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Конфлікти в професійному середовищі 

державної служби: види і причини

Суб'єктивніОб'єктивні 



 природне зіткнення матеріальних і духовних інтересів

(цінностей) людей, 

 брак значущих для нормальної життєдіяльності ресурсів,

 слабка дієвість правових процедур вирішення протиріч, 

 відмінності в манері поведінки і спосіб життя, 

 демонстрація сцен насильства в засобах масової інформації, 

 стресові ситуації,

 помилкові дії керівника тощо.

Об'єктивні причини конфліктів в професійному 

середовищі державної служби



Суб'єктивні причини конфліктів в професійному 

середовищі державної служби

 соціальні

 соціально-психологічні 

 психологічні причини



Соціальні причини конфліктів

невідповідність функціональних зв'язків 
всередині організації між підрозділами і 
окремими працівниками.

структурно-

організаційні

функціонально

-організаційні

особистісно-

функціональні
невідповідність кваліфікації особистості 
кваліфікаційним вимогам посади.

невірні або несвоєчасні управлінські 
рішення.

ситуативно-

управлінські

невідповідність структури організації 

вимогам, визначеним цілями і 

завданнями організації.



Соціально-психологічні причини конфліктів

обумовлені безпосередньою взаємодією людей, 

фактором їхнього включення в комунікаційні 

процеси професійної діяльності.



Психологічні причини конфліктів

обумовлені індивідуально-психологічними 

особливостями їх учасників.







Комунікативний акт

являє собою передачу повідомлення 

згідно з прийнятими нормами 

спілкування і з використанням 

відповідних каналів передачі

Інтерактивний 

компонент

Комунікативний 

компонент

Перцептивний 

компонент

це обмін інформацією між учасниками

передбачає розуміння, співчуття, 

співпереживання суб'єктів 

комунікативного акту



Комунікації в системі державної служби

вертикальні комунікації між 

державними службовцями і 

керівниками

ієрархічні

координаційні

зовнішні

горизонтальні комунікації між 

державними службовцями

між державними службовцями та 

населенням



Інтеракція
передача змісту, 

інформації

Комунікація
взаємний обмін 

інформацією

Перцепція

прийом інформації

Аспекти 

комунікації

Повідомлення, 

вплив на 

об'єкт 

комунікації

Обмін 

інформацією, 

ідеями

Обмін почуттями, 

співпереживання, 

емпатія

Деструктивний 

конфлікт

Роз'єднання, 

припинення

взаємодії

Нерозуміння, 

діаметральні 

позиції, 

недозволене 

протиріччя

Неприязнь, 

ворожнеча, що 

сформувався 

«образ ворога»

Конструктивний 

конфлікт

Спілкування, 

взаємодія

Розуміння, 

згода, нові 

ідеї

Співчуття, 

симпатія, ясність 

відносин

Комунікативні аспекти конфліктної взаємодії



Вертикальні комунікації в системі державної 

служби

вертикальні комунікації між 

державними службовцями і 

керівниками

субординація

владне 

підпорядкування

директивність

бюрократизм

Близько 75% всіх міжособистісних конфліктів виникають в 

сфері керівництва-підпорядкування і викликані спільною 

професійною діяльністю. Це обумовлено субординаційним 

характером та інтенсивністю взаємодії суб'єктів таких 

комунікацій.



Відносини керівників і підлеглих 

характеризуються:

Відносини підпорядкованості, коли 

керівник спрямовує діяльність, 

контролює, розподіляє завдання і 

оцінює діяльність тощо

функціональна 

сторона

особистісна 

сторона

Особистісний характер відносин 

залежить від індивідуально-

психологічних особливостей учасників 

взаємодії, їх здібностей, характеру, 

симпатій, ціннісних орієнтацій



Можливості (правила) впливу на хід вирішення 

конфліктів

ПЕРШЕ ПРАВИЛО полягає у визнанні факту нерівності сил в 

конфлікті між підлеглим і керівником. За даними досліджень 

керівники частіше домагаються своїх цілей в конфлікті, ніж 

підлеглі. Іншими словами, якщо виникають сумніви у власній 

правоті або об'єкт конфлікту мало значущий, то краще 

поступитися керівнику.

