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Текст лекції
1. Місце конфліктології в системі соціальних дисциплін.
Людське життя суперечливе, кожен індивід намагається в ньому
самовизначитися і самоствердитися. Усе це відбувається в процесі
конфліктних взаємин. З розвитком демократичних і ринкових відносин у
країні проблема конфліктності стає все більш актуальною, тому що
конкурентність є сама по собі варіантом конфліктної ситуації, що завдяки
різним факторам може перерости в конфлікт. Уникнути конфліктів і його
наслідків неможливо. Безконфліктного суспільства не буває.
Під предметом будь-якої науки розуміється уявна ідеальна теоретична
модель того об'єкта, частини або сфери дійсності, на який спрямований її
головний інтерес. Предмет і об'єкт науки тісно пов'язані між собою, близькі,
однак вони не є тотожними поняттями. Між ними існує не тільки
взаємозв'язок, але і певна дистанція, яка може скорочуватися, проте ніколи не
може бути цілком переборена.
Предметом конфліктології є ідеальна модель конфліктної взаємодії,
теорія, основою якої виступає понятійний апарат з його центральною ланкою
- категорією конфлікту.
Об'єктом конфліктології є саме соціальне життя, вся нескінченна
розмаїтість реальних конфліктів, якими наповнене минуле і сучасне
суспільне життя.
Як самостійна наука конфліктологія існує недавно. Однак незважаючи
на це можна вже виділити ряд проблем і питань, що вже увійшли в неї як
парадигма сучасної конфліктології: сутність соціального конфлікту;
типологія і класифікація конфліктів; еволюція конфліктів; генезис
конфліктів; структура конфлікту; функції конфліктів; інформація в конфлікті;
динаміка конфлікту; діагностика конфлікту; завершення конфлікту;
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керування конфліктом; механізми і способи вирішення конфлікту
(розв'язання і попередження конфліктів).
Становлення конфліктології продовжується безупинно, що цілком
зрозуміло, однак це відбувається на комплексній основі. Як теоретикоприкладна дисципліна ця наука має три рівні знань:
а) загально-теоретичний і методологічний, який пояснює природу
конфліктів як соціальних феноменів, аналізує їх структуру, ознаки, елементи
в системі суспільних взаємин;
б) теоретико-праксеологічний, на якому розробляються теорії,
відслідковуються особливості та виокремлюються типи конфліктів у різних
галузях, формах та інститутах громадського життя;
в) емпірично - прикладний, який є підґрунтям конфліктології й
утворюється на основі емпіричних досліджень та складається із зафіксованих
фактів, експериментів, тестувань, моделювання, тренінгів тощо.
Наявність подібних рівнів вивчення конфліктів дозволяє виявити кілька
функцій конфліктології як науки: теоретико-пізнавальну, прогностичну,
управлінську.
До системи базових категорій конфліктології можна віднести такі
поняття: конфлікт, протиріччя, зіткнення, протистояння, дихотомія, дилема,
дезінтеграція, боротьба, аномалія.
На основі цих категорій відбувається формування більшості
конфліктологічних понять, а їх кількість залежить від рівня проникнення в
сутність конфліктного явища. Серед цих понять - учасники конфлікту,
сторони конфлікту, девіантна поведінка та інші.
Серед зазначених категорій і понять існують і ті, якими оперують й
інші суспільствознавчі науки, однак залежно від специфічних умов
використання конфліктологія наповнює їх власним змістом і відповідно
інтерпретує.
Протилежність конфлікту - це згода, єдність, інтеграція,
співробітництво, злагода. Ці категорії відображають перспективу після
завершення конфлікту або ж його альтернативу І так само використовуються
у конфліктології.
2. Соціально-психологічна характеристика умов виникнення
конфліктів. Умови та образи протікання конфлікту.
Умови протікання конфлікту.
