
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ 

Кафедра психології діяльності в особливих умовах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З 

ПЕРСОНАЛОМ» 

для курсантів та студентів, які навчаються за спеціальністю 

6.030102 «Психологія» 

спеціалізація «Робота з персоналом»  

 

 

 

 

 

 

Укладач  

доцент кафедри ПДОУ 

к.психол.н. Кучеренко С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст 

Тема 1. Зміст технологічного підходу та використання інтерактивних  

технік в роботі організаційних психологів                                                          3 

Тема 2. Значення психолого - організаційного консультування  

у процесі реалізації технологічного підходу                                                     19 

Тема 3. Технологія профілактики та подолання комунікативних  

бар'єрів в організації                                                                                            27 

Тема 4. Технологія формування конкурентоздатної команди                          47 

Тема 5. Технологія запобігання та розв'язання організаційних конфліктів    65 

Література                                                                                                            74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Зміст технологічного підходу та використання 

інтерактивних технік в роботі організаційних психологів  

Питання теми 

1.1. Поняття про технологічний підхід в роботі організаційних психологів і 

сутність технологій. 

1.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій. 

1.3. Психолого - організаційні технології як різновид психологічних 

технологій. 

1.4. Основні види психолого - організаційних технологій. 

1.5 Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації технологічного 

підходу в роботі організаційних психологів. 

1.6. Роль організаційно-спрямовуючих інтерактивних технік у формуванні 

психологічної культури менеджерів і персоналу організацій. 

1.7. Використання змістовно-смислових інтерактивних технік для 

психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій. 

1.8 Застосування рольових ігор та тренінгів для психологічної підготовки 

менеджерів і персоналу організацій. 

1.1. Поняття про технологічний підхід в роботі організаційних 

психологів і сутність технологій 

Аналіз основних видів діяльності психологів по роботі з персоналом 

свідчить про складність та багатоаспектність їх функціонування. З метою 

систематизації цієї діяльності, виділення її системоутворюючих блоків, а 

також забезпечення практичного «фокусування» доцільним є впровадження 

технологічного підходу. Основне призначення технологічного підходу 

полягає в розробці (проектуванні) та впровадженні спеціальних психолого - 

організаційних технологій, спрямованих на вирішення конкретних проблем в 

організації. 

В найбільш загальному вигляді технологію можна визначити як 

сукупність знань про способи та засоби проведення виробничих процесів, або 



як сукупність виробничих методів і процесів у певній галузі виробництва, а 

також науковий опис способів виробництва. 

Як вважають Д.Ф. Віланд і Р.А. Ульріх, машини, устаткування й 

сировину зазвичай можна розглядати як компоненти технології, але найбільш 

важливішим компонентом, безсумнівно, є процес, за допомогою якого 

вихідні матеріали (сировина) перетворюються па бажаний кінцевий продукт. 

За своєю суттю технологія є засобом, що дозволяє здійснити такс 

перетворення. 

Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. у своїй фундаментальній праці 

«Основи менеджменту» дають такс тлумачення: технологія (technology) — 

будь-який засіб перетворення вихідних матеріалів — чи то люди, чи фізичні 

матеріали — для одержання бажаної очікуваної продукції або послуг. 

ДейвісЛ., аналізуючи проектування робіт, пропонує широке розкриття 

поняття технології, а відтак — це поєднання кваліфікаційних навичок, 

устаткування, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, 

необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи 

людях. 

В.І. Слободчиков пропонує дуже цікаву схему повної (нормативної) 

структури діяльності, яку порівнює з поняттям технологи. Ця структура 

включає в себе: 

• ресурси; 

• потенціал; 

• дію; 

• умови; 

• ціль відносно рівнів діяльнісних категорій. 

І тільки повна нормативна структура діяльності, конкретна структура 

виробничого циклу виявляє себе і як цілком конкретна технологія, і як 

вчення про засоби, підстави і способи розв'язання задач і досягнення певних 

цілей діяльності. 



Слід зазначити, що існує тісний взаємозв'язок між технологіями, 

завданнями, структурою і цілями організації. Виконання завдання включає 

використання конкретної технології як засобу перетворення матеріалу, що 

надходить па вході, у форму па виході. 

Загалом можна зробити висновок про те, що технологія — це 

виважена система того, «як» та «яким чином» мета втілюється в конкретний 

різновид продукції або її складову частину. 

1.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій 

Окрім виробничих технологій, які мають відношення до здійснення 

виробничих процесів, важливу роль відіграють гуманітарні. У найбільш 

загальному вигляді гуманітарні технології можна визначити як такі, що 

пов'язані безпосередньо з діяльністю людини (груп людей, організацій як 

соціальних систем). Часто їх називають «людинознавчими технологіями». 

До основних гуманітарних технологій належать: 

• управлінські; 

• освітні (педагогічні); 

• психофізіологічні; 

• психологічні та ін. 

І. А. Кузьмін пропонує п'ять технологій ефективного менеджменту або 

управлінські технології, розраховані па управління персоналом з боку вищих 

керівних ланок та управління шефом з боку його підлеглих, а саме: 

• технологію постановки мети; 

• технологію визначення стратегії досягнення та способу винагороди; 

• технологій винагороди для новоприйнятих співробітників; 

• технологію для «недбалих підлеглих»; 

• технологію управління шефом. 

Для досягнення вершин професіоналізму, Н.В. Кузьміною, необхідне 

опанування трьох груп продуктивних технологій: дослідження, 

конструювання, взаємодії. Згодом вони були адаптовані до управлінської 

діяльності А. О. Деркачем та О.ТІ. Ситніковим.  



Важливу роль в життєдіяльності людини відіграють освітні або 

педагогічні технології, пов'язані насамперед із забезпеченням ефективного 

навчального процесу, впровадженням освітніх інновацій тощо. 

Щодо психофізіологічних технологій варто зауважити, що вони 

дозволяють змінювати параметри процесу, що відбувається в людині за тих 

самих збуджуючих факторів. Завдяки засвоєним психофізіологічним 

технологіям індивідуум здатний здійснювати самопрограмування на зміну 

тих чи інших якостей, блокувати себе від накопичення негативних емоцій, 

ефективно використовувати внутрішні ресурси, мотивувати себе і підлеглих 

на досягнення віддалених у часі цілей, здійснювати погляд з майбутнього. 

Одним із видів гуманітарних технологій є психологічні, які сьогодні 

використовуються для вирішення багатьох завдань, і які дехто з авторів 

називає психосоціальними технологіями. 

В.Г. Панок, виділяючи психологічну технологію і вважаючи її 

основним елементом практичної психології, дає їй таке тлумачення: 

психологічна технологія — це цілісна методична система, що складається з 

трьох основних частин: 

• діагностичної; 

• іптерпретаційпої (або пояснювальної); 

• корекційної. 

Отже, психологічні технології мають поєднувати аналітичний і 

синтетичний підхід до особистості, суму накопичених знань і уявлень про 

елементи та структурні блоки у їх взаємозв'язках, з одного боку, і цілісне 

(синтетичне) бачення об'єкта корекційних впливів — з іншого. 

Розробка психологічної технології, як вважає Карамушка Л.М., є 

процесом психологічного проектування, що спрямований на вирішення 

конкретної ситуації індивідуального розвитку або соціальної взаємодії з 

використанням знань і досвіду наукової та побутової психології. Вибір 

методу і вимог до нього у практиці застосування соціально-психологічних 



знань мають визначатися так, як і в прикладних природничих науках — 

конкретним ситуаційним контекстом. 

1.3. Психолого - організаційні технології як різновид психологічних 

технологій 

Одним із видів психологічних технологій є такі, що пов'язані із наданням 

психологічної допомоги психологами по роботі з персоналом менеджерам та 

персоналу організацій. Їх можна назвати психолого-організаційними 

технологіями і визначити як системи основних видів та форм діяльності 

психологів по роботі з персоналом спрямованих на вирішення певних 

психологічних проблем, пов'язаних як з діяльністю й розвитком організації в 

цілому, так і функціонуванням менеджерів і персоналу організацій. 

Базуючись па підході В.Г. Панка та дещо уточнюючи його, можна 

стверджувати, що структура психолого - організаційної технології включає 

такі основні компоненти: 

 інформаційно-смисловий компонент; 

 діагностичний компонент; 

 корекційно - розвивальний компонент. 

Важливим завданням практичної психології є розробка 

(конструювання) психолого - організаційних технологій згідно з основними 

проблемами, що виникають під час психологічного забезпечення 

управлінського процесу. 

Аналізуючи попередній матеріал та підсумовуючи висловлені 

положення, можна зробити такі висновки щодо впровадження 

технологічного підходу в діяльності психологів по роботі з персоналом, 

тобто конструювання та використання психолого - організаційних технологій 

для надання організаційними психологами допомоги керівникам та 

персоналу різних установ: 

1. Психолого - організаційні технології — це ситуаційно-орієнтовані 

системо комплекси методів, які складаються із трьох основних блоків: 

інформаційно-смислового, діагностично-інтерпретаційного та корекційно-



розвивального, що забезпечують ефективність основних видів діяльності 

організаційних психологів у конкретних обставинах життєдіяльності 

організації стосовно потреб і запитів керівників і персоналу. 

2. Впровадження психолого - організаційних технологій передбачає 

взаємопов'язану діяльність психолога з керівником на договірній основі з 

урахуванням принципів спільної роботи (індивідуалізації, диференціації, 

оптимальної реалізації людських ресурсів, конструктивного спілкування 

тощо). 

3. Розроблені психолого - організаційні технології мають бути 

придатними для відтворення не тільки їх авторами, але й іншими 

психологами з гарантією досягнення запланованих результатів. 

4. Важливим є опанування практичними психологами цими 

технологіями у процесі навчання, а також уміннями й навичками адаптувати 

їх, робити переклад «конкретною мовою», працюючи в умовах реальної 

організації. 

1.4. Основні види психолого - організаційних технологій. 

Усі види психолого - організаційних технологій, які можуть бути 

використані психологами по роботі з персоналом, можна поділити на такі 

основні групи: 

• технології роботи щодо забезпечення діяльності та розвитку 

організацій; 

• технології роботи з керівниками (менеджерами) організацій та 

підприємцями; 

• технології роботи з персоналом організацій; 

• технології роботи щодо забезпечення ефективної взаємодії 

менеджерів і персоналу організацій. 

Кожна із зазначених груп технологій включає певні підгрупи, наведені 

нижче. Технології роботи психологів по роботі з персоналом щодо 

забезпечення діяльності та розвитку організації мають такі підгрупи: 

• технологію розробки концепції діяльності та розвитку організації; 



• технологію взаємодії організації з іншими установами; 

• технологію формування сприятливого іміджу організації; 

• технологію проведення презентації організації; 

• технологію впровадження змін в організації; 

• технологію взаємодії організації з працівниками та ін. 

До групи технологій роботи психологів з керівниками організацій та 

підприємцями відносяться: 

• технологія формування управлінської команди; 

• технологія розвитку професійно-управлінського самовизначення 

менеджерів; 

• технологія прийняття менеджерами управлінських рішень в 

організації; 

• технологія формування етичної культури менеджерів; 

• технологія ефективної діяльності керівника-лідера; 

• технологія самореалізації менеджерів у процесі їх професійної 

діяльності; 

• технологія підвищення професійної діяльності підприємців та ін. 

Група технологій роботи психологів з персоналом організацій включає: 

• технологію відбору працівників в організацію; 

• технологію адаптації працівників в організації; 

• технологію забезпечення задоволеності працівників роботою; 

• технологію здійснення атестації в організації; 

• технологію забезпечення професійної кар'єри персоналу організації; 

• технологію забезпечення психічного здоров'я працівників; 

• технологію попередження та подолання професійного стресу в 

організації; 

• технологію профілактики виникнення синдрому «професійного 

вигорання» у працівників та ін. 

До групи технологій роботи психологів щодо забезпечення ефективної 

взаємодії менеджерів і персоналу організацій відносяться: 



• технологія ефективного ділового спілкування та попередження 

комунікативних бар'єрів в організації; 

• технологія запобігання та розв'язання організаційних конфліктів; 

• технологія формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату її колективі; 

• технологія формування організаційної культури організації та ін. 

1.5 Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації 

технологічного підходу в роботі організаційних психологів 

У процесі реалізації технологічного підходу в роботі організаційних 

психологів важливу роль відіграють інтерактивні техніки. 

Інтерактивні техніки (від англ. слова interaction — взаємодія) — це 

техніки, які забезпечують активну взаємодію менеджерів і персоналу 

організацій (або представників кожної із зазначених категорій окремо) в 

умовах навчальних тренінгів та семінарів, спрямованих на їх підготовку до 

розв'язання актуальних управлінських і професійних завдань. 

По-перше, термін «активні методи та форми навчання» відповідно до 

вітчизняних традицій відображає основну орієнтацію цих методів та форм на 

активізацію пізнавальної діяльності учасників заняття (шляхом постановки та 

розв'язання проблемних ситуацій і завдань). Натомість термін «інтерактивні 

техніки», разом з активізацією пізнавальної діяльності учасників занять, 

відображає також орієнтацію занять на забезпечення їх активної 

міжособистісної взаємодії. Це досягається відповідними засобами: 

• спеціальним територіальним розміщенням учасників заняття; 

• організацією їх спільної діяльності в діадах та малих групах; 

• створенням умов для реалізації різних видів вербального та 

невербального спілкування; 

• вирішенням навчальних і реальних професійних проблем; 

• забезпеченням зворотного зв'язку, здійсненням рефлексії занять тощо. 

