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Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує уміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації у час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню у повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань і творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни “Правове регулювання соціальних конфліктів” 

визначається навчальною програмою, а також різними методичними 

матеріалами. 

Основними формами СРС є: 

1) опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел із теми; 

2) вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, 

робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за 

першоджерелами, науковою і спеціальною літературою; 

3) підготовка до практичних занять; 

4) розв’язання ситуаційних завдань; 

5) підготовка до різних форм поточного контролю; 

6) написання реферату за заданою проблематикою; 

7) підготовка до контрольної роботи. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни  
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основні положення про конфлікт 

Поняття і функції конфлікту. Учасники конфлікту. Причини 

конфлікту 

Предмет і об’єкт конфлікту. Конфліктна ситуація. Соціальна 

напруженість  

Психологія учасників конфлікту. Розвиток конфлікту. Динаміка 

юридичного конфлікту 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Типологія конфліктів 

Типологія конфліктів. Конфлікти у сфері політики. Конфлікти у 

нормативно-правовій сфері. Міжнаціональні конфлікти 

Трудові конфлікти. Сімейні і міжособистісні конфлікти. Екологічний 

конфлікт 

Кримінальний конфлікт. Кримінально-процесуальний конфлікт. 

Міжнародний конфлікт 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Завершення конфлікту та його 

правові наслідки 

Форми завершення конфліктів. Досягнення консенсусу. Розділення 

влади і погоджувальні процедури. Парламентські процедури 

Конституційне правосуддя. Гармонізація правових актів. Цивільне 

судочинство. Господарський процес 

Кримінальне судочинство. Міжнародно-правові процедури. 

Неформальні процедури. Запобігання конфлікту 

Разом  годин: 120 

 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основні положення про конфлікт 

 
 

Тема 1. Поняття і функції конфлікту. Учасники конфлікту. Причини 

конфлікту 

Питання семінарського заняття 

1. Поняття конфлікту.  

2. Учасники конфлікту.  

3. Проблеми визначення функцій конфліктології.  

4. Причини конфліктів у соціально-правовій сфері.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте основні передумови формування конфліктологічних ідей.  

2. Обґрунтуйте періодизацію історії вітчизняної конфліктології.  

3. Дайте характеристику історії і сучасного стану закордонної конфліктології.  

4. Розкрийте значення, об’єкт, предмет і задачі конфліктології.  

 

Теми рефератів 

1. Відображення конфлікту у праві.  

2. Дослідження конфлікту в соціальній сфері.  

3. Основні цілі та завдання конфліктології.  

4. Методологічні засади дослідження соціально-правових конфліктів.   

Література [1; 3; 5–8; 10] 

 

Тема 2. Предмет і об’єкт конфлікту. Конфліктна ситуація. Соціальна 

напруженість  

Питання семінарського заняття 

1. Предмет і об’єкт соціального конфлікту. 

2. Конфлікт та конфліктна ситуація.  
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3. Конфліктостійкість як вид психологічної стійкості.  

4. Класифікація соціально-правових конфліктів.  

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає конфліктна ситуація? 

2. Які основні види конфліктів ви знаєте? 

3. З яких основних елементів соціальної напруженості складається конфлікт в 

суспільстві.  

4. У чому полягає специфіка сприйняття конфліктної ситуації? 

5. Вкажіть, із яких основних компонентів складається структура конфлікту.  

 

Теми рефератів 

1. Двоїстий характер функції конфлікту.  

2. Об’єктивні складові соціального конфлікту.  

3. Правові складові соціального конфлікту.  

4. Вплив конфліктів на основних учасників у праві.  

5. Вплив правових конфліктів на соціальне оточення.  

Література [1; 3; 5– 8; 10] 

 

Тема 3. Психологія учасників конфлікту. Розвиток конфлікту. Динаміка 

юридичного конфлікту 

Питання семінарського заняття 

1. Психологічні особливості учасників конфлікту. 

2. Основні фази протікання конфлікту.  

2. Конфліктна поведінка учасників.  

3. Конструктивні та деструктивні функції конфлікту.  

4. Постконфліктний синдром. 

