
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ. КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ.
ПРОБЛЕМНИЙ КЛІЄНТ





Модуль 2. Клієнтоорієнтованість. 
Самоменеджмент у роботі з клієнтами. 



• Розвивати комунікативні навички, терпимість, толерантність у 
ставленні до людей; відповідальність та обов'язковість; 
визнання права особистості на самостійність і незалежність.

• Формувати вміння доказово, аргументовано викладати свою точку 
зору, зберігати витримку і спокій, сприймати критику, з повагою 
ставитися до думки опонента.

• Навчити слухачів використовувати ефективні технології вирішення 
конфлікту та керувати емоціями відвідувачів.

• Сформувати навики регуляції власними емоційними станам.



КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ - це не те, що ви думаєте зробити для 
клієнта, це те, що клієнт думає про вас; - це не те, що компанія робить
для свого клієнта, це не те, що вона збирається зробити, це не те, що
вона хоче зробити, це не те, що вона може зробити при необхідності. 
Це оцінка клієнтом видимої частини діяльності компанії.



ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ — група ментальних здібностей, які беруть 
участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій 
оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре 
розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно 
керувати своєю емоційною сферою.



ВПРАВА. 
ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ



ВПРАВА. 
КОНСТРУКТИВНО УПРАВЛЯТИ 
ЕМОЦІЯМИ – ЦЕ ОЗНАЧАЄ…… 



Типи конфліктних клієнтів

1.Конфліктна особистість – демонстративний тип.
2.Конфліктна особистість - ригідний тип (відсталий).
3.Конфліктна особистість - некерований тип.
4.Конфліктна особистість - надточний тип (педант).
5.Конфліктна особистість - безконфліктний тип.



Алгоритм роботи з конфліктним клієнтом

Крок 1 – Вислухати
Крок 2 – Уточнити
Крок 3 - Висловити розуміння
Крок 4 - Вибачитися або висловити співчуття. 
Крок 5 - Вжити дії. 



Вправа. 
«Проблемний клієнт»



Модуль 3. Механізми виникнення і 
розвитку конфлікту



КОНФЛІКТ - зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок. 
Це процес загострення двох чи більше сторін – учасників конфлікту 
під час розв'язання проблеми, що має особисту значимість для 
кожного.



Види конфліктів:

1.За числом учасників: внутрішньоособистісні; - міжособистісні; - між 
особистістю та групою; - міжгрупові.
2.За формою прояву: - видимий; - прихований.
3.За тривалістю протікання: - короткочасний; - тривалий. 
4.За характером виникнення: - випадковий (ситуативний); -
намірений (спровокований).
5.За результатами: - конструктивний (продуктивний); - деструктивний 
(руйнівний).
6.6. За сферою виникнення: - службовий; -побутовий.



У конфлікті розрізняють 6 стадій:

1.передконфліктна ситуація (латентний період);
2.інцидент;
3.ескалація;
4.кульмінація;
5.завершення конфлікту;
6.постконфліктна ситуація.



Вправа 
«Торбинка асоціацій»



Мозковий штурм.
Причини виникнення конфліктів



Вправа
«Позитивне та негативне в конфлікті»



Основні структурні елементи конфлікту  

Сторони конфлікту - це ті суб'єкти соціальної взаємодії, які 
знаходяться у відповідності конфлікту
Предмет конфлікту - те, через що виник конфлікт 
Мотиви - внутрішні і спонукальні сили, підштовхують учасників до 
конфлікту. 
Позиції конфліктуючих сторін - те, про що вони заявляють один 
одному в ході конфлікту. 
Головну роль у виникненні конфліктів відіграють так звані 
конфліктогени - слова, дії (або бездіяльність), які можуть привести до 
конфлікту.



Причини виникнення конфліктів

1.протиріччя між інтересами та поглядами.
2.суперництво між лідерами, між окремими групами в колективі.
3.особливості темпераменту,  сприйняття, переконань.
4.помилки у спілкуванні (невміння слухати, правильно ставити 
питання, проявляти емпатію, реагувати на критику).
5.конфліктогени  поведінки.



Типи поведінки: 

• агресивна
• пасивна
• асертивна



Вправа:
«Попросити про послугу»



Модуль 4. Технології розв’язання 
конфлікту



Правила безконфліктного спілкування  



Вправа «Де вихід?»



• ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ – це свідомий вплив на 
психоемоційний стан за допомогою слів, уявних образів, а також
управління м’язовим тонусом і диханням.
• Своєчасна саморегуляція є своєрідним психогігієнічним засобом: 
запобігає накопиченню перенапруження, нормалізує емоційний фон 
діяльності, мобілізує ресурси організму, сприяє відновленню сил та 
цілісній присутності у своєму тілі.

• ТЕХНІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ



Стилі поведінки у конфлікті 

• Стиль конкуренції
• Стиль пристосування
• Стиль компромісу
• Стиль співпраці
• Стиль уникнення



Вправа «Гідна відповідь»



Вправа. 
«Переваги і недоліки. Самоповага»

«Мої переваги» Мої недоліки



Рольова гра «Фронт-офіс»





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