По-друге, термін «активні методи та форми навчання», як це прийнято 

у вітчизняній практиці, частіше за все застосовується для відображення 



спеціальних організаційних форм занять (проблемні лекції, ділові ігри тощо). 

Але термін «інтерактивні техніки» має більш «локальний» характер, який 

проявляється в тому, що інтерактивні техніки у західній практиці можуть 

використовуватися як складові елементи (або як спеціальна система цих 

елементів) інших організаційних форм навчання, наприклад таких як 

навчальні тренінги - семінари, соціально - психологічні тренінги Одначе вони 

можуть використовуватися й окремо. 

У реалізації технологічного підходу в діяльності психологів в 

організації інтерактивні техніки відіграють таку роль: 

• у процесі впровадження інформаційно-пізнавального компонента 

технології:  

а) дають можливість осмислити зміст та значення тих чи інших 

психолого - управлінських феноменів та їх роль в діяльності організації;  

б) сприяють аналізу сутності основних понять організаційної 

психології, окремих характеристик цих понять;  

в) орієнтують на усвідомлення сучасних підходів до діяльності й 

розвитку організації та ін.; 

• у процесі впровадження діагностичного компонента технології:  

а) створюють умови під час взаємодії менеджерів або персоналу 

організації прямо чи опосередковано, в індивідуальній чи груповій формі 

осмислити певні проблеми, які існують в діяльності організації, формальних 

чи неформальних груп, конкретних особистостей;  

б) сприяють актуалізації потреби учасників занять в самопізнанні і 

самоаналізі психологічних особливостей своєї організації, власних 

особистісних та професійних якостей та ін.;  

в) формують позитивне ставлення до практичного використання 

психологічних закономірностей управління організаціями та ін.; 

• у процесі впровадження корекційно - розвивального компонента 

технології:  



а) сприяють формуванню потреби та вмінь в учасників занять 

використовувати отримані знання з метою оптимізації управління 

організацією, професійного та особистісного вдосконалення;  

б) забезпечують визначення конкретних напрямків та шляхів 

вирішення проблем, які існують в діяльності організації;  

в) створюють умови для набуття умінь і павичок, що сприяють 

підвищенню ефективності діяльності організації. 

Відповідно до наведеної класифікації інтерактивні техніки, що 

використовуються для підготовки менеджерів і персоналу організацій в 

західній практиці, можна поділити на дві групи (залежно від функцій, які 

вони виконують в організації навчання): 

• організаційно-спрямовуючі; 

• змістовно-смислові. 

1.6. Роль організаційно-спрямовуючих інтерактивних технік у 

формуванні психологічної культури менеджерів і персоналу організацій 

Основне призначення організаційно-спрямовуючих інтерактивних 

технік полягає в тому, щоб якимось чином задіяти учасників заняття у 

виконання певних завдань, забезпечити початок та кінець заняття, здійснити 

послідовний перехід від однієї частини до іншої, створити «комфортні» 

умови діяльності для учасників і підтримати їх активність тощо. 

До цієї групи, згідно із розробленими підходами, можна віднести: 

• організаційно-підготовчі техніки; 

• вивчення очікувань учасників заняття щодо семінарів-тренінгів; 

• спільну розробку правил групової роботи; 

• «криголами» (форми, які «розколюють» лід напруженості, що час від 

часу виникає в процесі проведення занять); 

• створення малих груп (або пар) та ін.  

Проаналізуємо кожну із зазначених груп. 

Організаційно-підготовчі техніки. Особливість даної підгрупи технік 

полягає в тому, що вони пов'язані насамперед з вибором аудитори для 



проведення заняття. Застосовується інноваційний підхід, що базується па 

використанні інтерактивних технік. Він передбачає спеціальний вибір 

приміщення згідно з тими конкретними цілями, поставленими напередодні 

занять, та методами, запланованими під час проведення цих занять. Тому 

передумовою використання інтерактивних технік є вибір такого приміщення, 

де учасники заняття могли б активно взаємодіяти між собою (працювати в 

групах, в парах, «в колі», вільно пересуватися територією тощо). Підготовка 

спеціальних карток («бейджиків»), на яких учасники занять можуть вказати 

своє ім'я в тому варіанті, як вони того забажають.  

Наступну підгрупу становлять техніки, пов'язані з вивченням очікувань 

менеджерів і персоналу організацій щодо тренінгу-семінару. Для цього 

використовується техніка, яка вивчає очікування учасників щодо навчання 

безпосередньо уже на занятті (в рамках названої керівником теми). Вона 

може проявлятися в тому, що учасників занять просять, скажімо, відповісти 

на такі питання: 

• Чого саме вони хочуть навчитися на семінарі - тренінгу (конкретному 

занятті)? 

• Які конкретні вміння та навички вони хочуть засвоїти? 

• Який у них зараз емоційний стан? 

Ще однією важливою інтерактивною технікою є спільна розробка 

керівниками — учасниками заняття правил групової роботи, які фактично 

влаштовують орієнтири щодо того, якої стратегії взаємодії будуть 

дотримуватись учасники в навчальних і, відповідно, в реальних умовах 

практичної діяльності. 

А отже, взаємодія учасників тренінгів може мати такий характер: 

• «жорсткої» взаємодії, спрямованої насамперед на підготовку членів 

організації до успішного розв'язання завдань організації; 

• взаємодії, побудованої па основі партнерства. 

Аналіз традиційних форм професійної підготовки менеджерів і 

персоналу організацій в нашій країні засвідчив, що такий підхід часто 



відсутній, оскільки власне форм роботи, орієнтованих на спільну діяльність, 

здебільшого нема. 

Призначення наступної підгрупи інтерактивних технік — «криголамів» 

— полягає в тому, щоб «розбити лід відчуження», який може виникати між 

учасниками тренінгу – семінару. 

У таких випадках керівниками заняття-тренерами можуть проводитися 

нескладні вправи, які позитивно позначатимуться на активності учасників У 

традиційному вітчизняному навчанні такі завдання цілком відсутні. 

Створення малих груп (або пар) як інтерактивна техніка полягає в 

тому, що учасники семінару - тренінгу при виконанні відповідних завдань 

поділяються па малі групи (по 3-5 осіб) або на пари. Групи або пари можуть 

формуватися за різними принципами: 

• за власним вибором (на основі симпатії членів заняття один до 

одного); 

• на основі спільного кольору її одязі; 

• на основі спеціальних розрахунків (учасники заняття розподіляються 

таким чином, що ті, хто має 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й номери тощо, 

працюють разом в одній групі та ін.). 

Робота в малих групах дає можливість учасникам заняття уже в 

навчальних умовах опанувати прийомами спільної роботи (розподіляти між 

собою функції, необхідні для виконання завдання; спілкуватися при 

обговоренні тих чи інших аспектів проблеми; презентувати, позицію групи 

тощо). 

1.7. Використання змістовно-смислових інтерактивних технік для 

психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій 

Мета змістовно-смислових інтерактивних технік — це сприяння 

безпосередньо вирішенню цілей та завдань, поставлених перед заняттям 

(наприклад, проаналізувати зміст феномена «конфлікт», виділити види 

конфліктів, обґрунтувати позитивні та негативні функції конфліктів, 



проаналізувати власні індивідуально - психологічні особливості, які можуть 

впливати на поведінку в конфлікті тощо). 

Зазначена група включає такі основні техніки: 

• заповнення робочих листків; 

• «мозкові штурми»; 

• дискусії з «відкритим кінцем»; 

• аналіз управлінських (професійних) ситуацій; 

• рольові ігри; 

• тренінги та ін. 

Особливість такої техніки, як заповнення робочих листків полягає в 

тім, що вона, відверто кажучи, забезпечує «активну взаємодію учасника 

заняття із самим собою».  

«Мозковий штурм», як інтерактивна техніка, полягає в тому, що 

керівники організацій генерують ідеї стосовно тих чи інших проблем, які 

можуть трапитися у їхній професійній діяльності.  

«Мозковий штурм» може використовуватися в трьох основних формах: 

• індивідуальній; 

• парній; 

• груповій. 

Враховуючи те, що у вітчизняній системі освіти донедавна практично 

була відсутня орієнтація па використання «мозкового штурму», 

впровадження такої інтерактивної техніки на перших станах викликає певні 

труднощі (оскільки не всі учасники заняття мають відповідну мотивацію та 

підготовку, то кількість генерованих ідей не є завеликою). Але по мірі 

набуття учасниками занять досвіду й актуалізації у них відповідної мотивації 

(у визнанні, самореалізації тощо) така техніка дедалі більше стає 

ефективною. 

Основне призначення дискусії «з відкритим кінцем» — виявити наявні, 

часом зовсім протилежні позиції менеджерів або персоналу щодо тієї чи 

іншої проблеми та сформувати толерантні установки стосовно цих позицій. 



На відміну від так званої дискусії «з закритим кінцем», спрямованої на аналіз 

тієї чи іншої проблеми та виведення чітких висновків, дискусія з «відкритим» 

кінцем, навпаки передбачає виявлення різноманітних точок зору з однієї і тієї 

самої проблеми, а отже, показує складність даної проблеми та вплив на її 

розуміння й осмислення індивідуально-психологічних та соціально-

психологічних характеристик учасників управлінської взаємодії. 

Аналіз управлінських (професійних) ситуацій - суть такої інтерактивної 

техніки полягає в тому, що учасники заняття в процесі сумісної групової 

діяльності наводять приклади проблемних управлінських або професійних 

ситуацій, які описуються й аналізуються за таким планом: 

• зміст ситуації; 

• обґрунтування складності та значимості ситуації в умовах конкретної 

організації; 

• опис рішення, яке було прийняте учасниками для вирішення 

проблеми; 

• аргументації з приводу прийнятого саме такого рішення, а не 

інакшого; 

• до яких результатів (позитивних чи негативних) призвело таке 

розв'язання ситуації; 

• чи можна було вирішити ситуацію, враховуючи результати іншим 

чином та ін.  

Аналіз управлінських ситуацій може здійснюватися на різних рівнях: 

• індивідуальному; 

• парному; 

• груповому. 

Слід зазначити, що управлінські ситуації могли бути заздалегідь 

підготовлені керівником заняття або запропоновані слухачами, зважаючи на 

їх інтереси та досвід ділового спілкування. 

1.8 Застосування рольових ігор і тренінгів для психологічної 

підготовки менеджерів і персоналу організацій 



Рольова гра — складна системна інтерактивна техніка, у процесі 

застосування якої використовується рольова структура ведення заняття, 

тобто певний набір ролей, які регламентують діяльність і поведінку його 

учасників. 

Організаційною одиницею рольової гри виступає умовна проблемна 

ситуація. Вона розгортається у процесі заняття як окремий сюжет. В його 

основу може бути покладена навчальна або реальна управлінська 

(професійна) проблема, формування якої містить відповідне питання (або 

серію питань). Рольова гра проходить у кілька етапів:  

 повідомлення теми, мети, ознайомлення всіх партнерів зі змістом 

кожної ролі, після чого створюються рольові групи. 

 опанування ролей і з'ясування суті проблемного питання чи 

сутності ситуації. 

 У сучасній психологічній науці існують різні класифікації рольових 

ігор. Виділяють навчально-рольові та ділові ігри. 

Основне призначення навчально-рольової гри полягає в тому, щоб за 

допомогою так званих «навчальних» ролей розв'язати такі завдання: 

• залучити всіх учасників заняття до обговорення теоретичних проблем 

організаційної психології; 

• виділити основні аспекти і методи аналізу актуальних проблем 

конкретної теми або навчального курсу в цілому; 

• сформувати позитивне ставлення, інтерес до проблеми, що 

обговорюється, та ін.  

Застосування навчально-рольової гри доцільне в тих випадках, коли 

внутрішні фактори відсутні або недостатньо виражені. 

Структура навчально-рольової гри передбачає наявність трьох типів 

рольових груп: «генератори ідей», «критики», «арбітри». 

Ділова гра спрямована на те, щоб імітуючи реальні управлінські 

ситуації за допомогою «справжніх», а не «навчальних» ролей, забезпечити 

формування умінь і навичок, необхідних для ефективного розв'язання 



управлінських ситуацій. Вид професійної діяльності, у процесі виконання 

якої виникають управлінські проблеми, визначає тип ділових ігор (бізнесові, 

освітньо - педагогічні, військові та ін.). 

Ділова гра може сприяти розвитку певних особистісних якостей її 

учасників: 

• знижувати ригідність та стереотипність мислення; 

• підвищувати здатність до творчості; 

• посилювати почуття відповідальності за результати прийнятих рішень 

в ситуації управлінського ускладнення; 

• сприяти становленню толерантності у спілкуванні; 

• впливати па адекватність самооцінки; 

• орієнтувати па самопізнання, самоаналіз та самовдосконалення 

особистості тощо. 

За допомогою ділової гри можна розв'язати такі завдання: 

• сформувати практичні вміння та павички, необхідні для розв'язання 

певних типів психолого - управлінських завдань; 

• сприяти усвідомленню необхідності та можливості запобігти і 

розв'язати певні психолого - управлінські ситуації. 