5. Динаміка правового конфлікту.  
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Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні психологічні аспекти конфліктів.  

2. Виділіть основні групи причин конфліктів.  

3. Виділіть суб’єктивні (соціально-психологічні і особистісні) причини 

конфліктів.  

4. На конкретному прикладі розмежуйте причини конфлікту та його умови.  

5. Що визначає зміст переконань, інтересів, ідей, емоцій суб’єктів, які 

спонукають до протиборства.  

6. Проаналізуйте структурні елементи розвитку конфлікту.  

 

Теми рефератів 

1. Конфлікт як соціальне явище.  

2. Характеристика особистостей учасників конфлікту.  

3. Ранг, статус та сила, як ресурсний потенціал сторін конфлікту.  

4. Конструктивна та деструктивна роль конфліктів.  

5. Конфлікт – феномен суспільного життя.  

Література [1; 3; 5–8; 10] 

 

Тестові завдання до змістового модулю  І 

1 рівень 

1. Конфліктологія як наука виникла: 

а) у XIX ст.; 

б) разом із виникненням людства; 

в) у XX ст.  

2. Повний перелік структурних елементів конфлікту складають: 

а) об’єктивні і суб’єктивні характеристики конфлікту, сторони конфлікту; 

б) позиції суб’єктів, учасники конфлікту, зона суперечностей; 

в) роль опонентів, об’єкт конфлікту.  

3. Зазначте основні фази протікання конфлікту: 
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а) скрита, відкрита, емоційна, агресивна; 

б) латентна, демонстративна, агресивна, батальна; 

в) латентна, ескалація, завершення конфлікту.  

4. Назвіть загальні функції конфлікту: 

а) політичні, соціальні; 

б) організаційні, управлінські; 

в) конструктивні, деструктивні.  

5. Найдіть правильне визначення терміна соціометрія: 

а) соціально-психологічний тест, що застосовується для оцінювання 

міжособистих емоційних зв’язків у групі; 

б) метод врегулювання соціальних конфліктів, заснований на взаємних 

уступках сторін; 

в) метод врегулювання соціальних конфліктів, орієнтований на спільне 

вирішення проблем.  

6. Назвіть вчених, які займалися вивченням проблем конфліктної моделі 

суспільства: 

а) Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, І. Кант; 

б) Ч. Дарвін, Л. Гумплович, Г. Зіммель; 

в) Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдінг.  

7. Вкажіть на повний перелік етапів конфлікту: 

а) конфліктна ситуація, інцидент, ескалація, післяконфліктна стадія; 

б) конфліктна ситуація, інцидент, деструктивний конфлікт; 

в) ескалація, конфліктна ситуація, мовна протидія.  

8. Стратегія поведінки у конфлікті ґрунтується на: 

а) моделі зацікавленості в успіху іншого; 

б) моделі зацікавленості у власному успіху; 

в) моделі подвійної зацікавленості.  

9. Суб’єкт конфлікту – це: 

а) предмет конфлікту; 

б) учасник конфлікту; 
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в) інтерес учасників.  

10. Найдіть правильне визначення терміна реверсія конфлікту: 

а) розбіжності, взаємна критика, демонстрація поведінки; 

б) повернення конфлікту у попередню фазу; 

в) фанатична віра у злі наміри противника.  

11. Виберіть найбільш повний і правильний список соціальних ролей 

учасників конфлікту: 

а) судді, посередники, ініціатори, жертви; 

б) суб’єкти, жертви, союзники, посередники, організатори, підбурювачі; 

в) свідки, учасники, група підтримки.  

12. До поведінкових конфліктогенів можна віднести: 

а) спілкування з конфліктними особистостями; 

б) вербальні висловлювання, що ведуть до ескалації конфлікту; 

в) поведінка, що викликає конфлікт.  

13. Характерною особливістю ескалації конфлікту є: 

а) використання погроз в адрес опонента; 

б) визнання реальності конфлікту; 

в) розширення соціального середовища конфлікту.  

14. Які з наведених понять мають відношення до стратегії поведінки у 

конфлікті: 

а) уступка, відхід, співпраця; 

б) компроміс, критика, співпраця; 

в) боротьба, відхід, переконання.  