ДРУГЕ ПРАВИЛО являє собою вміння своєчасно визначити, 

що передконфліктна ситуація загострюється і ймовірність 

виникнення конфлікту суттєво зростає. Конфлікти 

не розпалюються раптово, їм завжди передує більш-менш 

тривалий латентний період.



Можливості (правила) впливу на хід вирішення 

конфліктів

ТРЕТЄ ПРАВИЛО полягає в умінні контролювати свій емоційний 

стан. У цьому сенсі неефективність комунікації зумовлена саме 

невідповідністю перцептивного компонента інтерактивному. 

Емоційне і раціональне реагування на події знаходяться в 

положенні опозиції: чим сильніша напруга емоцій, тим меншою 

мірою усвідомлена ситуація. Фактично це означає розвиток 

вміння зберігати спокій в складній ситуації.



Можливості (правила) впливу на хід вирішення 

конфліктів

ЧЕТВЕРТЕ ПРАВИЛО розв'язання конфліктів по вертикалі: 

необхідність використання аргументації, заснованої на 

нормативних актах. В цьому випадку самі положення законів 

стають «третьою силою» в конфлікті, сприяючи його 

конструктивному вирішенню.



Можливості (правила) впливу на хід вирішення 

конфліктів

П'ЯТЕ ПРАВИЛО безконфліктної комунікації означає 
дотримання балансу ролей у стосунках.

Оцінка позиції, яку людина займає в комунікації, 
відбувається підсвідомо і «прочитується» з тону промови, 
характеру висловлювань, поведінки взаємодіючих людей. 
Як правило, старший це той, хто дає поради, використовує 
наказовий тон у розмові, вчить, критикує, виявляє 
поблажливість, сарказм або надмірну іронію.



Теорія транзактного аналізу

Частою причиною конфліктів є невідповідність 
формального і неформального статусу його 
учасників - незбалансована рольова поведінка. 

Теоретичною основою аналізу даної причини 
конфліктів виступає теорія транзактного 
аналізу американського психолога Е. Берна.

Транзакція - репліка і репліка у відповідь .

Людина завжди звертається до конкретного его-стану 

іншої людини.



Паралельні транзакції сприяють спілкуванню

Якщо людина відповідає з того его-стану, до якого ми звернулися, і його 
репліка адресована до того его-стану, з якого ми посилали наше 
повідомлення, такі транзакції називаються паралельними.
Спілкування, засноване на паралельних транзакціях, відбувається без 
проблем.

Приклади:

Правила комунікації в транзактному аналізі
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- Що б ви могли сказати 

стосовно сьогоднішньої наради?

- Я вважаю, що рішення, 

висунуте керівництвом, нам 

підходить.

- Шеф, я хвилююся через 

майбутню презентацію.

- Все буде нормально, ми добре 

підготувалися.



Перехресні транзакції ускладнюють спілкування

Якщо співрозмовник відповідає не з того его-стану, якому було 

надіслано повідомлення, то такі транзакції називаються 

перехресними.

При перехресних транзакціях відбувається розрив комунікації, 

тому що один зі співрозмовників відчуває негативні емоції до 

іншого. Щоб відновити контакт, одному або обом учасникам 

потрібно змінити свої его-стани.

Проте перехресні транзакції іноді необхідні.
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Д
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Д
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- Мені здається, у 

вас є упередження 

щодо пана Юрія.

- Ви занадто 

багато на себе 

берете!

Д

о

Б

Д

и

Б

Д

о

Д

и

- Ви поводите 

себе як дитина.

- Обирайте 

слова.