Разом з аналізом конкретних управлінських ситуацій у процесі 

психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій доцільно 

застосовувати соціально-психологічний тренінг, який дозволяє 

відпрацювати, «відтренувати» у слухачів психолого - управлінські та 

психолого - професійні вміння і навички, необхідні для забезпечення 

ефективної діяльності та розвитку організації. 

За останні два-три роки в закордонних психолого - управлінських виданнях з 

перекладом українською мовою чітко розкрито зміст соціально-

психологічних тренінгів, спрямованих на розв'язання актуальних психолого - 

управлінських завдань: 

• відбір персоналу в організації; 

• забезпечення успішної адаптації персоналу організації; 



• формування ефективного ділового спілкування керівників та працівників  

• попередження та розв'язання конфліктів в організації; 

• формування лідерських якостей керівників; 

• формування «управлінської команди»; 

• введення змін в організації; 

• формування корпоративної культури та ін. 

Послідовність використання активних методів та форм проведення 

занять не є чітко визначеною. В одних випадках аналіз певної проблеми теми 

може розпочинатися з проблемної лекції, де висвітлювались основні 

теоретичні питання, а закріплюватися матеріал може за допомогою ділових 

ігор, тренінгів тощо. В інших випадках «стартом» для розгляду теми може 

стати психологічний практикум, під час проведення якого слухачі можуть 

зацікавитися тими чи іншими характеристиками їх діяльності, а потім 

детально їх розглянути па проблемній лекції.  

Тема 2. Значення психолого - організаційного консультування у 

процесі реалізації технологічного підходу  

Питання теми 

2.1. Роль психолого - організаційного консультування в реалізації 

технологічного підходу в праці психологів по роботі з персоналом. 

2.2. Мотиваційний компонент моделі психолого - організаційного 

консультування. 

2.3. Когнітивно-смисловий та операційний компоненти моделі 

психолого - організаційного консультування. 

2.4. Особистісний та організаційний компоненти моделі психолого-

організаційного консультування. 

2.1. Роль психолого - організаційного консультування в реалізації 

технологічного підходу в праці психологів по роботі з персоналом. 

Важливу роль у реалізації технологічного підходу у роботі 

організаційних психологів відіграє психолого - організаційне 



консультування. Аналіз його змісту дає можливість висловити низку 

положень, а саме: 

Психолого - організаційне консультування є похідним від більш 

загального виду діяльності «консультування», під яким розуміють будь-яку 

форму падання допомоги щодо змісту, процесу або структури задачі чи серії 

задач, де консультант не відповідає за виконання завдання, але допомагає 

тим людям, які несуть за це відповідальність. Його слід розуміти як метод 

вдосконалення соціальної практики, основне призначення якого полягає в 

наданні допомоги організаціям, їх менеджерам та персоналу щодо 

вдосконалення практики управління, підвищення ефективності діяльності 

організації в цілому та індивідуальної ефективності (професійній та 

особистісній) кожного менеджера і працівника. 

Тобто психолого - організаційне консультування — це вид професійної 

діяльності, що здійснюється окремими особами та консультаційними 

фірмами, і потребує спеціальної глибокої і серйозної підготовки фахівців для 

його проведення. 

Психолого - організаційне консультування відрізняється від інших 

видів за такими показниками: 

1. За змістом: пов'язаність з трудовою, професійною діяльністю людей, 

а не з їх приватним життям. 

2. За об'єктами впливу та аналізу. 

3. За технологіями здійснення. 

Психолого - організаційне консультування виявляється у наданні 

консультантом допомоги щодо: 

• цілей та завдань організації; 

• структури організації; 

• людських ресурсів (менеджери та персонал); 

• технологій та методів діяльності організації. 

Основні види психолого - організаційного консультування поділяють 

на дві групи. 



До першої групи належать: 

• визначення цілей та завдань організації, стратегії її розвитку; 

• обґрунтування та оптимізація структури організації; 

• вибір технологій діяльності організації. 

До другої групи відноситься консультування з проблем управління 

людськими ресурсами: 

• планування людських ресурсів; 

• відбір менеджерів та персоналу організацій; 

• формування управлінської та виконавчої команди в організації; 

• адаптація менеджерів і персоналу організацій; 

• забезпечення позитивної мотивації менеджерів і персоналу 

організацій; 

• створення умов для задоволення працею менеджерів і персоналу 

організацій; 

• розвиток професійної кар'єри менеджерів і персоналу організації; 

• попередження та подолання професійного стресу й синдрому 

«професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій та ін. 

Психолого - організаційне консультування в організації стосується 

функціонування інших структурних підсистем її діяльності тобто цілей та 

завдань організації, структури організації, технологій та методів. Повинно 

включати наступні основні компоненти: 

 Мотиваційний компонент  

 Когнітивно-смисловий компонент  

 Операційно-технологічний компонент  

 Особистісний компонент  

 Організаційний компонент  

Психолого - організаційне консультування пов'язане насамперед з 

корекційно - розвивальним компонентом технології, дає можливість 

реалізувати декілька його стратегій а) навчальну б) індивідуальну  



2.2. Мотиваційний компонент моделі психолого - організаційного 

консультування 

Вивчення реального управлінського досвіду показує, що мотивація 

менеджерів і персоналу щодо отримання психологічної допомоги з проблеми 

діяльності та розвитку організації не є чітко вираженою. Вона іноді 

спостерігається лише в деяких менеджерів і працівників: 

- які через високий творчий потенціал мають значний рівень загальної 

управлінської, професійної і психологічної культури; 

- які пройшли спеціальну психологічну перепідготовку на курсах, семінарах, 

тренінгах; 

- які орієнтовані па впровадження сучасних та інноваційних підходів в 

організаціях і розуміють важливість психологічної готовності менеджерів та 

персоналу до діяльності; 

- які знаходилися в реальних «кризових» ситуаціях у процесі діяльності. 

До основних причин, які зумовлюють такий стан справ можна 

віднести: 

• соціально-економічні причини; 

• психологічні причини. 

На основі аналізу зазначених причин можна стверджувати, що до 

провідних умов формування позитивної мотивації менеджерів та персоналу 

організацій стосовно психолого - організаційного консультування належать. 

• психологічна просвіта менеджерів і персоналу та розкриття 

можливостей психології; 

• створення розвиваючого психологічного середовища в організаціях; 

• розкриття можливостей психологічних служб у психологічному 

забезпеченні діяльності та розвитку організації; 

• спеціальна підготовка фахівців у сфері організаційної психології -

тощо. 

2.3. Когнітивно-смисловий та операційний компоненти моделі 

психолого - організаційного консультування 



Аналіз когнітивно-смислового компонента психолого - управлінського 

консультування, тобто «реальних» запитів керівників і працівників 

організацій, дає підстави говорити про те, що типологію їх запитів можна 

здійснювати за такими основними критеріями: 

• суб'єкт запиту; 

• зміст проблеми; 

• ступінь актуалізації та осмислення запиту; 

• надання певного виду психологічної допомоги; 

• міра складності проблеми; 

• ступінь екстремальності проблеми та ін. 

Щодо першого критерію (суб'єкта запиту) можна сказати, що конкретні 

питання часом надходять від різних категорій працівників: від керівників 

організації або «управлінської команди», від персоналу організації. 

Другий критерій (зміст проблеми) характеризується диференціацією 

запитів, яка може здійснюватися відповідно до різних психолого - 

організаційних проблем, що виникають в організації.  

Стосовно третього критерію менеджери або працівники можуть 

звертатися з чітко визначеним запитом  або так званим «розмитим» запитом, 

не до кіпця осмисленим і опрацьованим. 

Четвертий критерій — може виявлятися на двох рівнях: 

інформаційному, практично-дієвому рівні. 

За п'ятим критерієм («ступінь складності проблеми») запити можуть 

розподілятися на запити-завдання, запити-проблеми. 

Зрештою, за шостим критерієм («ступінь екстремальності проблеми») 

запити можуть поділятися на дві основні групи. До першої належать такі, що 

стосуються проблем пов'язаних із нормальними, стабільними умовами 

життєдіяльності організації і самого керівника, другу групу становлять 

запити, які стосуються надання психологічної допомоги в умовах 

екстремальних, стресових ситуацій. 

Основні етапи консультування можна представити таким чином:   



1 етап — формування потреби у менеджерів і персоналу організацій у 

зверненні про допомогу до консультанта; 

2 етап — аналіз, уточнення та формування замовлення на 

консультування; 

3 етап — етап власне психолого - організаційного консультування; 

4 етап — оцінка результативності консультування. 

2.4. Особистісний та організаційний компоненти моделі психолого - 

організаційного консультування 

Особистісний компонент психолого - організаційного консультування 

передбачає наявність у психолога глибоких знань із загальних проблем 

організаційної психології. Бажаним є наявність певного управлінського 

досвіду. Мабуть, таке консультування має проводити консультант - 

універсал, який є фахівцем з широкого кола психолого - організаційних 

проблем. Обов'язковим є дотримання правил конфіденційності. Основні 

організаційні форми психолого - організаційного консультування 

(організаційний компонент) можуть бути виділені за двома критеріями: 

• територіально - організаційна підпорядкованість психологів; 

• професійно-кількісний склад консультантів. 

За першим критерієм (територіально-організаційна підпорядкованість 

психологів) виділяють наступні форми психолого - організаційного 

консультування: 

• консультування психологом, що працює безпосередньо в організації; 

• консультування психологом, який працює за межами організації (в 

консультаційних агенціях, бюро тощо). 

До основних організаційних форм психолого - управлінського 

консультування, які виділені за другим критерієм (професійно-кількісним 

складом консультантів), належать: 

• індивідуальне консультування (здійснюється одним консультантом); 



• діадне консультування (здійснюється двома консультантами, які можуть 

бути спеціалістами з різних аспектів проблеми, наприклад, консультант з 

проблем управління і власне психолог); 

• «консультування командою» (здійснюється групою консультантів, які 

викопують певні функції).- 

Ефективність психолого - організаційного консультування можна 

визначити як міру досягнення основних його цілей. 

Критерії ефективності психолого - організаційного консультування, до якої 

належать: 

• на рівні клієнта; 

• на рівні консультанта. 

У свою чергу, критерії психолого - організаційного консультування на 

рівні клієнта можна розподілити на види нижчого рівня: 

• на рівні консультування персоналу; 

• на рівні консультування організації. 

Основними критеріями ефективності консультативного процесу на 

рівні клієнта при консультуванні персоналу є: 

• мотивація до діяльності та розвитку; 

• професійна компетентність та ефективність діяльності; 

• міжособистісні стосунки; 

• емоційне самопочуття; 

• ціннісні орієнтації тощо. 

До основних критеріїв ефективності консультативного процесу па рівні 

клієнта при консультуванні організації належать: 

• мотивація до ефективної діяльності та організаційного розвитку; 

• ефективність діяльності; 

• соціально - психологічний клімат; 

• емоційне самопочуття; 

• цінності, установки, норми поведінки (організаційна культура) тощо. 



До групи основних критеріїв ефективності консультативного процесу 

на рівні консультанта належать: 

• підвищення загальної компетентності; 

• вдосконалення в опануванні конкретними техніками; 

• особистісне зростання тощо. 

Для зазначених критеріїв розроблено систему спеціальних методів, яка 

включає групи методів для визначення показників: 

• на рівні персоналу та організації; 

• об'єктивні та суб'єктивні; 

• кількісні та якісні. 

До методів вивчення ефективності консультування організації 

належать: а) методи вивчення образу організації (методика Р. Лейкерта 

«Профілі організаційних характеристик») та методи вивчення організаційних 

парадигм («Шкали організаційних парадигм» Л. Константина); б) методи 

активного соціального навчання (соціально-психологічні тренінги, 

ситуаційно-рольові ігри, мозкові штурми, креативні групи, фокус-групи, 

групи конфліктів тощо). 

Методи вивчення ефективності діяльності персоналу включають: а) 

спостереження; б) вивчення документів; в) опитування (інтерв'ю, поглиблене 

інтерв'ю, анкетування); г) соціометрія, рейтинг; д) самоаналіз, самозвіт; є) 

тестування тощо. 

Важливим при визначеній ефективності психолого - організаційного 

консультування є поєднання об'єктивних і суб'єктивних, кількісних та 

якісних методів. 

 

 

 

 

 



Тема 3. Технологія профілактики та подолання комунікативних 

бар'єрів в організації 

Питання теми. 

3.1. Комунікація в роботі організації 

3.2 Поняття про комунікативні бар'єри в організації, їх види та причини 

виникнення (інформаційно-смисловий компонент технології). 

3.3. Система діагностичних методик для вивчення комунікативних 

бар'єрів в організації (діагностичний компонент технології). 

3.4. Тренінгова програма для профілактики та подолання 

комунікативних бар'єрів в організації ( корекційно - розвивальний 

компонент технології). 

 

3.1. Комунікація в роботі організації 

Комунікація розглядається як обмін інформацією між людьми з метою 

визначення проблем і пошуку рішень. Поняття "комунікація" має подвійний 

сенс. По-перше, воно фіксує статику взаємодії, наприклад акт, письмовий 

документ, що має інформацію і через це встановлює і підтримує фактичні 

контакти. По-друге, фіксує динаміку, процес взаємодії, контакти, відносини. 