15. Що відображає суть конфліктостійкості: 

а) стан психологічної напруги; 

б) дезорганізація поведінки у важкій ситуації; 

в) здатність оптимально організовувати свою поведінку у важкій ситуації.  
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2 рівень 

1. Назвіть основні властивості конфліктної взаємодії. 

2. Покажіть взаємозв’язок між об’єктом, предметом і методом 

конфліктології. 

3. У чому полягає проблема вибору оптимальних методів 

конфліктологічного дослідження? 

4. Назвіть основні характеристики об’єкта конфлікту. 

5. Що таке типологія конфліктів? 

6. Назвіть і схарактеризуйте об’єктивні елементи конфлікту. 

7. Схарактеризуйте основні особистісні елементи конфлікту. 

8. Порівняйте причину конфлікту і його привід. 

9. Назвіть загальні конструктивні функції конфлікту. 

10. Назвіть загальні деструктивні функції конфлікту на особистісному 

рівні. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Типологія конфліктів 

 

Тема 4. Типологія конфліктів. Конфлікти у сфері політики.  Конфлікти 

у нормативно-правовій сфері. Міжнаціональні конфлікти 

Питання семінарського заняття 

1. Основні види  конфліктів.  

2. Особливості та наслідки конфліктів у політиці.  

3. Актуальні аспекти вияву конфлікту у праві.  

4. Механізми управління міжнаціональними  конфліктами.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Які ви знаєте типи конфліктів?  

2. Наведіть приклади конфлікту потреб, конфлікту соціальних та правових 

норм і конфлікту між потребами і соціальними нормами.  



11 
 

3. За яких умов виникають конфлікти в політичній сфері нашої країни? 

4. Які фактори сприяють  конфліктам у правозастосовній практиці? 

5. Яким чином можна уникнути міжнаціонального конфлікту? 

6. Чому внутрішньоособистісний конфлікт є соціальним? Аргументуйте свою 

точку зору.  

7. Що таке механізми психологічного захисту особистості? Коли вони 

застосовуються?  

 

Теми рефератів 

1. Стилі поведінки особистості у конфлікті: вибір та наслідки застосування.  

2. Основні моделі  конфліктів.  

3. Внутрішньоособистісний конфлікт і гармонія особистості.  

4. Людина в полі міжнаціонального конфлікту: стилі поведінки.  

5. Конфлікт у нормотворчості: причини виникнення та шляхи подолання.  

6. Структура політичного конфлікту: криза влади.  

Література [1; 3; 5– 8; 10] 

 

Тема 5. Трудові конфлікти. Сімейні і міжособистісні конфлікти. 

Екологічний конфлікт 

Питання семінарського заняття 

1. Основні лінії суперечностей у трудовому процесі.  

2. Особливості конфліктів між подружжям.  

3. Особливості конфліктів щодо захисту довкілля.  

4. Причини виникнення конфліктів у міжособистісній сфері.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні причини трудових конфліктів? 

2. Чи можлива відсутність конфлікту між керівником і підлеглим на 

підприємстві? 
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3. Назвіть основні методи вирішення сімейних конфліктів.  

4. У чому полягає конструктивна роль конфліктів у екологічній сфері? 

5. Схарактеризуйте головні відмінності формальних відносин на 

підприємстві від неформальних.  

8. Яку роль у конфлікті відіграє освіта членів трудового колективу? 

 

Теми рефератів 

1. Сім’я як соціальний феномен.  

2. Чинники конфліктних ситуацій між роботодавцями та працівниками.  

3. Базові принципи екологічного права.  

4. Суб’єктивні фактори у міжособистісному конфлікті.  

5. Конфлікти між подружжям у сім’ї: методи вирішення та шляхи подолання.  

Література [1; 3; 5–8; 10] 

 

Тема 6. Кримінальний конфлікт.  Кримінально-процесуальний  конфлікт. 

Міжнародний конфлікт 

Питання семінарського заняття 

1. Предмет кримінальних та кримінально-процесуальних конфліктів.  

2. Особливості конфліктів у міжнародній сфері.  

3. Суб’єкти кримінальних та кримінально-процесуальних конфліктів.  