Правила комунікації в транзактному аналізі



Окрім відкритих існують ще й приховані транзакції

Приклади:
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Д
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Д

и

- Сергію, на чому ми вчора 

зупинилися?

-Керівники взагалі-то мають 

пам'ятати, на якому етапі спільна 

справа.

Д

о

Б

Д

и

Б

Д
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Д
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- Наш шеф страшенно сильний у 

машинах.

- Так, особливо після того, як він 

сказав: «А як правильно: Honda 

чи Hyundai?

Правила комунікації в транзактному аналізі



Стратегії поведінки в конфліктній ситуації

П'ять стратегій поведінки в конфліктній ситуації (конфлікт - як 

суперечність різних інтересів).

1) Уникнення, тобто ні вашим, ні нашим: «Я не отримаю те, що 

хочу, але і ти не отримаєш того, чого хочеш».

2) Компроміс, торг: «Разом підемо на поступки один одному».

3) Співпраця: «Максимально врахуємо і твої, і мої інтереси».

4) Поступливість: «Нехай буде по-твоєму».

5) Протиборство: «Все буде по-моєму».



Маніпуляція

Протиборство можна здійснювати двома способами -

відкритим і закритим, а саме: шляхом тиску або 

маніпуляції. 
У якому випадку приймається рішення використовувати 

маніпуляцію, а не тиск? Якщо сил для тиску недостатньо. 

Маніпуляція - це стратегія слабкості і застосовується при 

дефіциті ресурсів. Маніпуляція - це також, як і тиск, 

агресивна дія, але має приховану форму.

Отже, маніпуляція - це стратегія досягнення власних 

односторонніх інтересів, переважно з використанням 

обману. Брехня завжди включена в маніпуляцію і 

перемішана в ній з правдою. Маніпуляція - це суміш 

брехні і правди. Якщо маніпулятору вдається 

створити таку маніпулятивну інтервенцію, в якій 

відокремити правду від брехні важко, то адресат 

меседжу проковтує брехня разом з наживкою правди. 

Однак мозок людини так влаштований, що він дуже 

чутливий до протиріччя. Навіть не усвідомлюючи 

наявність брехні, мозок посилає сигнал: 

«Відбувається щось не те!». 



Текст, контекст і підтекст

Будь-яке повідомлення складається з тексту, контексту і підтексту. 

Текст

Контекст Підтекст



Техніки протистояння маніпуляціям (і агресії)

Людині, яка вам тільки що відмовила у послузі. Ви: «Спасибі за 

готовність допомогти!». 

Текст - слова, контекст - вся ситуація, а підтекст: «Ще не вислухавши 

прохання, ти був готовий мені відмовити».

Протиріччя в маніпулятивному повідомленні може полягати як 

всередині тексту, контексту і підтексту, так і між цими складовими 

повідомлення. У наведеному прикладі є суперечність між текстом і 

контекстом з підтекстом.

Техніки протистояння маніпуляціям (і агресії):

1.Ігноруємо підтекст або контекст і реагуємо тільки на прямий текст. У 

наведеному вище прикладі на випад: «Спасибі за готовність допомогти!»

Можна відповісти: «Та немає за що», як би беручи за чисту монету слова 

маніпулятора.

2.Звертаємо увагу на те, чи має право людина робити те, що робить 

всередині контексту. Наприклад, «Ви перестали сваритися зі своєю 

дружиною?», - «Ви справді думаєте, що можете мене питати про це?».



3. Техніка наведення туману. Для використання цієї техніки потрібно уникати 
компульсивної звички відповідати на кожне запитання. Техніка передбачає 
відповідь, що починається за згодою: у будь-якому маніпулятивному 
повідомленні є частина правди, потрібно її вибрати і щиро з нею погодитися. 
Доречно використовувати з рівними (якщо не залежимо від цієї людини), у 
відповідь на особистісний наїзд і у випадку, якщо все, що нам треба - щоб від 
нас відстали. Окремий випадок техніки - відповідь по суті.