Комунікаційне відношення має об'єктивну і суб'єктивну сторони. Об'єктивна 

сторона - це зв'язок, незалежно від характеристики окремих особистостей, що 

опосередковують і контролюють зміст і характер взаємодії; це система 

офіційних, службових відносин, що визначаються статусом посадової особи, 

приписами, інструкціями, правилами, нормативними актами, картами 

функціональних обов'язків, штатний розклад. Суб'єктивна сторона - це 

свідоме ставлення людей один до одного, засноване на індивідуальності. 

Комунікативний процес здійснюється в умовах прямих або непрямих 

відносин з іншими людьми.  

Виділяють наступні основні функції комунікативного процесу. 

1. Управлінська (спонукання правовідносини) є генетично і структурно 

вихідної.  



2. Фактична - пов'язана з встановленням і підтримкою контактів.  

3. Інформативна характеризується передачею реальних чи вигаданих 

відомостей, що забезпечують надання та отримання зворотного зв'язку.  

4. Емотивна (збудження емоційного переживання) реалізується у формі 

заохочення в організації взаємної кооперації і розвитку почуття спільності, 

спонукання людей до дії. Вона дозволяє створити позитивний емоційний фон 

ділової взаємодії в команді. 

5. Спонукальна (переконання, навіювання, наказ, прохання) забезпечує 

стимулювання командного навчання та обміну знаннями, підтримання 

безперервного оновлення знань співробітників і досягнення прозорості. Ця 

функція сприяє створенню в команді обстановки довіри і взаємодопомоги. 

6. Регулятивна (формування навичок поведінки в звичайних і 

конфліктних ситуаціях) характеризується виробленням алгоритмів спільного 

вирішення проблем.  

Типи комунікацій класифікуються за наступними критеріями. 

1. За змістом відносин між учасниками розрізняються: міжособистісна, 

публічна, масова.  

2. По засобам комунікації - мовна (письмова і усна), паралінгвістічна 

(жест, міміка, мелодія), матеріально-знакова (продукти виробництва, 

образотворчого мистецтва). 

3. За ступенем адекватності виділяють конгруєнтністну комунікацію, в 

якій всі повідомлення, вербальні та невербальні відповідають певному 

переданому значенням, неконгруєнтною - буде та, в якій слова і поведінку 

передають різні суперечливі повідомлення.  

4. За ступенем довільності виділяють навмисну і ненавмисну 

комунікацію.  

На ефективність командної роботи впливає використовувана в 

організації модель внутрішньо комунікативних мереж. 

Комунікативні мережі поділяються на централізовані (вся комунікація 

замикається на керівника) і децентралізовані (комунікація відносно 



рівномірно розподіляється між усіма членами організації). Централізовані 

мережі сприяють вирішенню щодо простих управлінських завдань, але 

перешкоджають ефективності вирішення складних проблем, зменшують 

задоволеність роботою у членів команд, знижують рівень командної єдності, 

хоча і сприяють розвитку лідерства. 

Відомо безліч інших варіантів комунікаційних моделей: ланцюговий, 

зоряна, ієрархічна тощо. 

Виділяють наступні основні причини неефективної комунікації: 

- недостатнє розуміння керівниками важливості комунікацій; 

- відсутність у організації зворотних зв'язків; 

- несприятливий психологічний клімат в команді; 

- особистісні моменти; 

- відсутність єдиного розуміння використовуваних понять і термінів, 

символів, тобто наявність семантичних бар'єрів комунікативного 

взаєморозуміння і взаємодії; 

- велика кількість проміжних ланок; 

- недостатня компетентність керівника в управлінні конфліктом в команді. 

3.2 Поняття про комунікативні бар'єри в організації, їх види та 

причини виникнення (інформаційно-смисловий компонент технологи) 

Аналіз проблеми комунікативних бар'єрів в організації передбачає 

розгляд таких питань: 

• розкриття сутності комунікативних бар'єрів та їх ролі в діяльності 

організації; 

• аналіз основних видів комунікативних бар'єрів в організації; 

• класифікація чинників, що впливають на виникнення комунікативних 

бар'єрів в організаціях; 

• відображення міри наявності комунікативних бар'єрів та уявлень 

членів організацій про шляхи їх подолання. 

Розглянемо сутність комунікативних бар'єрів та їх роль в діяльності 

організації після проведення певних аналітичних досліджень. Ефективність 



діяльності організації значною мірою залежить від успішності ділового 

спілкування менеджерів та персоналу, а також від особливості спілкування 

персоналу з клієнтами та партнерами організації. Сприяння досягненню 

взаєморозуміння між людьми, які працюють пліч-о-пліч, створення 

особистісного комунікативного комфорту для кожного працівника й 

організації загалом — невід'ємна частина праці психолога по роботі з 

персоналом. 

Серед явищ, що ускладнюють спілкування в організації, а іноді 

призводять до повного його блокування, провідну роль відіграють 

комунікативні бар'єри. У загальному вигляді комунікативні бар'єри можна 

визначити як перешкоди на шляху передачі інформації від комунікатора 

(відправник інформації) до реципієнта (одержувача). 

Комунікативні бар'єри є однією з причин виникнення і розгортання 

внутрішньо-особистісних, міжособистісних, внутрішньо групових і між 

групових конфліктів, які виникають в організаціях. Вони також можуть 

призводити до зниження результативності діяльності менеджерів і персоналу 

організацій, впливати на їх міжособистісні стосунки, емоційний стан, ступінь 

задоволення роботою тощо. Тому важливість профілактики та подолання 

комунікативних бар'єрів в організації очевидна, а робота організаційного 

психолога в цьому напрямку є нагальною. 

За своїм змістом комунікативний бар'єр — це один з різновидів 

психологічного бар'єру, психологічного стану, який виявляється у 

неадекватній пасивності суб'єкта, що заважає виконанню тих чи інших дій  

Стосовно основних видів комунікативних бар'єрів в організації слід 

зазначити, що психологами виділено кілька їх видів. 

Так, деякі автори зазначають, що спілкуванню в організаціях можуть 

перешкоджати соціальні та суто психологічні бар'єри. В першому випадку 

комунікація виявляється недостатньо розвиненою через належність партнерів 

до різних соціальних груп — рівнів управління та сфер діяльності. У другому 



випадку бар'єри виникають через індивідуально-психологічні особливості 

особистості — симпатії чи антипатії, відвертість чи її відсутність. 

Інші автори виділяють типи бар'єрів, що перешкоджають як 

відправленню, так і одержанню інформації в організації: а) пов'язані зі 

сприйняттям інформації (бар'єри сприйняття); б) організаційні (організаційні 

бар'єри).  

Окремо виділено комунікативні бар'єри, що виникають в 

управлінському спілкуванні: 

• фонетичний та стилістичний бар'єри; 

• інтелектуальний бар'єр; 

• семантичний бар'єр; 

• емоційний бар'єр; 

• мотиваційний бар'єр; 

• бар'єр, пов'язаний з соціальними ролями; 

• бар'єр управлінської поведінки керівника (наприклад, авторитарної). 

Також психологами виділено комунікативні бар'єри, що виникають у 

певних комунікативних контекстах у процесі виконання професійних завдань 

в організаціях. 

Так, у процесі переговорів в організації можуть виникнути такі 

комунікативні бар'єри: 

1. Партнери вступають в переговори, достатньо не обміркувавши 

заздалегідь свої цілі та задачі.  

2. Відсутність програми.  

3. Партнер дотримується тільки власних інтересів. 

4. Неправильна комунікативна поведінка одного з партнерів  

5. Бар'єр «пустити все на самотік».  

Основні чинники, що впливають на виникнення комунікативних 

бар'єрів в організаціях. 

Навіювання чи сугестія - дуже сильним засобом впливу з арсеналу 

людства. Пряме навіювання дуже небезпечне, у більшості випадків воно 



зустрічає опір у вигляді контрсугестії (протинавіюваппя), що є головною 

причиною виникнення бар'єрів па шляху комунікації. 

Аналізуючи механізм контреугестії виділені наступні види 

«уникнення», «авторитет» і «нерозуміння». 

Об'єктивні (зовнішні) та суб'єктивні (внутрішні) чинники 

комунікативних бар'єрів. 

Об'єктивні (зовнішні) чинники: 

• особливості соціально-політичного розвитку суспільств; 

• рівень матеріально-технічної оснащеності каналів інформації; 

• характеристику мікроситуації, пов'язаної зі спілкування; 

• особливості проблеми, яка становить предмет комунікації. 

Негативний вплив об'єктивних чинників призводить до таких видів 

комунікативних бар'єрів: 

• соціально - політичних; 

• технічних; 

• конкретно - ситуативних; 

• предметно-проблемних тощо. 

Суб'єктивні (внутрішні) чинники: 

• особливості спрямованості учасників комунікації; 

• характеристики пізнавальної сфери суб'єктів та об'єктів комунікації; 

• особливості емоційно-динамічної сфери учасників комунікації; 

• особливості, які визначають стратегію взаємодії учасників 

спілкування. 

Вплив суб'єктивних чинників спричиняє вплив таких комунікативних 

бар'єрів: 

• мовно - національних; 

• професійних; 

• освітніх; 

• вікових; 

• статевих; 



• особистісних; 

• власне комунікативних (вербальних чи невербальних). 

Класифікація основних комунікативних бар'єрів в організації.  

Причини виникнення комунікативних бар'єрів та їх основні види 

1 Комунікативні бар'єри, обумовлені особливостями спрямованості 

особистості 

 мотиваційні бар'єри; 

 бар'єри настанов; 

 моральні бар'єри. 

2 Комунікативні бар'єри, обумовлені особливостями пізнавальної 

сфери особистості 

 інформаційні (гносеологічні) бар'єри;  

 інтелектуальні бар'єри. 

3 Комунікативні бар'єри, обумовлені особливостями емоційно-

динамічної сфери особистості: 

 емоційні бар'єри; 

 бар'єри, обумовлені типом темпераменту. 

4 Комунікативні бар'єри, обумовлені особливостями спілкування 

учасників комунікації: 

4.1 Бар'єри, обумовлені особливостями інформаційної складової 

спілкування: 

 мовні бар'єри та бар'єри говоріння; 

 бар'єри слухання. 

4.2 Бар'єри, обумовлені особливостями соціально-перцептивної 

складової спілкування 

 емпатійні бар'єри ; 

 бар'єри стереотипного сприйняття; 

 естетичні бар'єри. 

4.3 Бар'єри, обумовлені особливостями інтерактивної складової 

спілкування 



 бар'єри, обумовлені різним стилем та стратегіями спілкування. 

5 Бар'єри, обумовлені соціально-професійними та соціально-

демографічними характеристиками учасників комунікації: 

 бар'єри, обумовлені різним соціальним, управлінським та 

професійним статусом учасників комунікації; 

 бар'єри, обумовлені віковими особливостями учасників 

комунікації; 

 бар'єри, обумовлені гендерними особливостями учасників 

комунікації.  

3.3. Система діагностичних методик для вивчення комунікативних 

бар'єрів в організації (діагностичний компонент технології) 

До основних методик, які дають можливість вивчити комунікативні 

бар'єри в організації та психологічні чинники, що впливають на їх 

виникнення, належать: 

1. Анкета «Комунікативні бар'єри в організації», розроблена автором. 

2. Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних 

контактів за В. В. Бойком. 

3. Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту 

в спілкуванні за В.В. Бойком. 

4. Методика діагностики комунікативної установки за В. В. Бойком 

(визначення загальної комунікативної толерантності). 

Кожна з методик має свою специфіку, вимірює різні аспекти проблеми, 

надаючи можливість всебічного аналізу досліджуваного феномена. 

1. Анкета «Комунікативні бар'єри в організації» дозволяє вивчити: 

• наявність (відсутність) комунікативних бар'єрів у респондента; 

• категорії людей в організації та поза її межами, з якими виникають 

такі бар'єри; 

• вплив комунікативних бар'єрів па успішність діяльності та 

самопочуття респондента; 



• наявність чинників, які впливають на виникнення комунікативних 

бар'єрів тощо. 

2. Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних 

контактів за В.В. Бойком дає можливість дослідити емоційні перешкоди у 

встановленні емоційних контактів — невміння управляти емоціями, дозувати 

їх, невміння виражати емоції, домінування негативних емоцій, небажання 

зблизитися з людьми на емоційній основі тощо. Звертаючись до цієї 

методики, можна визначити чинники комунікативних бар'єрів, пов'язані з 

емоційною сферою. 

3. Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту 

в спілкуванні за В.В. Бойком дозволяє визначити домінування однієї зі 

стратегій психологічного захисту в спілкуванні (миролюбства, уникнення, 

агресії) чи присутність їх однаковою мірою в-поведінці респондента. 

Звернення до цієї методики допоможе визначити чинники комунікативних 

бар'єрів, пов'язані зі стратегіями взаємодії. 