4. Міжнародно-правові  конфлікти, в яких брала участь держава Україна.  

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміється під  кримінальним конфліктом.  

2. Які стратегії та моделі дій можливі та допустимі у кримінально-

процесуальних конфліктах? 

3. Чи всякий конфлікт з іноземцями є міжнародним? 

4. Яким є основні причини виникнення міжнародних конфліктів? 
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5. Яку роль відіграють судові та правоохоронні органи в процесі вирішення 

соціально-правових конфліктів? 

 

Теми рефератів 

1. Особливості і характеристика кримінально-процесуальних конфліктів в 

українському суспільстві.  

2. Соціально-правова напруга в українському суспільстві: причини та шляхи 

виходу.  

3. Форми міжнародного протесту в сучасних умовах: особливості та 

спрямованість.  

4. Стратегії правового та соціального партнерства у кримінальній сфері.  

Література [1; 3; 5–8; 10] 

 

Тестові завдання до змістового модуля ІІ 

1 рівень 

1. Виберіть найбільш повний і правильний список соціальних визначень, які 

відносяться до групових конфліктів: 

а) особистість – група; 

б) група – група; 

в) особистість – група, група – група; 

г) мікрогрупа – керівник.  

2. Виберіть психологічні фактори взаємодії батьків і дітей: 

а) внутрішньосімейні, вікові, особистісні; 

б) опозиційні, ізоляційні, деструктивні; 

в) педагогічні, вікові, виховні.  

3. Назвіть основні функції трудових конфліктів: 

а) організаційна, функціональна, управлінська; 

б) сигнальна, інноваційна, творча; 

в) структурна, організаційна, ситуативна.  
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4. Зазначте причини міжетнічних конфліктів: 

а) етнопсихологічні, соціально-економічні, політичні; 

б) особистісні, міждержавні, міжгрупові; 

в) політичні, ситуаційні, демографічні.  

5. Найдіть правильне визначення терміна соціальний конфлікт: 

а) один із видів конфлікту, мета якого – прибуток, доступ до благ та 

інших вигод; 

б) суперечності між соціальними суб’єктами; 

в) зіткнення взаємовиключаючих потреб, інтересів, цінностей.  

6. Виберіть найбільш повний і правильний список основних видів 

внутрішньоособистісних конфліктів: 

а) емоційний, поведінковий, інтеграційний; 

б) мотиваційний, рольовий, адаптаційний, неадекватна самооцінка; 

в) інтеграційний, міжособистісний, ціннісно-нормативний, статусно-

рольовий.  

7. Виділіть основні типи конфліктних сімей: 

а) кризова, конфліктна, проблемна, невротична; 

б) кризова, психотравмуюча, тривожна, агресивна; 

в) індивідуалістична, альтруїстична, агресивна, синергетична.  

8. Відмітьте об’єктивні причини конфліктів «по вертикалі»: 

а) об’єктивні, суб’єктивні, організаційні; 

б) функціональні, особистісні, індивідуально-психологічні; 

в) управлінські, ціннісно-нормативні, неформальні.  

9. Назвіть причини конфлікту «вчитель – учень»: 

а) конфлікт лідерства, конфлікт моральних цінностей, педагогічний 

конфлікт; 

б) організаційно-технологічна, соціально-культурна, соціально-

психологічна; 

в) конфлікт діяльності, конфлікт вчинків, конфлікт моральних стосунків.  

10. Дайте правильне визначення терміна соціально-трудовй конфлікт: 
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а) особливий вид соціального конфлікту, який виявляється через 

зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил, інтересів, поглядів з 

приводу соціально-трудових відносин та умов їх забезпечення; 

б) конфлікт між робітниками (групою робітників) і роботодавцем з 

приводу умов праці; 

в) конфлікт у галузі трудових правовідносин та зіткнення трудових 

інтересів.  

11. Назвіть фактори суїцидної поведінки: 

а) екстремальність, ефективність, агресивність; 

б) сімейне виховання, міжособистісні стосунки, відповідальність; 

в) стрес, ворожість, насилля.  