Наприклад, (з сарказмом): «Ось вони, плоди мого ліберального виховання!», -
«Так, що посієш, те й пожнеш».

Або: «У тебе голова на плечах є?», - «Є».

Або: «Вічно ти запізнюєшся!», - «Правда, сьогодні я запізнився».

4. Техніка приписування позитивних намірів або вираз подяки за позитивні 
наміри. Суть проста: придумуємо за що в даній ситуації можна подякувати 
нашому співрозмовнику і активно це робимо.

Наприклад: «Ти зовсім совість втратила!», - «Як приємно, що ти дбаєш про 
моє моральне обличчя».

«Чому ти так пізно повертаєшся?», - «Я радий, що ти на мене з 
нетерпінням чекаєш».

Техніки протистояння маніпуляціям (і агресії)



5. Відхід з контакту. У деяких випадках комунікацію краще просто 

перервати поглядом.

6. Конструктивна конфронтація. Вголос озвучується розклеювання 

маніпуляції. На іронічні слова «Спасибі за готовність допомогти!» 

Можна відповісти: «Я правда відмовляю тобі зараз, але це не означає, 

що я взагалі не готова тобі допомагати».

7. Конкретизуючи питання. Чудова техніка, яка або зупинить напір 

маніпулятора, або допоможе перевести розмову в конструктивне 

русло. Приклади запитань: «Хто саме це говорить?», «Коли 

конкретно це сталося?».

«А ви завжди тепер будете йти з роботи завчасно?»

Конструктивне запитання: «А що, крім сьогоднішнього дня, ви ще 

колись бачили, що я раніше йду?».

Техніки протистояння маніпуляціям (і агресії)



8. Питання про цілі маніпулятора. «Чого ви домагаєтеся цією 

розмовою? Чому ви заговорили про це? ».

Ми розуміємо приховані мотиви маніпулятора.

Головне в протистоянні маніпуляції - не грати в пропоновану гру.

Маніпулятивну, агресивну тощо. Мета протистояння маніпуляції -

конструктивний захист особистих кордонів, а не наїзд на іншу людину. 

Одна й та ж відповідь, висловлена доброзичливим чи ворожим тоном, 

буде або конструктивним протистоянням маніпуляції, або агресивним 

випадом. Відповідаючи агресією на агресію ми продовжуємо грати у 

нав'язану нам гру «агресор-жертва», конструктивно реагуючи - ми не 

дозволимо втягнути себе в перепалку.

Техніки протистояння маніпуляціям (і агресії)



Трикутник Карпмана: правила комунікації

Агресор

Жертва
Рятівник



Буквально, рефреймінг - це зміна рамки. Так само можна 

перевести його як вихід за межі існуючої ситуації, за межі 

установок і шаблонів. До рефреймінгу можна віднести фразу 

домовичка Кузі з мультфільму: «- Я не жадібний, я - домовитий».

Тому, що цією фразою він змінив у головах людей, які дивилися 

мультфільм, сенс своїх дій.

- Дівчина не страшна, а з «альтернативною» зовнішністю ... :)

- Це не я швидко їхав, це Ви повільно стояли, інспекторе ... :)

- Вас обдурили. Вам продали куди краще хутро! :)… і так далі ...

Приходит как-то Лиса к Зайцу и просит написать характеристику на Осла. Тот, 

не долго думая, пишет: "Туп и упрям".

- Но это же характеристика на повышение, – возмущается Лиса.

- А что писать?

- Напиши: "Устойчив в своих убеждениях и упорен в их достижении".

Рефреймінг



Як використовувати рефрейминг?

Рефрейминг - потужний спосіб переключити фокус уваги 

співрозмовника на щось інше. Якщо співрозмовник «застряг» 

на чомусь одному, то можете спробувати його перемкнути. 