Характер будь-яких розбіжностей істотно визначається зовнішньою
середою, в якій виникає конфлікт. ЇЇ характеристики ще недостатньо вивчені
соціальною психологією. Вкажемо на три найважливіші, на наш погляд,
умови протікання конфлікту:
Просторово-тимчасові (місце здійснення протиріччя і час, на протязі
якого воно повинно бути розв'язане).
Соціально-психологічні (клімат у конфліктуючий групі і рівень
взаємодії, ступінь конфронтації і стан учасників конфлікту).
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Соціальні (втягненість у протиріччя інтересів різноманітних соціальних
груп: статевих, родинних, професійних, етнічних і національних).
Образи конфліктної ситуації
Своєрідною опосередкованою ланкою між характеристиками учасників
конфлікту в умовами його перебігу, з одного боку, і конфліктною - з іншого,
виступають образи конфліктної ситуації - своєрідні ідеальні карти, що
включають такі елементи.
Уявлення учасників протиріччя про себе (про свої потреби,
можливості, цілі, цінності і т.п.).
Уявлення учасників конфлікту про протилежну сторону (про її
потреби, можливості, цілі, цінності і т.п.).
Уявлення конфліктуючих сторін про середовище і умови, в яких
протікає конфлікт.
Чому потрібен аналіз образів конфліктної ситуації ?
Це визначається двома обставинами:
Саме образи, а не реальність протиріччя самі по собі безпосередньо
визначають конфліктну поведінку.
Існує реальний і ефективний засіб виникнення конфлікту за рахунок
зміни цих образів, що здійснюється шляхом зовнішнього впливу на учасників
конфлікту.
В основі класифікації конфліктних дій лежать такі підстави:
Характер дії (наступальний, оборонний і нейтральний);
Ступінь активності в їх здійсненні (активні - пасивні, що ініціюють відповідні);
Спрямування цих дій (на опонента, до третіх осіб, на самого себе).
Будь-яка конфліктна дія може мати чотири основних результати:
Повне або часткове підпорядкування іншого.
Компроміс.
Припинення конфліктних дій.
Інтеграція.
3. Загальна типологія конфліктів.
Для правильного розуміння й тлумачення конфліктів, їхньої
сутності, особливостей, функцій і наслідків важливе значення має
типологізація, тобто вичленовування основних типів конфліктів на основі
виявлення подібності та розходження, надійних способів ідентифікації
конфліктів за спільністю істотних ознак і відмінностей.
Для вибору адекватного методу впливу й управління відповідним
конфліктом доцільно проводити класифікацію залежно від основних ознак:
способу розв’язання; сфери прояву; спрямованості впливу; ступеня
виразності; кількості учасників; порушених потреб.
На основі класифікації визначають види й різновиди конфліктів.
Вид конфлікту — варіант конфліктної взаємодії, виокремлений за
певною ознакою.
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1. Спосіб розв’язання конфліктів припускає їх розподіл на
антагоністичні (насильницькі) конфлікти та компромісні (ненасильницькі).
Насильницькі (антагоністичні) конфлікти являють собою способи
розв’язання суперечностей шляхом руйнування структур усіх сторінконфліктерів чи відмови всіх сторін, крім однієї, від участі в конфлікті. Ця
сторона і виграє. Наприклад: повна поразка супротивника в суперечці,
вибори органів влади і т. д.
Компромісні конфлікти допускають декілька варіантів їх вирішення за
рахунок взаємної зміни цілей учасників конфлікту, термінів, умов взаємодії.
Наприклад: постачальник не надсилає виробникові замовлену сировину
в зазначений термін. Виробник має право вимагати виконання графіка
постачань, але терміни поставок вантажу змінилися з причин відсутності
засобів транспортування через неплатежі. За взаємної зацікавленості досягти
компромісу можливо шляхом проведення переговорів, зміни графіка
постачань.