12. Зазначте причини міжособистісних інноваційних конфліктів: 

а) техніко-економічні, юридичні, організаційно-управлінські, соціально-

психологічні; 

б) ситуативні, внутрішньоособистісні, інтеграційні, сигнальні; 

в) об’єктивні, організаційно-управлінські, інноваційні, особисті, 

ситуативні.  

13. Виділіть предмет трудового конфлікту: 

а) умови праці, система розподілу ресурсів, виконання домовленостей; 

б) ріст безробіття, зубожіння населення, низька заробітна плата; 

в) незаконне звільнення робітників, страйки, невиконання норм трудового 

законодавства.  

14. Виберіть найповніший список видів міждержавних конфліктів: 

а) політика держав-учасників, зіткнення національно-державних 

інтересів, національно-визвольні війни; 

б) конфлікт ідеологій, територіальні причини, релігійні, політичне 

домінування; 

в) військове протистояння, інтернаціоналізація життя, посилення ролі 

міжнародних організацій.  

15. Дайте правильне визначення терміна нація: 
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а) державно-політична, соціально-економічна і соціокультурна спільність 

людей; 

б) стійка сукупність людей, яка утворюється історично на конкретній 

території, має специфічні особливості культури, стабільні звичаї, а 

також самосвідомість; 

в) соціально-економічна спільність людей, яка містить у собі розвинену 

національну самосвідомість.  

 

2 рівень 

1. Покажіть взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх причин 

внутрішньоособистісного конфлікту. 

2. Назвіть основні позитивні наслідки внутрішньоособистісного 

конфлікту. 

3. Схарактеризуйте умови та способи попередження 

внутрішньоособистісних конфліктів. 

4. Поясніть, чому зниження рівня намагань може привести до розв’язання 

внутрішньоособистісного конфлікту. 

5. Які форми поведінки педагога провокують конфлікт? 

6. У чому полягає профілактика міжособистісних конфліктів у 

навчальному процесі? 

7. Назвіть типи виробничих конфліктів. 

8. У чому полягає специфіка інноваційного конфлікту? 

9. Що таке груповий фаворитизм? 

10. Вкажіть основні утруднення  попередження етнонаціональних 

конфліктів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Завершення конфлікту та його правові 

наслідки 
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Тема 7. Форми завершення конфліктів. Досягнення консенсусу. Розділення 

влади і погоджувальні процедури. Парламентські процедури  

Питання семінарського заняття 

1. Форми завершення соціально-правових конфліктів.  

2. Попередження конфліктів.  

3.  Досягнення консенсусу в конфліктах між різними гілками влади. 

4. Парламентське врегулювання конфліктів в Україні та світі.  

5. Роль міжнародних урядових організацій у сфері попередження конфліктів.  

 

Питання для самоконтролю 

1. За якими напрямами можна попереджувати конфлікти? 

2. Визначте основну стратегію досягнення консенсусу. 

3. Назвіть функції та роль міждержавних організацій у вирішенні конфліктів.  

4. Які особливості погоджувальних процедур у врегулюванні конфліктів.  

5. Назвіть основні способи вирішення міжвладних конфліктів.  

6. У чому полягає специфіка парламентських процедур у вирішенні 

державних конфліктів? 

7. Які методи врегулювання і вирішення державних конфліктів ви знаєте? 

Які, на ваш погляд, є найефективнішими? 

 

 

Теми рефератів 

1. Консенсус як спосіб безконфліктного досягнення мети.  

2. Тактика погоджувальних процедур як один із видів вирішення владних 

конфліктів.  

3. Дипломатія як засіб узгодження конфліктів та налагодження 

співробітництва.  

4. Державні конфлікти на етапі формування громадянського суспільства.  

5. Роль парламентаріїв у процесі вирішення державних конфліктів.  
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Література [1; 3; 5–8; 10] 

 

Тема 8. Конституційне правосуддя. Гармонізація правових актів. 

Цивільне судочинство. Господарський процес 

Питання семінарського заняття 

1. Конституція як один із головних чинників врегулювання конфліктів у 

соціально-правовій сфері.  

2. Передумови попередження конфліктів при підготовці нормативно-

правових актів.  