Рефрейминг в ситуаціях конфлікту - зміщення фокусу уваги 

співрозмовника зі своїх інтересів, на спільні:
- Мені здається, що ми зараз перетворили нашу бесіду в суперечку з 

приводу того, чия позиція більш правильна. Думаю, нам варто 

повернутися до того, щоб поговорити про те, як ми можемо знайти 

рішення із спільним для нас виграшем.

- Я чудово розумію Вашу позицію, однак, не можу з нею погодитися. 

Тому, якщо Ви не проти, я б запропонував просто об'єднати їх, для 

того, щоб, можливо, знайшлося рішення, яке задовольнить обох.

По-суті, Ви озвучуєте щось таке, що ДО ЦЬОГО озвучено не 

було. Ви пропонуєте людині «направити його мозок» в нове 

для нього русло. Рефрейминг працює зі смислами, які кожен з 

нас надає тому, що відбувається.



Вправа "Назви по-іншому"

Завдання.

Ви об'єднуєтеся в групи по 4-6 чоловік. Ваше завдання - придумати 

якомога більше пар слів або фраз, що означають одне і те ж дію або 

якість, але з різною оцінкою.

лінь - економія енергії;

жадібність - ощадливість;

занудство - наполегливість;

донощик - соціально активний;

несмачний - оригінальний;

кар'єрист - людина, яка хоче багато чого досягти в 

житті;

істерична - емоційна;

брехливість – дипломатичність…



Вправа "Я занадто ..."

Напишіть одне твердження: "Я занадто ...":

- Я занадто багато часу витрачаю на комп'ютер.

- Я занадто неуважна!

- Я занадто ледачий.

- Я занадто довірлива…

Потім ви обмінюєтеся папірцем з колегами. Ваше завдання - зібрати 

якомога більше відповідей на вашу заяву і відповісти іншим. Відповідь 

має починатися зі слова "Зате ..." і вказувати на ситуацію, місце або 

випадок, де і коли це буде дуже потрібно і корисно.

- Я занадто ледачий.

Зате ти не зробиш зайвих помилок… тощо.

Постарайтеся зібрати якомога більше варіантів.



Асертивна поведінка та її роль у спілкуванні

Асертивність – передбачає, що людина повинна 

самостійно приймати рішення і нести відповідальність за 

їх вирішення. Асертивна поведінка – це така поведінка, що 

дає можливість спокійно, без агресії протидіяти 

маніпуляторам і задовольняти свої справедливі вимоги. 

Поняття асертивної поведінки наглядніше проявляється в 

таких принципах: 

об’єктивізація суб”єктивних почуттів (як я виглядаю перед 

іншими, чи не утискую я когось своїми діями, чи насправді 

мої неприємності є найбільшими і таке інше);

рівність і взаємозалежність (я залежу від інших, але і інші 

залежать від мене в рівній мірі і повинні зі мною 

рахуватись). Отже, не наступаючи на інтереси інших не 

дати ущемити свої інтереси, причому уникнути конфлікту. 

Асертивну поведінку можна розглядати як альтернативу 

маніпуляцій ній поведінці.



10 правил асертивної поведінки

1. Робити висновки про свою поведінку, думки, емоції і нести 

відповідальність за їх наслідки.

2. Не давати ніяких пояснень чи обґрунтувань, які б 

виправдовували вашу поведінку.

3. Вирішувати в якій мірі ви відповідаєте за проблеми інших людей.

4. Змінювати свої погляди.

5. Маєте право сказати : „Я тебе не розумію”.

6. Робити помилки та відповідати за їх нагляди.

7. Маєте право на нелогічні рішення.

8. Ви маєте право сказати: „Я не знаю”.

9. Не залежати від доброї волі інших людей.

10. Ви маєте право сказати: „ Мене це не хвилює”.



Характеристика асертивних технік та доцільність їх 

використання

Існує ряд асертивних технік, що розрізняються, в основному, 

дидактичними ознаками.