4. Методика діагностики комунікативної установки за В.В. Бойком 

(визначення загальної комунікативної толерантності) допоможе визначити 

рівень комунікативної толерантності за кількома показниками : 

• неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини; 

• використання себе як еталону при оцінці інших; 

• категоричність чи консервативність в оцінках людей; 

• невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття при 

зіткненні з некомунікабельними якостями партнерів; 

• прагнення переробити, перевиховати партнера; 

• прагнення підігнати партнера під себе, зробити його зручним; 

• невміння пробачити іншому його помилки, незграбність, 

неприємності, що вже виникали не навмисно; 

• нетерпимість до фізичного чи психічного дискомфорту партнера; 

• невміння пристосовуватись до партнера. 



Ця методика допомагає визначити чинники комунікативних бар'єрів, 

пов'язані з настановами респондентів (рівень толерантності). Нижче наведено 

повний текст методик. 

Методика 1. Анкета «Комунікативні бар'єри в організації». 

Результати анкетування дають можливість виявити такі показники в 

учасників опитування: 

1. Наявність (відсутність) комунікативних бар'єрів у респондента  

2. Категорії людей в організації та поза її межами, з якими виникають такі 

бар'єри  

3. Вплив комунікативних бар'єрів на успішність діяльності та самопочуття 

респондента  

4. Чинники, які впливають па виникнення комунікативних бар'єрів в 

організації і пов'язані з індивідуально-психологічними особливостями 

учасників комунікації: 

4.1. Особливостями їх спрямованості: 

4.2. Особливостями пізнавальної сфери особистості: 

4.3. Особливостями емоційно-динамічної сфери особистості: 

4.4. Особливостями комунікативної сторони спілкування: 

4.5. Особливостями соціально-перцептивної сторони спілкування: 

4.6. Особливостями інтерактивної сторони спілкування: 

5. Чинники, які виливають на виникнення комунікативних бар'єрів в 

організації, пов'язані з соціально-професійними та соціально-

демографічними особливостями учасників комунікації: 

6. Різні стратегії спілкування.  

7. Якості, що допомагають ефективному спілкуванню респондента  

8. Якості, що заважають ефективному спілкуванню респондента  

9. Якості, які б хотів розвинути в собі респондент для ефективного 

спілкування  

10. Заходи, які можуть сприяти профілактиці та подоланню комунікативних 

бар'єрів в організації  



Методика 2. Методика діагностики «перешкод» у встановленні 

емоційних контактів за В.В. Бойком 

Ця методика дозволяє встановити емоційні перешкоди па шляху 

встановлення емоційних контактів: 

1. Невміння управляти емоціями, дозувати їх. 

2. Неадекватний прояв емоцій. 

3. Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій. 

4. Домінування негативних емоцій. 

5. Небажання зблизитися з людьми на емоційній основі. 

Методика 3. Методика діагностики домінуючої стратегії 

психологічного захисту у спілкуванні за В.В. Бойком 

Ця методика дозволяє визначити домінуючу стратегію психологічного 

захисту в спілкуванні (миролюбну, уникнення чи агресію). 

Миролюбство — психологічна стратегія захисту суб'єктивної 

реальності особистості, в якій провідну роль відіграють інтелект і характер. 

Миролюбство — це партнерство та співробітництво, вміння йти на 

компроміси, поступатися та бути піддатливим, готовність жертвувати 

декотрими своїми інтересами задля головного — збереження гідності. У 

деяких випадках це означає пристосування, прагнення поступатися 

настійності партнера, не загострювати стосунків і не вступати в конфлікти, 

щоб не випробовувати своє «Я». Не треба вважати, що миролюбство — 

бездоганна стратегія захисту «Я», яка згодиться у всіх випадках. Цілковите 

миролюбство — доказ безхребетності, втрати почуття власної гідності, котре 

якраз повинна зберігати ця стратегія. Переможець не повинен ставати 

трофеєм. Найкраще, коли миролюбство домінує і співвідноситься з іншими 

стратегіями (м'якими їх формами). 

Інтелект пригнічує чи нейтралізує енергію емоцій в тих випадках, коли 

виникає загроза для «Я» особистості. Одначе одного інтелекту буває 

недостатньо, аби миролюбство стало домінуючою стратегією захисту. 

Важливо ще мати відповідний характер — м'який, врівноважений, 



комунікабельний. Інтелект в ансамблі з «хорошим» характером створюють 

психогенне підґрунтя для миролюбства. Звісно, буває й так, що людина з не 

дуже гарним характером також повинна демонструвати миролюбство. 

Скоріш за все, її «зламало життя», і вона зробила мудрий висновок: треба 

жити в мирі та злагоді. В такому разі її стратегія захисту обумовлена 

досвідом та обставинами, тобто вона є соціогенною. Зрештою, не так вже й 

важливо, що керує людиною -природа чи досвід, чи те й інше разом. Головне 

результат: чи виступає миролюбство провідною стратегією психологічного 

захисту, чи проявляється лише епізодично поряд з іншими стратегіям. 

Уникнення — психологічна стратегія захисту суб'єктивної реальності, 

що базується на економії інтелектуальних або емоційних ресурсів. 

Індивід звично без бою уникає чи залишає зони конфліктів та 

напружень, коли його «Я» підпадає під «атаки». При цьому він відкрито не 

витрачає енергію емоцій і мінімально напружує інтелект. Причини бувають 

різними. Уникнення має психогенний характер, якщо воно обумовлено 

природними особливостями. У індивіда може бути слабка уроджена енергія, 

бідні, ригідні емоції, посередній розум, в'ялий темперамент. 

Можливий також інший варіант: людина має від народження потужний 

інтелект, щоб уникати напруження контактів, не спілкуватися з тими, хто 

зазіхає на її «Я». Щоправда, спостереження показують, що одного розуму для 

домінуючої стратегії уникнення недостатньо. Розумні люди часто активно 

долучаються до захисту своєї суб'єктивної реальності, і це природно: 

інтелект покликаний стояти на сторожі наших потреб, інтересів, цінностей і 

завоювань. Очевидно, потрібна ще й воля. 

Нарешті, можливий такий варіант, коли людина примушує себе 

обминати гострі кути в спілкуванні і конфліктні ситуації, вміє своєчасно 

сказати собі: «Не вилазь зі своїм «Я». Для цього треба мати міцну нервову 

систему, волю та життєвий досвід за плечима, котрий в потрібну мить каже: 

«не тягни на себе ковдру», «не плюй проти вітру», «не сідай не в свій 

тролейбус», «зроби пас убік». 



Агресія — стратегія психологічного захисту суб'єктивної реальності 

особистості, яка діє на основі інстинкту. 

Інстинкт агресії — один з «великої четвірки» інстинктів, притаманних 

усім тваринам — голод, секс, страх та агресія. Це одразу пояснює той факт, 

що агресія не виходить за межі репертуару емоційного реагування. Достатньо 

окинути уявним поглядом типові ситуації спілкування, аби переконатися, що 

агресія часто зустрічається, легко відтворюється та є звичною жорсткої чи 

м'якої форми. її міцна енергетика захищає «Я» особистості на вулиці, в 

міському натовпі, в громадському транспорті, в черзі, па підприємстві, 

вдома, у взаємостосунках зі стороннім:, та дуже близькими людьми, з 

друзями та коханими. Агресивних видно здалеку. 

Зі збільшенням загрози для суб'єктивної реальності особистості її 

агресія зростає. Особистість та інстинкт агресії, як виявляється, є вельми 

сумісними об'єктами, а інтелект виконує при цьому роль «передавальної 

лапки» — за його допомогою агресія нагнітається, «розкручується на повну 

котушку». Інтелект працює в режимі трансформатора, посилюючи агресію за 

рахунок змісту, що їй надається. 

Методика 4. Методика діагностики комунікативної установки за В.В. 

Бойком (визначення загальної комунікативної толерантності) 

Дана методика дозволяє визначити загальний рівень комунікативної 

толерантності та рівні толерантності за окремими показниками — 

неприйняття індивідуальності іншого, використання себе як еталона, 

нетерпимість до особистісного дискомфорту партнера по спілкуванню тощо. 

Про рівень загальної комунікативної толерантності свідчать наступні 

особливості поведінки: 

1. Ви не вмієте або не хочете розуміти або приймати індивідуальність 

інших людей. 

Індивідуальність іншого — це перш за все те, що створює особливе в 

ньому: надане природою, виховане, засвоєне в середовищі буття. Міра 



невідповідності особистісних підструктур партнерів створює відмінності їх 

індивідуальностей. 

2. Оцінюючи поведінку, образ думок чи окремі характеристики людей, 

Ви розглядаєте як еталон самого себе. 

Таким чином, Ви відмовляєте партнерові мати право на 

індивідуальність і, «втискуєте» його, мов у прокрустове ліжко, у ту чи іншу 

підструктуру своєї особистості. До того ж у прямому чи завуальованому 

вигляді Ви вважаєте себе «істиною в останній інстанції», оцінюєте партнера, 

керуючись власними звичками, настановами та настроями. 

3. Ви категоричні чи консервативні в оцінці людей. 

У такий спосіб Ви регламентуєте прояв індивідуальності партнерів та 

вимагаєте від них бажаної одноманітності, яка відповідає Вашому 

внутрішньому світові — усталеним цінностям та смакам. 

4. Ви не вмієте приховувати чи бодай згладжувати неприємні почуття, 

які виникають при зіткненні з некомунікабельними якостями у партнерів. 

Якості особистості партнера, які визначають позитивний емоційний 

фон спілкування з ним, назвемо комунікабельними, а якості партнера, що 

викликають негативне ставлення до нього — некомунікабельними. Людина з 

загальним низьким рівнем комунікативної толерантності зазвичай 

демонструє некеровані негативні реакції у відповідь на некомунікабельні 

якості партнера. Неприйняття в іншому найчастіше викликають 

некомунікабельні типи особистості, її некомунікабельні риси і манери 

спілкування. 

5. Ви прагнете переробити, перевиховувати свого партнера. 

Власне, Ви беретеся за непосильне завдання — можливість змінити ту 

чи іншу підструктуру особистості, обновити, підремонтувати або замінити її 

елементи. Спроби перевиховувати партнера проявляються в жорсткій чи 

пом'якшеній формі, але в будь-якому разі вони зустрічають його опір. 

Жорстка форма типова, наприклад, для звички читати мораль, повчати, 

докоряти в порушенні правил етики. Пом'якшена зводиться до вимог 



додержуватись правил поведінки і співробітництва, до зауважень з різних 

приводів. 

6. Вам хочеться підладжувати партнера під себе, зробити його зручним. 

В даному випадку Ви ніби «обтісуєте» ті чи інші якості партнера, 

намагаючись регламентувати його дії або домогтися схожості з собою, 

наполягаєте па прийнятті вашої точки зору і Ви виходите зі своїх обставин та 

ін. 

7. Ви не вмієте пробачати іншим їхні помилки, незграбність, 

неприємності, які партнер вчинив вам незумисне. 

Це означає, що Ваша свідомість «застрявав» на відмінностях між 

особистісними подструктурами — Вашою та партнера. Таким є джерело 

взаємних образ, прагнення ускладнити стосунки з партнером, надавати 

особливого неприємного змісту його діям та словам. 

8. Ви нетерпимі до фізичного чи психічного дискомфорту, в' якому 

опинився партнер. 

Таке спостерігається у тих випадках, коли партнеру зле, він постійно 

скаржиться, поводить себе примхливо, нервує, шукає співучасті та 

співпереживання. Людина з низьким, рівнем комунікативної толерантності 

— душевно черства, і тому або не помічає подібних станів, або вони ЇЇ 

роздратовують, або щонайменше викликають осуд. При цьому така людина 

ігнорує те, що сама теж бувала в дискомфортному стані і, як правило, 

розраховує па розуміння і підтримку оточуючих. 

9. Ви погано пристосовуєтесь до характерів, звичок, настанов або 

домагань інших. 

Дана обставина вказує на те, що адаптація до самого себе для Вас є 

функціонально важливішою і досягається простіше, ніж адаптація до 

партнерів. У будь-якому разі Ви намагатиметесь змінювати і перероблювати 

перш за все партнера, а не себе — для декотрих це непохитне кредо. Однак 

взаємне існування передбачає адаптаційні вміння з обох сторін. 



3.4 Тренінгова програма для профілактики та подолання 

комунікативних бар'єрів в організації (корекційно-розвивальний 

компонент технології) 

Мета тренінгу: сприяти осмисленню менеджерами та персоналом 

сутності комунікативних бар'єрів, їх ролі в організації, а також забезпечити 

набуття умінь та навичок профілактики і подолання комунікативних бар'єрів. 

Основні завдання тренінгу. 

1. Аналіз змісту комунікативних бар'єрів та чинників, яісі впливають па 

їх виникнення в організації. 

2. Набуття умінь та навичок профілактики і подолання комунікативних 

бар'єрів за будь-яких ситуацій спілкування в організації — під час 

самопрезентації, різних форм ділового (формального) та неформального 

спілкування. 

3. Набуття умінь та навичок попередження і подолання комунікативних 

бар'єрів в організації в контексті міжособистісної взаємодії: 

а) проявів емпатії, вміння слухати, розуміння невербальних засобів 

спілкування; 

б) підвищення рівня толерантності, зниження агресії та управління 

емоціями; 

в) подолання стереотипного ставлення у процесі спілкування; 

г) розвитку комунікативної креативності; 

д) зміцнення групової єдності.  

Організаційні форми проведення тренінгу 

Тренінг може проводитися окремо як для менеджерів, так і персоналу 

організацій, а також у спільних групах (залежно від мотиваційної та 

операційної підготовки учасників занять). 