3. Технологія попередження конфліктів у цивільному праві України.  

4. Новітні принципи в господарському праві щодо попередження 

господарських конфліктів та спорів.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте об’єктивні і організаційно-управлінські умови попередження 

господарських спорів.  

2. Схарактеризуйте соціально-психологічні умови профілактики цивільно-

правових конфліктів.  

3. Як попередити конфлікти, пов’язані з некомпетентним оцінюванням 

результатів господарської діяльності? 

4. Які конституційні основи із врегулювання конфліктних виявів у 

нормотворчому процесі? 

5. Назвіть основні етапи підготовки нормативно-правових актів.  

6. Від чого залежить вирішення конфліктної ситуації у господарському 

процесі. 

 

Теми рефератів 

1. Різниця і спільні риси соціальних та правових конфліктів під час 

підготовки нормативно-правових актів.  
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2. Лідерство і стиль управління як одна з ознак безконфліктного ведення 

господарських переговорів.  

3. Приховані інтереси, бажання і страхи у цивільному судочинстві під час 

обстоювання своїх порушених прав.  

 

Тема 9. Кримінальне судочинство. Міжнародно-правові процедури. 

Неформальні процедури. Запобігання конфлікту 

Питання семінарського заняття 

1. Критерії завершення конфліктів у кримінальному судочинстві.  

2. Стратегії вирішення конфліктів у міжнародному праві.  

3. Медіаторська діяльність та неформальні процедури.  

4. Етика регулювання конфлікту.  

 

Питання для самоконтролю 

1. У яких основних формах може бути завершено конфлікт у кримінальному 

судочинстві? 

2. Які основні фактори визначають умови завершення міжнародного 

конфлікту? 

3. У яких ситуаціях доцільна участь третьої сторони у вирішенні 

міждержавного конфлікту? 

4. Із яких періодів та етапів складається переговорний процес з метою 

запобігання виникнення конфлікту? 

5. Від чого залежить успіх у неформальних процедурах? 

6. Обґрунтуйте переваги запобігання конфлікту над іншими формами його 

завершення.  

 

Теми рефератів 

1. Способи вирішення конфліктів та управління ними.  
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2. Технології профілактики, врегулювання та вирішення кримінально-

правових конфліктів.  

3. Тактика застосування міжнародно-правових процедур у вирішенні 

конфліктів.  

4. Переговори як засіб опрацювання рішень та розв’язання конфліктів.  

5. Правова основа профілактики конфліктів.  

6. Запобігання конфліктам як суспільно значуща діяльність.  

Література [1; 3; 5–8; 10] 
 

Тестові завдання до змістового модуля ІІІ 

1 рівень 

1. Оцініть судження: «Метою розв’язання конфлікту є деякий 

безконфліктний стан, де люди взаємодіють у повній гармонії»: 

а) можливо повне розв’язання конфлікту; 

б) немає повного безконфліктного стану; 

в) головне – управляти конфліктом; 

г) головне – не провокувати конфлікт.  

2. Емоційний компонент конфлікту – це: 

а) сукупність переживань учасників конфлікту; 

б) забарвленість конфліктних взаємин; 

в) відносини конфліктуючих.  

3. Моделі розвитку конфлікту (за Н. В. Гришиною). Визначте, якими 

засобами впливу користуватиметься опонент, виходячи зі свого досвіду 

вирішення конфліктів: 

а) апеляція до формального порядку; 

б) сильний тиск, емоційні удари, погрози і т. ін. ; 

в) переконання, аргументація, спроби домовитися.  

4. Який зміст управління переважно має використовуватися на кожному з 

етапів конфлікту? 

а) регулювання; 
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б) попередження (профілактика, стимулювання); 

в) прогнозування, попередження (стимулювання); 

г) розв’язання.  

5. Найважливішими факторами, що впливають на розв’язання конфлікту, є: 

а) адекватність відображення конфлікту; 

б) відкритість спілкування; 

в) створення клімату довіри; 

г) визначення суті конфлікту; 

д) гарний настрій.  