1. Дуже поширеною є техніка „заїжджена платівка”. Нею можна 

користуватися завжди, коли хочете домогтися задоволення 

справедливих вимог (ваші права визначено формально - законом 

чи розпорядженнями). Вона заснована на лаконічному 

кількаразовому повторенні своїх вимог. Ми не дозволяємо відвести 

себе в бік від нашої проблеми, не захищаємося, не доводимо, що 

ми зовсім не погані люди. Єдине, на чому ми наполягаємо, - так це 

на своїй вимозі. Домігшись свого, чемно подякуйте. Якщо не ясно, 

мова йде про ваші інтереси чи про добру волю протилежної 

сторони, тоді - „прохання про послугу” .



Характеристика асертивних технік та доцільність їх 

використання

2. Техніка „перманентної відмови” , по суті, мало чим відрізняється 

від першої. Тільки тут замість „я хочу”  той, хто говорить, невпинно 

повторює „я не хочу”. Ми однозначно, чітко і , по можливості, більш 

лаконічно формулюємо те, чого не бажаємо (тобто „негативну” 

вимогу). Ми не дозволяємо відвести себе в бік від нашої проблеми, 

не підтримуємо побічних тем тощо. „Відмови” прийнятні у всіх 

ситуаціях, коли ви щось відхиляєте на законній підставі. 

Неприємне враження від відмови необхідно згладити подякою на 

запропоновану послугу.

3. Техніка „прохання про надання люб’язності”



Характеристика асертивних технік та доцільність їх 

використання

4. „Компроміс” – досягнення консенсусу, коли обидві сторони 

вважаються „не в програмі” – одна з головних задач технології 

асертивності. Компроміс можливий, якщо задоволення, прохання 

партнера не занадто глибоко торкається ваших особистих інтересів 

і не зачіпає вашого самолюбства. Під час використання цього 

методу спираються на навички наполягати на своєму і просити про 

надання люб’язності; варто діяти спокійно і розслаблено. 

Необхідно з повагою ставитись до іншої сторони, не нападати на 

неї, не намагатися маніпулювати нею за допомогою почуття 

провини.

5. Техніка завуальованої критики. Краще обмежуватися лише 

описом поведінки, тобто позитивною критикою, формулювати свої 

зауваження як побажання в дзеркальній версії (тобто таким чином, 

як ви щось собі уявляєте). Чітко і ясно говорите про конкретну 

поведінку, справу, а не про особистість партнера. Не забудьте 

похвалити його за щось, що хоч скількись варте похвали. Не 

виявляйте сарказму та іншої агресії. Це поєднання перших трьох 

технік.



Детермінанти, які породжують і підсилюють ступінь 

спотворення конфліктної ситуації

 Стан стресу зазвичай звужує й ускладнює мислення, спрощує 

сприйняття.

 Високий рівень негативних емоцій веде до різкого спотворення

 Чим нижче рівень інформованості учасників один про одного, 

тим більше людина добудовує її, спираючись на створений вже 

образ ворога.

 Особи з низьким когнітивним розвитком оцінюють ситуацію 

поверхово, їхні оцінки носять крайній характер.

 Невміння передбачати наслідки призводить до спотворення 

ситуації в 85% конфліктів

 Збільшення значущості мотивів і потреб, яких торкається в 

конфлікті, призводить до збільшення спотворення.

 Домінування у свідомості опонента "агресивної концепції 

середовища" зумовлює помилкове сприйняття конфлікту.

 Негативна установка на опонента, що сформувалася у 

доконфліктній фазі, сприяє спотворенню.

 Обмеженість в часі, прискорене протікання конфлікту спотворює 

сприйняття.



“Копінг” як стресоподолання

Копінг-стратегії - система цілеспрямованої поведінки щодо свідомого 

оволодіння ситуацією для зменшення шкідливого впливу стресу.

