
ТЕМА: ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО 

ВИНИКНЕННЯ 

Важливою характеристикою конфлікту є його динаміка. 

Оскільки конфлікт як процес часто повторюється, знання з такої 

сфери конфліктології допоможуть своєчасно стримати і 

врегулювати конфлікт на певному етапі його розвитку. У цій лекції 

простежується процес розгортання конфлікту, розкриваються 

механізми його виникнення. 

План заняття: 

1. Динаміка конфлікту. 

2. Теорії механізмів виникнення конфліктів. 

3. Трансактний аналіз конфліктів. 

Основні терміни і поняття: 

• динаміка конфлікту, 

• етапи конфлікту, 

• фази конфлікту, 

• модель процесу конфлікту, 

• конфліктогени, 

• конфлікти за формулами "А", "Б", "В", 

• трансактний аналіз. 

Питання для обговорення: 

1. У чому полягає суть динаміки конфлікту? 

2. Назвіть основні етапи процесу конфлікту. 

3. Побудуйте графік процесу конфлікту за його фазами. 

4. Дайте визначення конфліктогенів. 

5. У чому полягає сутність закону ескалації конфліктогенів? 



6. Визначте механізм виникнення та способи розв'язання 

конфлікту за формулою "А". 

7. Визначте механізм виникнення та способи розв'язання 

конфлікту за формулою "Б". 

8. Визначте механізм виникнення та способи розв'язання 

конфлікту за формулою "В". 

9. Що таке трансакція? Наведіть алгоритм трансактного аналізу. 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Визначте природу конфлікту (тип "А", "Б", "В") в такій 

ситуації, сформулюйте правила його розв'язання. 

Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає 

обіцянку в подальшому підвищити його в посаді. Працівник жваво 

починає працювати, виявляє високу працездатність і добросовісність. 

При цьому керівництво постійно підвищує навантаження, не 

збільшуючи заробітної плати і не підвищуючи на посаді. Через деякий 

час працівник починає виявляти невдоволення. Назріває конфлікт. 

Завдання 2 

Провести транзактний аналіз міжособистісної взаємодії і оцінити міру його 

конфліктності. 

ДИТИНА — виявляє почуття (образи, страху, провини тощо), 

підкоряється, вередує, виявляє безпомічність, ставить питання: "Чому 

я?", "За що мене покарали?", вибачається у відповідь на зауваження 

тощо. 

БАТЬКО — вимагає, оцінює (засуджує, схвалює), повчає, керує, 

оберігає тощо. 



ДОРОСЛИЙ — працює з інформацією, розмірковує, аналізує, 

уточнює ситуацію, розмовляє на рівних, спирається на розум, логіку тощо. 

2. Виділити ініціатора та адресата. 

3. Визначити, у якій ролі виступають ініціатор та адресат. 

4. з’ясувати, на яку роль свого опонента спрямовані впливи 

кожного учасника та позначити їх взаємодії стрілочками у таблиці. 

5. Зробити висновок: якщо стрілочки перетинаються під кутом 

90 градусів — максимальний рівень конфліктності; якщо стрілочки 

паралельні — відсутність конфліктної ситуації; інші випадки — 

середня міра конфліктності. 

Ситуація 2.1 

Підприємець звертається до податкового інспектора: "На якій 

підставі ви наклали штраф?". Інспектор: "Давайте розберемося". I, 

використовуючи документи, роз'яснює причину штрафу. 

Ситуація 2.2 

Керівник запитує у свого заступника: "Як ви думаєте, що 

потрібно зробити, щоб виключити запізнення на роботу 

співробітників?". Замісник: "У мене є деякі міркування з цього 

приводу". 

Ситуація 2.3 

Керівник звертається до свого замісника зі словами докору: "Ви 

не змогли забезпечити своєчасність виконання поставленої задачі". 

Замісник: "Мене відволікли сімейні обставини". 

Ситуація 2.4 

Начальник відділу в кінці робочого дня звертається до 



співробітника з проханням залишитися після роботи для складання 

термінового звіту. Співробітник відмовляється, посилаючись на втому 

і на те, що робочий день вже закінчився. 

Завдання 3 

Вступаючи у спілкування в реальних життєвих ситуаціях, 

намагайтеся визначати позиції своїх партнерів. Спробуйте 

проекспериментувати з власною позицією, кожен раз спостерігаючи й 

аналізуючи наслідки її зміни. Які конкретно транзактні комбінації 

ведуть до загострення ситуації, а які - до конструктивного 

спілкування? 

Завдання 4 

Проаналізуйте звичні транзакції членів вашої сім'ї, друзів, колег. 

3 ким вам легше й приємніше спілкуватися: з Батьками, Дітьми чи 

Дорослими? Як ви думаєте, чому? Чи є у вас "найулюбленіша" 

позиція? Чи змінюєте ви свою транзакцію залежно від ситуації? Чи 

потрібно узгоджувати свою позицію з позицією партнерів? 


