цьому суттєве значення має урахування особливостей поводження людей у 

до конфліктних ситуаціях та їхня тактика дій в умовах конфлікту, основними з 

яких є суперництво і поступливість.  
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Керівнику, що здійснює діяльність щодо профілактики конфліктів, варто 

своєчасно виявляти потенційних конфліктних особистостей, які порушують 

спокій, ставити бар’єр у нападках цих людей на інших і спрямовувати їхню 

енергію не спільне співробітництво. Добре організована суспільна діяльність 

персоналу буде тим могутнім засобом, за допомогою якого можна вирішити 

завдання по попередженню будь-якого конфлікту, що народжується. 

4.2. Розв’язання конфліктів 

      Розв’язання  конфліктів — це усунення повністю або частково причин, 

які провокують конфліктну ситуацію. У процесі управління конфліктом 

виділяють конкретні види впливу: діагностику, прогнозування, профілактику, 

запобігання, послаблення, урегулювання, розв’язання, завершення. Крім того, 

до управління конфліктом належать також припинення, усунення, гасіння. 

Управління конфліктами може здійснюватися на всіх етапах його виникнення й 

розвитку [1]. 

Успішне вирішення конфліктів передбачає [10]: 

-  визнання існування конфлікту, тобто визнання його учасників і наявності 

протилежних цілей; 

-  визнання можливості переговорів, уточнення типу переговорів (з 

посередником чи без нього); 

-  узгодження процедури переговорів (визначення термінів, місця, процедури 

ведення переговорів, початок сумісної праці); 

-  уточнення кола питань, які є предметом конфлікту; 

-  розроблення варіантів рішень (сторони при сумісній роботі мають 

розробити кілька варіантів рішень з урахуванням затрат на кожен із них та з 

урахуванням можливих наслідків); 

- прийняття узгодженого рішення; 

-  реалізація прийнятого рішення. 

Алгоритм розв’язання  конфліктів 

Потрібно визначити відповіді на питання: 

1. Чому сторони вступають в конфлікт? 

2. Чого вони хочуть домогтися? 
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3. Як вони намагаються це зробити? 

Ці питання постають перед учасниками конфлікту на різних його стадіях, і чим 

раніше вони дадуть відповіді на них, тим швидше можна локалізувати конфлікт 

і успішно з нього вийти. Це особливо актуально для розв’язання конфліктів на 

основах кооперації, співробітництва [8]. 

Основні напрями розв’язання конфліктів 

1. Силове розв’язання – за такого варіанта обидві сторони спрямовують всі 

свої зусилля на досягнення перемоги й пригнічення суперника. Виявляється у 

формах: боротьба сторін, примушування. В таких випадках сторони можуть 

користуватися такими засобами: підрив репутації, дискредитування, 

блокування. В таких випадках керівник організації повинен не вдаватися до 

складних інтриг, а використовувати правомірні засоби – перевід на нижчу 

посаду або взагалі – звільнити з роботи основних винуватців. 

2. Розв’язання конфлікту «за вироком» - прийняття рішення жеребкуванням, 

голосуванням, арбітражним рішенням. 

3. Коопераційне розв’язання конфлікту – учасники конфлікту працюють 

спільно для пошуку рішення даної проблеми. Цього можна досягти такими 

засобами: посередницьке рішення, досягнення компромісу, співробітництво. 

     Отже, розглянувши природу конфліктів, типологію, основні причини їх 

виникнення   та дослідивши  основні механізми  управління конфліктами у 

трудовому колективі ЗНЗ, можна запропонувати конкретні рекомендації щодо 

управління конфліктами у трудовому колективі НЗ. 

1. Для з’ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки, 

сформулювати необхідні й достатні умови його виникнення. Проведення 

структурного аналізу дозволить керівникові  колективу виділити об’єктивні 

(об’єкт і предмет конфлікту, проблему, інцидент, умови протікання) та 

суб’єктивні (мотиви, потреби, мета, позиції, інтереси й цінності учасників) 

складові конфлікту. 

2. Керівник повинен завжди пам’ятати, що проблема виявлення причин 

виникнення конфліктів посідає ключове місце в пошуку шляхів їх 



16 
 

запобігання й конструктивного розв’язання. Без знання рушійних сил 

розвитку конфліктів важко забезпечити ефективний регулювальний вплив. 

3. Менеджер повинен не усувати конфлікт, а управляти ним і ефективно 

використовувати. 