Базовий варіант тренінгу має 6 тем (по 4 години кожна). Всього тренінг 

займає 24 години. 

Тренінг може проводитися в таких формах: 



а) безпосередньо в організації як форма професійного навчання 

менеджерів і персоналу (протягом трьох місяців, раз па тиждень, по дві 

академічні години після робочого дня або під час перерви); 

б) поза межами організації, у вигляді виїзних сесій (три дні по вісім 

годин), коли професійне навчання поєднується з організацією відпочинку 

менеджерів та персоналу (па базах відпочинку, у туристичних комплексах 

тощо). 

Вибір організаційної форми залежить від мети професійного навчання, 

можливостей і традицій організації тощо.  

Тренінгова програма може бути впроваджена в організаціях різного 

типу і бути модифікована залежно під запитів замовника, типу самої 

організації, вікового та тендерного складу організації, особливостей 

діяльності самого організаційного психолога тощо. Залежно від конкретних 

завдань обсяг тренінгу також може змінюватися. 

 Інтерактивні техніки для проведення тренінгу 

• Криголами 

• Психогімнастичні вправи 

• Міні-лекції 

• Групові дискусії 

• Мозкові штурми 

• Аналіз комунікативних ситуацій 

• Метод незакінчених речень 

• Творчі завдання 

• Домашні завдання ' 

Програма соціально-психологічного тренінгу «Профілактика та 

подолання комунікативних бар'єрів в організації» ( Л.М.Карамушка) 

Основні результати тренінгу. Усвідомлення менеджерами та 

персоналом важливості профілактики і подолання комунікативних бар'єрів в 

організаціях як передумови ефективного спілкування. Розвиток у менеджерів 

та персоналу організації умінь слухати партнера, розуміти невербальні 



засоби спілкування, управляти емоціями, долати стереотипи. Підвищення 

загального рівня толерантності, зниження агресії, сприяння груповій єдності 

та підвищення комунікативної креативності кожного з учасника. 

 

Тема 4. Технологія формування конкурентоздатної команди 

Питання теми. 

4.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик 

конкурентоздатної команди (інформаційно-смисловий компонент 

технології). 

4.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей 

діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології). 

4.3. Система тренінгових занять для формування конкурентоздатної 

команди (корекційно - розвивальний компонент технології). 

 

4.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик 

конкурентоздатної команди (інформаційно-смисловий компонент 

технології). 

Аналіз іформаційно - смислового компонента технології передбачає 

детальний розгляд основних питань щодо сутності феномена «команда»: 

• важливість командного підходу в управлінні сучасними 

організаціями; 

• основні характеристики команди та її відмінність від робочої групи; 

• особливості конкурентоздатної команди; 

• ступінь орієнтації керівників і персоналу сучасних українських 

організацій на роботу в команді. 

Аналізуючи специфіку діяльності команд в українських організаціях, 

як з'ясувалося, майже не існує спеціальних теоретичних та емпіричних 

розробок з цієї проблеми. Насамперед зазначимо, що на сьогодні феномен 

«команда» — це широковживане поняття, яке не має однозначного 



тлумачення і потребує глибокого аналізу змісту. Спробуємо дещо уточнити 

це поняття. 

Розпочнемо аналіз з того, що більшість авторів вказують па одну з 

найбільш загальних, «стартових» характеристик команди, а саме на те, що 

команда — це група людей, або робоча група. 

Ознаки, що відрізняють власне команди від інших груп. 

1. Визначення цілей діяльності команди. 

2. Обґрунтування принципів взаємодії членів команди у процесі 

досягнення цілей. 

3. Встановлення рольової структури команди, позиції та функцій 

лідера. 

Однією з важливих характеристик команди є наявність спільної мсти 

або комплексу цілей, що здебільшого визначаються самостійно членами 

команди (але можуть задаватися і «зовні»), а також усвідомлюються ними. 

Найголовнішими в розкритті сутності означеної характеристики команди є 

такі аспекти: 

- спільна мета (або комплекс цілей) повинна не лише усвідомлюватися 

членами команди, а й прийматися ними на емоційному рівні; 

- спільна мета діяльності команди має тісно узгоджуватися із власними 

потребами, інтересами членів команди, тобто прийматися на мотиваційному 

рівні. 

На відміну від командного підходу в управлінні сучасними 

організаціями робоча група характеризується такими ознаками: 

• наявність не загальної, спільної мсти, а сукупності індивідуальних 

цілей; 

• формальне затвердження цілей, відсутність їх прийняття па 

емоційному рівні; 

• «роз'єднаність» спільної мети групи та власних інтересів членів 

команди. 

Основні принципи взаємодії членів команди: 



• колективна діяльність членів команди для досягнення спільної мети; 

• результативність виконання завдання та діловитість спілкування; 

• активність та особиста відповідальність кожного за результат 

діяльності команди; 

• взаємовідповідальність та взаємозвітність членів команди; 

• партнерство, взаємопідтримка та взаємозбагачення та ін. один одного; 

• створення умов для особистісного і професійного розвитку членів 

команди, індивідуальної самореалізації; 

• принцип довіри членів команди один до одного; 

• принцип гуманізму і толерантності. 

Основні особливості команд, порівняно з робочими групами. 

1. Ролі в команді задаються зсередини, з урахуванням мети, 

індивідуальних особливостей членів команди та ін., натомість як у 

«звичайних» робочих групах ролі здебільшого задаються зовні. 

2. В команді ролі гармонійно взаємодіють та взаємодоповнюють одна 

одну, а в робочій групі вони переважно взаємодіють на формальній 

основі. 

3. В команді рольова ієрархія відсутня або дуже простої структури, а в 

«звичайній» робочій групі вона може мати надто виражений, складний 

характер. 

4. В команді керівник є лідером групи, а в «звичайній» робочій групі 

він переважно виконує формальні адміністративні функції. 

5. Команда має відкриту рольову структуру, але входження нових 

членів має: певну обмеженість, оскільки враховується насамперед 

відповідність претендентів меті діяльності команди, принципам 

взаємодії в ній, очікуванням її членів тощо. У «звичайній» робочій 

групі, в якій теж існує відкрита рольова структура, входження нових 

членів здійснюється більш формально і не пов'язане з їх очікуваннями. 



Наразі однією з важливих умов ефективної діяльності команди є 

досягнення нею конкурентоздатності з цією метою доцільним є розгляд і 

вивчення питань стосовно: 

• конкуренції; 

• конкурентоздатності; 

• конкурентоздатної особистості; 

• конкурентоздатної команди. 

Насамперед слід зазначити, що поняття «конкуренція» (від лат. concurrcnting 

— змагання, суперництво) — суперництво між окремими особами, 

зацікавленими в досягненні певної мсти, кожної для себе. А конкурент (від 

лат. concurrens) той, що біжить разом з кимось 

Конкуренція — це цивілізована взаємодія особистостей (груп, 

організацій), яким не потрібно шукати суперників для того, щоб бути 

першими. Конкурент — це самодостатня людина (група, організація), яка 

просто на вищому рівні професіоналізму робить свою справу, або 

намагається цей рівень постійно підвищувати, і їй не потрібно когось 

«перемагати», принижувати чи «обходити», щоб доводити свою першість. 

Конкуренція має бути закономірним підсумком постійних і грамотних 

зусиль. Досягнення перемоги залежить від «конкурентоздатності» товарів та 

послуг і від того, наскільки вони кращі за аналогічну продукцю і послуги 

інших виробників і підприємств 114|. 

Західні спеціалісти вважають, що конкурентоздатність — це здатність 

передбачати, оновлюватися та використовувати всі можливості для розвитку.  

Конкурентоздатна особистість —. це особистість, яка: 

• прагне постійно розвиватися; 

• має власне професійне обличчя; 

• легко адаптується; 

• вміє себе презентувати; ® є енергійною; 

• є толерантною; 

• є творчою. 



Крім того, виділені інші важливі якості: 

• високий рівень наполегливості; 

• порядність; 

• конструктивний склад розуму. 

Конкурентоздатну команду варто розуміти як вищий рівень її розвитку. 

її членами є конкурентоздатні особистості.  

Суттєвими характеристиками конкурентоздатної команди є: 

• кожен член команди — це конкурентоздатна особистість; 

• кожен член команди сприймає конкуренцію як імпульс для свого 

самовдосконалення; 

• швидка адаптація до змін в навколишньому світі; 

• небайдужість усіх членів команди — однодумців до своєї справи; 

• ставка на постійне професійне вдосконалення; 

• підтримка високого творчого потенціалу; 

• здатність ідентифікувати та реалізувати нові напрямки в соціальному 

та професійному розвитку, залучати і вести за собою людей та ін. 

Аналізуючи зв'язок між конкурентоздатною особистістю та командою, 

можна зазначити, що ознаки особистості певним чином трансформуються в 

ознаки конкурентоздатної команди, але мають значно ширший ракурс. 

На основі результатів проведених досліджень можна зробити такі 

висновки. 

1. Орієнтація на стиль діяльності «команда» в сучасних українських 

організаціях виражена недостатньо, що зумовлено низкою об'єктивних та 

суб'єктивних причин.  

2. Існують певні відмінності в орієнтації на командний принцип роботи 

в організаціях, які працюють в різних соціальних сферах (освіта, державна 

служба тощо), що обумовлено змістом їх діяльності та певними традиціями, 

які існують у цих сферах.. 

3. Найбільш орієнтовані на використання стилю «команда» керівники 

організацій, які можуть виступати ініціатором провадження командного 



принципу роботи та звертатися із запитом до психологів по роботі з 

персоналом щодо надання психологічної допомоги у вирішенні цієї 

проблеми в організації. 

4. Фахівці зі стажем роботи 5-9 років та 9-15 років і віком від 34 до 43 

років і більше виступають своєрідним ресурсом, з яким може працювати 

психолог під час створення команди в організації, цим фахівцям можна 

пропонувати поступово брати участь у різних спільних видах діяльності. 

5. Практично не існує відмінностей в орієнтації жінок і чоловіків на 

стиль діяльності «команда». Тому можна використовувати їхні 

взаємодоповнюючі можливості для забезпечення ефективної діяльності 

команд. 

6. Результати дослідження можуть допомогти психологам по роботі з 

персоналом враховувати певні тенденції, які існують в реалізації командного 

підходу в сучасних українських організаціях, та зорієнтуватися на 

«благодатні» категорії працівників, потенційних членів команди у процесі 

впровадження «Технології формування конкурентоздатної команди». 

4.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей 

діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент 

технології) 

Здійснюючи аналіз проблем діяльності конкурентоздатної команди 

можливо використовувати наступні основні методики. 

1. Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона. 

2. Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в 

команді. 

3. Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності. 

За допомогою зазначених методик можна розв'язати низку завдань при 

діагностиці проблематики, пов'язаної із діяльністю команди, про які 

йтиметься нижче. 

1. Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона дає можливість вивчити 

орієнтацію діяльності менеджерів та персоналу організацій на різні стилі: 



• «Страх перед бідністю»; 

• «Авторитет-підкорення»; 

• «Будинок відпочинку»; 

• «Організація»; 

• «Команда». 

Міра орієнтації менеджерів і персоналу організацій на стиль «команда» 

дає можливість: 

а) виявити ступінь підготовки керівників та працівників до реалізації 

командного підходу; 

б) визначити па наступних етанах роботи необхідні заходи для 

актуалізації потреби її опитуваних щодо впровадження принципу 

роботи в команді. 

2. Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в 

команді допомагає вивчити орієнтацію менеджерів та персоналу організацій 

па найбільш прийнятні і підходящі для них ролі з тих, які традиційно 

виділяються для забезпечення ефективної роботи команди: 

• «голова»; 

• «формувальник»; 

• «генератор ідей»; 

• «оцінювач ідей»; 

• «організатор роботи»; 

• «організатор групи»; 

• «дослідник ресурсів»; 

• «завершувач». 

Отримані дані можуть бути використані для вирішення психологами по 

роботі з персоналом та менеджерами на наступних етанах роботи таких 

завдань: 

а) виявлення ролей, на які найбільше і найменше орієнтуються 

працівники організації; 



б) виявлення «проблемних» ролей, тобто тих, що відсутні і які 

необхідно вводити у діяльність команди для забезпечення її цілісності 

й ефективності; 

в) відбір людей в команду відповідно до виявлених орієнтацій щодо 

найбільш прийнятних для конкретних людей ролей; 

3. Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності дає 

змогу вивчити ступінь розвитку у менеджерів та персоналу організацій 

багатьох характеристик, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді, 

а саме: 

• потребу в досягненнях (подальшому розвитку); 

• потребу is незалежності/автономії; 

• схильність до творчості (творчі здібності/нахили); 

• уміння йти на розумний (зважений) ризик; 

• цілеспрямованість та рішучість. 

Кожна характеристика має комплексний характер, тобто розкривається 

через системи якостей, які допомагають детально їх проаналізувати.  