Копінг-стратегії - стратегії совладания з труднощами і врегулювання 

взаємовідносин з навколишнім середовищем. 
1. Конфронтація, чи протистояння ситуації: агресивна установка людини 

по відношенню до важких життєвих обставин, коли такі ситуації 

сприймаються ним як ворожа сила, яку треба перемогти і / або знищити. 

Така стратегія доцільна, коли ситуація персоніфікована: мається в 

реальності конкретний загрозливий об'єкт, який, будучи 

нейтралізований, припинить свій шкідливий вплив. 

2. Дистанціювання від проблеми або ж відкладання її вирішення. Людина 
намагається подивитися на проблему мовби через скло, і це допомагає, 
наприклад, в ситуації спілкування з так званим «психологічним 
вампіром». 



3. Стратегія самоконтролю, тобто прагнення регулювати свої почуття і дії.
Дієва при форс-мажорах на кшталт стихійних лих, техногенних катастроф і нападів 
терористів (в таких умовах найбільші шанси на виживання має той, у кого ясна 
голова і тверезі думки), а також у сварках за умови рівності сторін за силою. Однак 
набагато менш ефективна в ситуації, коли супротивник блефує і його слід просто 
налякати демонстрацією сили.

4. Пошук соціальної підтримки, звернення за допомогою до інших людей. Це 
буває дуже потрібно і дієво в ситуації гострого горя, оскільки наодинці з нещастям 
може залишатися далеко не кожен. 

5. Стратегія прийняття відповідальності. Це, навпаки - шлях сильних і зрілих 
людей, і має на увазі він визнання власних помилок і їх аналіз з метою не допустити 
повторення.

6. Стратегія планового вирішення проблеми: тобто вироблення плану порятунку і 
чітке дотримання йому. 

7.  Позитивна переоцінка того, що відбувається. Будь-яку подію, навіть найбільш 
негативну, можна переоцінити в позитивному ключі, побачити в ньому якийсь сенс і 
позитивний момент. 

Копінг-стратегії



Перш, ніж критикувати:

1. переконайтеся, що без критики не обійтися

2. визначте, кому вигідна наявність недоліків

3. визначте мету критики

4. з'ясуйте ставлення критикованого до проблеми

5. визначте звичайну реакцію критикованого на критику

6. точно встановіть наслідки невірного поведінки критикованого

7. викладете своє розуміння того, що будете критикувати

Структура конструктивної критики:

1. вказівка на суть недоліків

2. вказівка на основного винуватця негативного результату

3. виявлення людей, причетних до помилок

4. аналіз умови їх виникнення

5. вказівка на людей, що сприяли виникненню таких умов

6. з'ясування психологічних причин, що призвели людини в такий стан

7. кваліфікація нестачі за критеріями: повторюваність, значимість, наслідки

8. визначення постраждалих

9. визначення шляхів ліквідації недоліків

10. терміни ліквідації

11. сили і засоби, необхідні для ліквідації

12. вказівка на можливість повторення подібних подій

Психология конструктивной критики



Діловий характер критики:

1. критика має бути з емоційним напруженням, щоб зачепити за живе

2. не варто згладжувати гострі кути

3. необхідно дати зрозуміти, що ви знаєте мотиви поведінки людини, 
яку критикуєте

4. критика повинна завершуватися конкретною пропозицією

5. критика не повинна бути загальною і без точної вказівки помилок.

Зниження внутрішнього опору критиці сприяють особистісній 
оцінки людини і підкреслює прагнення спільного пошуку рішення.

Психология конструктивной критики



Резюме

Конфліктологічна компетентність державних 
службовців, яку повною мірою можна вважати 
елементом їх професійної компетентності, 
вимагає постійного розвитку і вдосконалення.



Дякую за увагу!

Наталія Олександрівна Алюшина

кафедра державного управління і менеджменту 

НАДУ при Президентові України

каб. 101

natalya@alyushina.com

www.alyushina.com
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