4. Керівникові необхідно пам’ятати завжди, що управління конфліктом 

припускає не тільки регулювання суперечностей, що вже виникли, але й 

створення умов для їх профілактики й запобігання. Причому 

найважливішим із двох зазначених завдань має профілактика. Саме добре 

поставлена робота з профілактики конфліктів забезпечує скорочення їх 

кількості та виключення можливості виникнення деструктивних 

конфліктних ситуацій. 

5. До конфліктів часто призводить критика. Щоб критика була неконфліктною 

й конструктивною, необхідно знати передумови, структуру і зміст такої 

критики, уміти самому без образи сприймати зауваження на свою адресу. 

6. Відмовтеся від практики підкреслювати здібності одних колег і неуспіхи 

інших.  

7. Відмовтеся від прямого протиставлення людей одне одному. 

8. Не висловлюйте зауважень при всьому колективі. Розмовляйте частіше віч-

на-віч. 

9. Помічайте найменші кроки до компромісу егоцентричних колег, але не 

підкреслюйте це різко як щось несподіване. 

10.  Називайте всіх на ім’я та по батькові. 

11.  Постійно підкреслюйте, що взаємостосунки у колективі повинні 

визначатися не тільки успішністю, а й тими добрими справами, які людина 

зробила для інших. 

12. Частіше говоріть із замкнутими, нецікавими колегами, адже поведінка 

людей багато в чому має наслідувальний характер. 

13.  З повагою ставтеся до особливостей жінок та чоловіків. 

14.  Усе, що відбулося з колегами, сприймайте всерйоз. 
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Висновки 

 

       Обговорення проблеми конфліктів спонукає зробити наступні 

висновки. 

 1. Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна 

з одною тенденцій у свідомості окремого індивіда, у міжособистісних 

стосунках індивідів чи груп людей, яке (зіткнення) супроводжується 

негативними емоційними переживаннями. Конфлікт завжди виникає на основі 

протилежно спрямованих мотивів, суджень і поглядів, які можна вважати 

необхідною умовою виникнення конфлікту. Для конфлiкту завжди є 

характерним протистояння суб’єктiв соцiальної взаємодії, що виявляється через 

нанесення взаємного збитку (мoральнoгo, матеріальнoгo, фiзичнoгo, 

психологiчного тoщo). 

         2. Разом з тим, конфлікти в колективі можуть виконувати як позитивні, 

так і негативні функції. 

         3. Подолати або запобігати   конфліктам у трудовому колективі 

можливо тільки тоді, коли керівник уміє ефективно управляти конфліктами.      

Управління конфліктами — це цілеспрямована дія на ліквідацію (мінімізацію) 

причин появи конфлікту, або корекцію поведінки учасників. 

Управління конфліктами включає конкретні види діяльності: 

 профілактика й запобігання виникненню конфлікту; 

 діагностика та регулювання конфлікту на основі коригування поведінки 

його учасників; 

 прогнозування розвитку конфліктів і оцінка їхньої функціональної 

спрямованості; 

 розв’язання конфлікту.  

У процесі управління конфліктом виділяють конкретні види впливу: 

діагностика, прогнозування, профілактика, запобігання, послаблення, 
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урегулювання, розв’язання, завершення. Управління конфліктами може 

здійснюватися на всіх етапах його виникнення й розвитку. 

          4. Запобігання виникненню конфлікту передбачає діяльність суб’єкта 

управління, спрямовану на недопущення виникнення конфлікту та ґрунтується 

на результатах їх прогнозування. Конфліктам можна запобігати, здійснюючи 

ефективне управління соціальною системою. Найчастіше використовують 

превентивну форму запобігання конфліктам. 

       5. Конфлікти  потрібно попереджувати систематичною виховною 

роботою в колективі. Важливою передумовою попередження негативних явищ 

у трудових колективах є правильне використання і розвиток керівниками 

колективів критики і самоаналізу поводження серед членів трудового 

колективу. Критика і самоаналіз, здійснювані в умовах гласності, допомагають 

усувати усе те що заважає  людям успішно взаємодіяти, створює напругу, 

породжує ворожнечу. 

 6. Вирішення конфліктів — це усунення повністю або частково причин, 

які провокують конфліктну ситуацію.   

       Основними  напрямами розв’язання конфліктів є силове розв’язання, 

розв’язання конфлікту за «вироком», коопераційне розв’язання конфлікту. 
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