Зазначимо, що даний тест спрямований на діагностику 

підприємницьких якостей в широкому сенсі цього слова, притаманних 

фахівцям, що працюють у різних сферах професійної діяльності, а не тільки 

тим, які займаються власне підприємницькою діяльністю. Тому його можна 

використовувати для дослідження проблеми, пов'язаної з розвитком у 

«реальних» чи «майбутніх» членів команди якостей, необхідних для роботи в 

конкурентоздатній команді. Звичайно, слід враховувати й те, що надалі 

необхідно розробити певні методики, які допоможуть діагностувати всю 

систему якостей конкурентоздатної особистості, згідно з якими вона прагне 

постійно розвиватися, має власне професійне обличчя, легко адаптується, 

вміє себе презентувати, енергійна, толерантна, творча та ін.  

За допомогою даних, отриманих у процесі використання цієї методики, 

психологами по роботі з персоналом можуть вирішити такі завдання: 



а) виявити рівень розвитку якостей, необхідних для роботи в 

конкурентоздатній команді; 

б) визначити на подальших етапах у процесі консультування 

індивідуальну програму розвитку необхідних якостей; 

в) визначити систему тренінгових занять, необхідних для розвитку 

якостей конкурентоздатній команді. 

Використання вказаних технологій визначається конкретними 

завданнями, які вирішують організаційні психологи. 

Методика 1. Орієнтація стилю діяльності менеджера або працівника 

організації на формування команди. (Опитувальник Р. Б Лейка — Дж. 

Мутона) 

Вивчення стилю керівництва проводиться методом самооцінки або 

методом експертної оцінки. За умови використання першого методу 

менеджер або працівник особисто відповідає на поставлені в анкеті 

запитання, за умови використання другого — па запитання відповідають його 

підлеглі, керівники або працівники суміжних підрозділів та вище 

керівництво. Мінімальна кількість експертів — шестеро осіб. Експертам 

пропонується позначити номери тих тверджень, котрі, на їх думку, є 

справедливими стосовно цього менеджера. 

Обробка й інтерпретація результатів 

1. Біля позначених тверджень поставити «одиниці» там, де є відповіді 

«Завжди», «Часто», «Рідко» та «Ніколи». 

2. Відповіді па запитання «Завжди» або «Часто» (№ 2, 4, 6, 8, 14, 18), «Рідко» 

або «Ніколи» (№ 5, 10, 16) підсумувати й суму відмітити на шкалі 

«Орієнтація па персонал» управлінської решітки. 

3. Полічити решту «одиниць» і суму позначити на шкалі «Орієнтація на 

завдання». 

4. Визначити па управлінській решітці точку координат стилю менеджера. 



При інтерпретації отриманого результату можна орієнтуватися па такі 

характеристики стилю діяльності менеджера, запропоновані авторами 

методики. 

Точка 1.1 - «Страх перед бідністю». З боку керівництва проявляються 

зусилля, спрямовані на забезпечення мінімальної якості роботи, яка дає 

можливість уникнути звільнення. 

Точка 9.1 — «Авторитет-підкорення». Відповідає такому стилю, при 

якому виробничий результат — все, а людина — в кращому випадку 

виконавець. Моральний настрій, що панує в колективі, такого керівника не 

дуже хвилює. 

Точка 1.9 — «Будинок відпочинку». Керівник в основу своєї діяльності 

покладає людські стосунки, створює «сімейну» атмосферу в колективі, але 

мало турбується про виконання виробничих завдань. 

Точка 5.5 — «Організація». Керівник знаходить баланс виробничої 

ефективності й морального клімату в колективі. 

Точка 9.9 — «Команда». Відповідає стилю керівництва, при якому 

менеджер прагне побудувати роботу таким чином, щоб співробітники бачили 

в ній можливість самореалізації і підтвердження власної значущості. 

Методика 2. Діагностика функціонально - рольових позицій в 

управлінській команді 

Описи ролей у груповій взаємодії. 

І роль — голова. Функції: сприймає різні точки зору і приймає рішення. 

Властивості: вміє вислухати, красномовний, логічний, рішучий. Тип: 

спокійна, стабільна особистість, потребує високомотивованої групи. 

II роль — формувальник. Функції: лідер, поєднує зусилля членів групи 

в єдине ціле. Властивості: динамічний, рішучий, наполегливий. Тип: 

домінуючий екстраверт, потребує компетентної, цілісної групи. 

1і 2 — два протилежних підходи до спільного управління групою. 



III роль — генератор ідей. Функції: джерело ідей. Властивості: багата 

уява, креативність. Тип: нестандартна особистість, потребує мотивованого 

оточення, яке сприйматиме його ідеї. 

IV роль — оцінювач ідей. Функції: аналіз і логічні висновки, контроль. 

Властивості: аналітичність, інтелектуальність, ерудованість, «якір групи», 

повертає до реальності. Тип: розсудлива, вольова особистість, потребує 

постійного джерела інформації та нових ідей. 

V роль — «організатор роботи». Функції: перетворення ідей па 

конкретні завдання та організація їх виконання. Властивості: організатор, 

вольовий, рішучий. Тип: вольова особистість, потребує пропозицій, ідей 

групи. 

VI роль — «організатор групи». Функції: сприяє досягненню злагоди у 

групі, залагоджує непорозуміння, знає потреби, проблеми членів групи. 

Властивості: чуйність, дипломатичність, доброта, комунікабельність. Тип: 

емпатійиа й комунікативна особистість, потребує постійного контакту з усіма 

членами групи. 

VII роль — «дослідник ресурсів». Функції: з'єднуюча лапка із 

зовнішнім середовищем. Властивості: комунікабельний, схильний до 

захопливості, енергійний, привабливий. Тип: «наполегливий екстраверт», 

потребує свободи дій. 

VIII роль — «завершувач». Функції: спонукає групу все робити вчасно 

й до кінця. Властивості: професійна педантичність, обов'язковість, 

відповідальність. Тип: педантична особистість, потребує групової 

відповідальності, обов'язковості. 

Щоб управлінська команда була ефективною, необхідно, аби всі ці ролі 

були представлені в групі та члени групи взаємно доповнювали один одного. 

Іноді один член команди може виконувати дві, а то й більше ролей. 

Методика 3. Тест на загальні здібності до підприємництва 



Аналіз результатів здійснюється за відповідними секціями кожна з 

котрих оцінює конкретну рису. Високий бал по кожній секції означає ступінь 

вираженості риси, яка оцінюється у цій секції. 

Секція 1. Потреба в досягненнях (подальшому розвитку) 

Максимальний бал — 12, середній бал — 9. 

Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, Ви наділені усіма або 

значною кількістю таких рис: 

— завбачливість; 

— самодостатність; 

— оптимізм; 

— енергійність; 

— наполегливість та рішучість; 

— зорієнтованість на результат (завдання); 

— ретельність; 

— самовпевненість. 

Секція 2. Потреба в незалежності/автономії 

Максимальний бал — 6, середній бал — 4. 

Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, для Вас характерним є: 

— робити щось нетрадиційне; 

— працювати наодинці; 

— робити все по-своєму; 

— говорити все, що думаєте; 

— не схилятися під тиском групи; 

— проявляти впертість та цілеспрямованість; 

— не піддаватися тиску наказів; 

— вирішувати все самостійно. 

Секція 3. Схильність до творчості (творчі здібності/нахили) 

Максимальний бал — 12, середній — 8. 

Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є: 

— виявляти схильність до нового, невідомого; 



— мрійливість; 

— здогадливість і розвинена інтуїція; 

— очікування виклику, змагання; 

— багато ідей; 

— допитливість. 

Секція 4. Уміння йти на розумний (зважений) ризик 

Максимальний бал — 12, середній — 8. 

Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є: 

— адекватна оцінка власних можливостей; 

— оцінка більше вигоди, ніж можливості поразки; 

— діяти в умовах неповної інформації; 

— прийняття складних, але досяжних цілей; 

— не зависока амбіційність. 

Секція 5. Цілеспрямованість та рішучість 

Максимальний бал — 12, середній — 8. 

Якщо отримали високий бал у цій секції, то Ви схиляєтеся до: 

— tie покладання на долю, випадок; 

— співставлення результатів з докладеними зусиллями; 

— здатності контролювати свою долю; 

— впевненості в собі та в своїх діях; 

— творення власного успіху своїми руками; 

— використання можливостей; 

— проявів значної наполегливості при досягненні поставленої мети. 

4.3. Система тренінгових занять для формування 

конкурентоздатної команди (корекційно - розвивальний компонент 

технології) 

В результаті використання активних форм навчання персоналу 

організацій групою психологів під керівництвом доктора психологічних 

наук, професора Л.М. Карамушки розроблено систему тренінгових занять, 



спрямованих на формування конкурентоздатної команди, яка включає 

взаємопов'язані та послідовно здійснювані тренінги. 

1. Тренінг формування психологічної готовності менеджерів та 

персоналу організацій до роботи в команді. 

2. Тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів та персоналу 

організацій в команді. 

З- Тренінг розвитку конкурентоздатності команди. 

За своїм часовим обсягом система тренінгових занять мінімально може 

проводитися протягом 24 годин (по 8 годин щодня упродовж трьох днів). 

Залежно від конкретних потреб організації обсяг тренінгів може 

збільшуватися (до 36—48 годин і більше). Під час проведення тренінгів 

можуть використовуватися як організаційно-спрямовуючі, так і змістовно-

смислові інтерактивні техніки. 

Розглянемо мету, організаційні та змістовно-смислові форми 

інтерактивних технік, які можна використовувати на кожному тренінгу 

(орієнтовний час — одна година для кожної інтерактивної техніки). 

1. Тренінг формування психологічної готовності менеджерів та 

персоналу організацій до роботи в команді. 

Мета: визначити рівень обізнаності учасників тренінгу щодо змісту та 

особливостей командного менеджменту. Проаналізувати критерії відмінності 

команди від звичайної групи. Сформувати уявлення учасників щодо 

феномена організації команди: ознаки, склад, принципи взаємодії, умови 

формування. Відпрацювати первинні навички командної взаємодії. 

Основні результати тренінгу: Усвідомлення ролі командного 

менеджменту, розкриття суттєвих характеристик команди, актуалізація 

потреби учасників тренінгу у формуванні команд у своїх організаціях та 

потреби в проведенні спільного тренінгу, в якому одночасно працюватимуть 

менеджери і персонал як члени однієї команди. 

2. Тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів та персоналу в 

команді. 



Мета: сформувати позитивні установки менеджерів та персоналу щодо 

взаємодії один з одним. Розробити спільну модель команди організації: 

ознаки, рольову структуру, функції лідера, принципи взаємодії, умови 

формування команди, особливості діяльності різних видів команд; 

відпрацювати павички виконання спільних творчих проектів та їх презентації 

на принципах партнерства. 

Основні результати тренінгу: формування позитивних установок 

менеджерів і персоналу один до одного та подолання існуючих стереотипів 

щодо їх професійних ролей; визнання менеджерами необхідності входження 

працівників до команди сучасної організації та усвідомлення працівниками 

ролі менеджерів в команді; отримання менеджерами і працівниками 

позитивних емоцій та задоволення від спільного виконання завдань; 

ствердження кожною командою себе за рахунок власних якостей і досягнень; 

отримання позитивного зворотного зв'язку щодо діяльності своєї організації 

й команди, яка її представляла. 

3. Тренінг розвитку конкурентоздатності команди. 

Мета: формування навичок конкурентоздатної взаємодії між різними 

командами в організації або між різними організаціями на засадах 

партнерства, толерантності і довіри, 

Основні результати тренінгу: усвідомлення сутності та ролі різних 

стратегій конкурентоздатної взаємодії: а) стратегія змагання; б) стратегія 

партнерської спрямованості та взаємопідтримки. Опанування навичками 

конкурентоздатної взаємодії з партнерською спрямованістю. 

Окрім змістовно-смислових, важливу роль у процесі проведення 

кожного тренінгу відіграють організаційно-спрямовуючі інтерактивні 

техніки, основні з яких наведені нижче. 

1. Підготовка аудиторії. Традиційно для проведення тренінгів 

використовуються заздалегідь підготовлені аудиторії, до яких запрошуються 

учасники. 



2. Розподіл на групи може здійснюватися за одним із можливих 

принципів, а саме — шляхом витягування різнокольорових смужок, які 

попередньо заготовлюються та відбираються за кількістю учасників.  

3. Створення та презентація групових проектів.  

4. Ігрові вправи.  

Слід зазначити, що розглянуті вище організаційно-спрямовуючі 

техніки можуть використовуватися в різних частинах системи тренінгових 

занять залежно від потреб учасників, а також в інших тренінгових програмах. 

Загалом використання психологами по роботі з персоналом наведеної 

технології «Формування конкурентоздатної команди» може сприяти 

підвищенню ефективності діяльності конкретних команд в сучасних 

організаціях. 

 

Тема 5 Технологія запобігання та розв'язання організаційних конфліктів 

Питання теми. 

5.1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та 

шляхи подолання (інформаційно смисловий компонент технології). 

5.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей 

організаційних конфліктів (діагностичний компонент технології). 

5.3. Модель психолого - організаційного консультування з проблеми 

розв'язання конфліктів в організації (корекційно - розвивальний компонент 

технології). 