6. Дуже утруднюється адекватне відображення конфлікту, якщо опонент 

вважає, що: 

а) істина і справедливість на його боці; 

б) головне побачити недоліки свого опонента; 

в) його дії справедливі, а дії опонента негативні; 

г) конфліктна ситуація проста («Усе ясно»); 

д) істина на боці опонента; 

е) опонент правий цілком.  

7. Конфронтація як стиль поводження у конфлікті вибирається в тому 

випадку, коли: 

а) є сили: влада, авторитет, зв’язки; 

б) є впевненість, що варіант рішення безпрограшний; 

в) немає іншого рішення; 

г) проблема має велике значення; 

д) предмет розбіжності незначний; 

е) зіткнення відбувається між рівними за рангом суб’єктами.  

8. Ухилення від конфлікту використовується переважно тоді, коли: 

а) проблема конфлікту не є істотною; 

б) почувається неправота; 

в) необхідно виграти час; 

г) необхідно уникати подальших контактів; 
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д) немає досвіду конфліктного протистояння; 

е) необхідно уникнути конфлікту; 

ж) можна домогтися результату неконфліктним шляхом.  

9. Поступка як стиль поводження у конфлікті вибирається тоді, коли: 

а) суб’єкт конфлікту не упевнений у своїх силах; 

б) високий статус суб’єкта; 

в) важливіше спокій, гарні відносини; 

г) немає особливого зиску від конфлікту; 

д) незмога, щоб обстоювати свої інтереси; 

е) необхідний тактичний крок для досягнення суттєвої мети.  

10. Компроміс як змушене взаємне задоволення при розв’язанні конфлікту 

застосовується тоді, коли: 

а) необхідно зберегти добрі міжособистісні відносини; 

б) немає часу для кардинального рішення проблеми; 

в) приходиться відмовитися від конфлікту; 

г) не потрібен виграш; 

д) зацікавленість сторін рівна; 

е) немає способу вирішити проблему.  

11. Співробітництво як стиль поводження у конфлікті вибирається тоді, коли: 

а) проблема важлива і є час і сили для її вирішення; 

б) є навички обговорення спірних питань; 

в) партнери рівні за рангом; 

г) є бажання знайти взаємовигідне рішення; 

д) є довіра одне до одного при обліку взаємних потреб.  

12. Конформістська модель поводження особистості у конфлікті 

визначається: 

а) схильністю до поступок; 

б) непослідовністю в судженнях; 

в) легкістю згоди з точкою зору суперника; 

г) настроєністю на виграш; 
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д) відходом від рішення спірних питань; 

е) нав’язуванням своєї точки зору.  

13. Деструктивна модель поводження особистості в конфлікті 

характеризується: 

а) прагненням розв’язати конфлікт; 

б) неправильністю оцінок партнера; 

в) відсутністю самовладання; 

г) порушенням етики спілкування; 

д) виявом недовіри до партнера.  

14. Конструктивна модель поводження в конфлікті (особливо) виявляється у: 

а) прагненні розв’язати конфлікт об’єктивно; 

б) доброзичливості у взаєминах; 

в) лаконічності спілкування, повазі думки опонента; 

г) націленості на пошук рішення; 

д) порушенні всіх питань конфлікту; 

е) увазі до особистості опонента.  

15. До найбільш оптимального виходу із конфліктної ситуації відноситься: 

а) примус до укладення угоди; 

б) пошук компромісних рішень; 

в) ухилення від вирішення конфлікту; 

г) залежно від ситуації.  

 

2 рівень 

1. Які методи застосовує керівник для розв’язання конфліктних ситуацій? 

2. Схарактеризуйте співпрацю як універсальний спосіб попередження 

конфліктів. 

3. Назвіть основні стратегії регулювання конфліктів. 

4. Яке значення мають норми ділової етики для попередження 

конфліктів? 
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5. Розкрийте особливості регулювання конфлікту методом односторонніх 

поступок. 

6. Проаналізуйте стратегію компромісу як класичний метод регулювання 

конфліктів. 

7. У чому полягає чотирикроковий метод регулювання конфлікту. 

8. Які функції виконує медіатор? 

9. Схарактеризуйте діяльність офіційних медіаторів. 

10. У чому полягають психологічні методи підтримки співпраці? 
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