 

5.1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення 

та шляхи подолання (інформаційно-смисловий компонент технології) 

Аналіз інформаційно-смислового компонента технології передбачає 

розгляд таких основних питань щодо сутності феномена «організаційні 

конфлікти»: 

• значущість проблематики конфліктів у діяльності та розвитку 

сучасних організацій; 



• визначення змісту організаційних конфліктів та основних їх видів; 

• аналіз основних причин виникнення організаційних конфліктів; 

• розкриття структури та динаміки організаційних конфліктів; 

• обґрунтування основних напрямків управління організаційними 

конфліктами; 

• означення актуальних проблем, які існують в управлінні конфліктами 

у вітчизняних організаціях. 

Проведемо аналіз кожного з них. 

Щодо значущості проблематики конфліктів у діяльності та розвитку 

сучасних організацій насамперед слід зазначити, що конфлікти є важливою 

складовою функціонування всіх соціальних систем. 

Аналіз діяльності сучасних організацій дає підстави робити висновок, 

що конфлікт є важливою формою взаємодії людей, засобом вирішення тих чи 

інших ділових проблем та самоствердження особистості в колективі.  

Варто зауважити, що роль конфліктів у діяльності сучасних організацій 

розглядається науковцями з різних позицій. 

Дехто з дослідників вважає, що найголовніше — це попередження 

конфліктів в організаціях та їх профілактика.  

Інші автори наполягають па тому, що конфлікти в організаціях — це 

нормальне, а до певної міри бажане явище, розглядаючи їх як рушійну силу 

організаційних змін, їх суттєвий чинник.  

«Теорія розв'язання», що ґрунтується па загальних засадах людських 

потреб,— це ще один підхід до вивчення організаційних конфліктів у 

наукових працях західноєвропейських учених, в якому головним прийомом 

розгляду є вчасне розпізнавання конфлікту та контроль над ситуацією.  

Психологічне забезпечення управління конфліктами в організаціях є 

одним із найважливіших напрямків діяльності психологів. 

Організаційний конфлікт — це активне зіткнення двох або більше 

різноспрямованих сил, яке виникає через розбіжності позицій та інтересів, 

ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів як окремих працівників, 



формальних і неформальних груп, що функціонують в організації, так і 

організацій в цілому внаслідок загострення суперечностей у процесі їх 

діяльності й розвитку. 

У психології існують різноманітні класифікації конфлікту залежно від 

критеріїв, що лежать в основі поділу. Конфлікти, які виникають в управлінні 

організаціями, також можуть бути класифіковані за різними критеріями. 

Доцільним для здійснення «базової» класифікації конфліктів є 

використання наступних критеріїв: 

• тип організації; 

• місце локалізації конфлікту; 

• кількість людей, задіяних в конфлікті; 

• управлінський статус учасників конфлікту; 

• статус керівника в конфлікті. 

Основні види організаційних конфліктів:  

внутрішньоорганізаційний, внутрішньоособистісний, міжособистісний, 

між особистістю і групою, між групові, вертикальні, горизонтальні.  

Визначення видів організаційних конфліктів уможливлює більш точне 

окреслення причин, що викликають їх. 

Аналіз певної літератури та досвіду діяльності організацій показує, що 

всі конфлікти класифікують за причинами їх виникнення: 

• конфлікт ролей; 

• конфлікт бажань; 

• конфлікт норм поведінки. 

Зауважимо, що конфлікти у реальному житті часто поєднані між собою 

і мають об'єктивно-суб'єктивну природу: 

• з одного боку, вони зумовлені зовнішніми об'єктивними чинниками; 

• з іншого — вони обумовлені внутрішніми суб'єктивними чинниками. 

Конструктивні конфлікти в організаціях пов'язані з розбіжностями, що 

стосуються принципових аспектів, проблем життєдіяльності організації та її 

членів. Розв'язання таких конфліктів підносить організацію на якісно новий, 



вищий і ефективніший рівень розвитку. 

Деструктивні конфлікти призводять до негативних, іноді навіть 

руйнівних дій, переростають у відкрите протистояння, можуть 

супроводжуватися негативними явищами, що неминуче спонукає до різкого 

зниження ефективності роботи організації.  

Стабілізуючі конфлікти не приносять прогресивних змін і не 

призводять до погіршення ситуації, головне їх призначення — це збереження, 

закріплення та поступовий розвиток існуючих в організації норм. 

Будь-який організаційний конфлікт відіграє неабияку роль у регуляції 

поведінки та діяльності менеджерів і персоналу організації. 

Позитивні функції організаційного конфлікту: самоаналіз, рефлексія 

своїх інтересів, потреб, звільнення від негативних емоцій, виникнення нових 

поглядів, ефективне прийняття групових рішень, осмислення взаємних 

претензій, впровадження нових норм поведінки, створення нових груп тощо. 

Негативні функції організаційного конфлікту: психологічний 

дискомфорт особистості, емоційні втрати, нервозність, порушення системи 

комунікацій, послаблення групової єдності, плинність кадрів, і як наслідок — 

зниження ефективності виконання завдань і цілей організації. 

Отже, конфлікт — це психічне явище, що характеризується, як 

правило, двома аспектами і розгортається між двома полюсами. 

У структурі конфліктів можна виділити наступні елементи: 

• сторони (учасники) конфлікту; 

• умови перебігу конфлікту; 

• образи конфліктних ситуацій;  

• можливі дії учасників конфлікту; 

• результати конфліктних дій. 

Динаміка організаційного конфлікту це послідовну зміну чотирьох 

стадій: 

• виникнення об'єктивної конфліктної ситуації; 

• усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації бодай одним 



учасником, конфліктної взаємодії; 

• перехід до конфліктної взаємодії; 

• розв'язання конфлікту. 

Аналіз змісту та структури конфліктів в організаціях дає змогу 

розглянути одну з найважливіших і найскладніших проблем у діяльності 

психологів по роботі з персоналом — психологічне забезпечення управління 

організаційними конфліктами. 

Під час вирішення цієї проблеми насамперед слід враховувати, що 

управління організаційними конфліктами має два основних завдання: 

• застосування управлінським персоналом спеціальних способів і 

прийомів запобігання (профілактики) ймовірних конфліктів; 

• пошуки шляхів та умов подолання вже існуючих, реальних 

конфліктів. 

Запобігання (профілактика) конфліктів в організаціях може 

здійснюватися двома основними способами: 

• за допомогою «вертикальних» управлінських дій; 

• за допомогою самостійних дій. 

Подолання конфліктів зазвичай здійснюється за двома основними 

напрямками: 

• управління латентними (прихованими) конфліктами; 

• подолання відкритих (реальних) конфліктів. 

Алгоритмом фактичного розв'язання «реальних» конфліктів є пошук 

відповідей на три найголовніші питання. 

1. Чому сторони вступають у конфлікт? 

2. Чого вони хочуть домогтися? 

3. Як вони намагаються це зробити? 

5.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей 

організаційних конфліктів (діагностичний компонент технології) 

Діагностичні методики, які можуть використовуватися психологами у 

дослідженні організаційних конфліктів: 



1. Методика дослідження стилю поведінки в конфлікті Кеннета Томаса 

(адаптація Н.В. Гришиної). 

2. Методика дослідження ефективного спілкування та раціональної 

поведінки в конфлікті. 

3. Діагностика готовності до переговорів і розв'язання конфліктів. 

Кожна із зазначених методик дає можливість вирішити низку завдань у 

діагностиці проблематики, пов'язаної з організаційними конфліктами. 

1. Методика дослідження стилю поведінки в конфлікті К. Томаса 

(адаптація Н.В. Гришиної) дає можливість виявити п'ять основних типів 

поведінки особистості в конфліктній ситуації: 

• відхід від конфлікту; 

• поступливість; 

• боротьба; 

• компроміс; 

• співробітництво. 

Застосування цієї методики в роботі з менеджерами та персоналом 

організацій допомагає розв'язати такі завдання: 

а) виявити ті стилі поведінки (один або декілька), на які найбільше або 

найменше орієнтуються учасники опитування; 

б) побудувати «груповий» профіль поведінки в конфлікті працівників 

певного підрозділу або організації в цілому; 

в) розробити корекційну програму, спрямовану на опанування 

особистістю (групою) різноманітними стилями поведінки в конфлікті 

та доцільністю їх використання в різних професійних ситуаціях. 

Охарактеризуємо окремо кожен з п'яти типів поведінки. 

Відхід від конфлікту, або намагання його не помітити — це такий тин 

поведінки, коли у конфлікті мінімально враховуються як власні інтереси, так 

і опонента.   

Причинами такої поведінки в конфлікті можуть бути: 

• усвідомлення відсутності необхідних ресурсів для отримання 



«перемоги» над опонентом; 

• якесь особливе ставлення до опонента; 

• намагання виграти час для «перегрупування сил» і наступної 

перемоги; 

• індивідуально-психологічні особливості учасників конфлікту 

(несхильність до жорстких форм поведінки, лагідний характер, низький 

рівень домагань тощо). 

Боротьба, або «конкуренція» — тип поведінки, за якого у конфлікті 

максимально враховуються і задовольняються власні інтереси і мінімально 

— інтереси опонента.  

Поступливість — тип поведінки, орієнтований на мінімальне 

врахування в конфлікті власних інтересів і максимальне задоволення 

інтересів опонента.  

Компроміс — тип поведінки, який забезпечує часткове задоволення у 

конфлікті і власних інтересів, й інтересів опонента, що досягається за такої 

умови: «Я поступлюся тобі в чомусь, а ти мені — в іншому».  

Співробітництво — тип поведінки, який забезпечує максимальне 

задоволення в конфлікті власних інтересів та інтересів опонента.  

2. Методика дослідження ефективного спілкування та раціональної 

поведінки в конфлікті включає чотири окремі методики (Методика 

«Деструктивна (руйнівна) поведінка», Методика «Самооцінка раціональної 

поведінки в конфлікті», Методика «Самооцінка «мудрої поведінки» в 

конфлікті», Методика «Розвиток емпатії») і дає можливість дослідити 

особливості поведінки менеджерів і персоналу організацій, які впливають на 

виникнення та перебіг організаційних конфліктів: 

• виявити «саботажників» спілкування, які можуть стати причиною 

деструктивної (руйнівної) взаємодії і спричинити виникнення 

конфліктів в організації; 

• проаналізувати міру орієнтації на певний стиль поведінки в конфлікті 

— «раціональну» та «мудру поведінку» в конфлікті; 



• дослідити рівень орієнтації на прояви емпатії в процесі спілкування, 

яка позитивно впливає па запобігання та розв'язання конфліктів. 

На основі результатів, отриманих за допомогою цієї методики, 

організаційні психологи можуть розробити індивідуальні та групові 

програми, спрямовані на оптимізацію поведінки менеджерів і працівників у 

ситуації організаційних конфліктів. 

3. Методика діагностики готовності до переговорів і розв'язання 

конфліктів дає можливість визначити рівень готовності менеджерів і 

працівників організацій до ведення переговорів і розв'язання конфліктів за 

такими складовими: 

• знання; 

• уміння; 

• здібності. 

Окрім того, за допомогою методики визначається загальний рівень 

такої готовності. За результатами обстеження доцільними є: 

а) розробка індивідуальних програм розвитку необхідних якостей; 

б) упровадження системи тренінгових занять, необхідних для розвитку 

конфліктної компетентності (знання про конфлікти, про засоби та 

прийоми конструктивного розв'язання конфліктів тощо). 

Важливим для вибору діагностичних методик є те, які завдання 

поставлені у дослідженні: 

• замовлення з метою профілактичних заходів, розв'язання актуального 

конфлікту; 

• ретроспективний аналіз конфлікту для однієї особи (керівника); 

• організація переговорного процесу між сторонами та ін. 

Важливим на етапі психодіагностики є також аналіз особистості 

менеджерів та працівників організацій як суб'єктів конфліктної взаємодії, 

вивчення мотиваційно - потребністної сфери, що інтегрує соціальні 

установки, ціннісні орієнтації, цінності, інтереси, потреби. Надважливим є 

здатність керівників та працівників до самопізнання, саморефлексії, 



самовдосконалення і саморозвитку. 

5.3. Модель психолого - організаційного консультування з 

проблеми розв'язання конфліктів в організації (корекційно-

розвивальний компонент технологи) 

Основними етапами здійснення психолого - організаційного 

консультування, які певною мірою співвідносяться з основними 

компонентами консультування, є такі: 

1 етап — формування потреби у керівників організацій у зверненні за 

допомогою до консультанта (співвідноситься з мотиваційним 

компонентом моделі); 

2 етап — аналіз, уточнення та формування замовлення на 

консультування (співвідноситься з когнітивно-смисловим компонентом 

моделі); 

3 етап — здійснення власне психологічного консультування з проблем 

управління (співвідноситься з операційно - технологічним 

компонентом). Цей етап поділяється на основні підетапи: 

• вибір стратегії консультування; 

• діагностування основних проблем, які існують в організації; 

• розробка та впровадження програми корекційно - коригуючого 

впливу. 

Особливості здійснення психолого - організаційного консультування з 

проблеми організаційних конфліктів   

1. Мотиваційний компонент 

Наявність позитивної негативної мотивації  

2. Когнітивно-смисловий компонент 

Структура конфлікту 

3. Операційно-технологічний компонент 

3.1. Визначення стратегії консультування 

3.2. Діагностування основних проблем, які існують в організації 

- проведення обстеження в організації: 



- використання комплексу методів: 

- аналіз основних результатів обстеження. 

3.3. Розробка та впровадження програми корекційно - коригуючого впливу. 
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