2. Сфери прояву конфліктів украй різноманітні: політика, економіка,
соціальні відносини, погляди й переконання людей. Виділяють політичні,
соціальні, економічні, організаційні конфлікти.
Політичні конфлікти — зіткнення з приводу розподілу владних
повноважень, форми боротьби за владу.
Соціальний конфлікт являє собою суперечності в системі стосунків
людей (груп), що характеризується посиленням протилежних інтересів,
тенденцій соціальних спільнот та індивідів. Різновидом соціальних
конфліктів вважаються конфлікти трудові чи соціально-трудові, тобто у
сфері трудової діяльності. Це велика група конфліктів, що останнім часом
виникають у нашій країні дуже часто у вигляді страйків, пікетів, виступів
великих груп працівників.
Економічні конфлікти являють собою широкий спектр конфліктів, в
основі яких лежать суперечності між економічними інтересами окремих
особистостей, груп. Це боротьба за певні ресурси, пільги, сфери
економічного впливу, розподіл власності тощо. Зазначені види конфліктів
поширені на різних рівнях управління.
Організаційні конфлікти є наслідком ієрархічних відносин,
регламентування діяльності особи, застосування розподільчих відносин в
організації:
використання
посадових
інструкцій,
функціонального
закріплення за працівником прав та обов’язків; упровадження формальних
структур управління; наявності положень з оплати й оцінювання праці,
преміювання співробітників.
3. За спрямованістю впливу виділяють вертикальні й горизонтальні
конфлікти. Характерною рисою їх є розподіл обсягу влади, який знаходиться
в опонентів на момент початку конфліктних взаємодій.
У вертикальних конфліктах обсяг влади зменшується по вертикалі
зверху донизу, що й визначає різні стартові умови для учасників конфлікту:
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начальник — підлеглий, вища організація — підприємство, засновник —
мале підприємство.
У горизонтальних конфліктах відбувається взаємодія рівноцінних за
обсягом наявної влади чи ієрархічним рівнем суб’єктів: керівники одного
рівня, фахівці — між собою, постачальники — споживачі.
4. Ступінь виразності конфліктного протистояння припускає виділення
прихованих і відкритих конфліктів.
Відкриті конфлікти характеризуються явно вираженим зіткненням
опонентів: сварки, суперечки, зіткнення. Взаємодія регулюється нормами, що
відповідають ситуації й статусу учасників конфлікту.
У разі прихованого конфлікту відсутні зовнішні агресивні дії між
сторонами-конфліктерами, але при цьому використовуються непрямі способи
впливу. Це відбувається за умови, що один з учасників конфліктної взаємодії
побоюється іншого, або ж у нього немає достатньої влади й сил для відкритої
боротьби.
5. Кількість учасників конфліктної взаємодії дозволяє поділяти їх на
внутрішньособистісні, міжособистісні, міжгрупові.
Внутрішньоособистісні конфлікти являють собою зіткнення всередині
особистості рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб,
інтересів. Особливістю даного виду конфлікту є вибір між бажанням і
можливостями, між необхідністю виконувати й дотриманням необхідних
норм.
На вибір правильного рішення у разі внутрішньоособистісного
конфлікту людина може витратити багато сил і часу, а отже, стрімко зростає
емоційна напруженість, може виникнути стрес, а перед ухваленням рішення
поведінка особистості може стати неконтрольованою. Прикладами є
конфлікти «плюс-плюс», «плюс-мінус», «мінус-мінус».
Конфлікти «плюс-плюс» припускають вибір одного з двох сприятливих
варіантів. Наприклад, куди поїхати відпочивати чи що купити (машину якої
марки). Слід зазначити: вибір відбувається з двох сприятливих варіантів,
однак необхідність вибору може бути настільки складною й болісною, що
супроводжуватиметься стресовими ситуаціями.
Конфлікти «плюс-мінус» — це конфлікти притягання й
відштовхування, ухвалення рішення, коли кожний із варіантів може мати і
позитивні, і негативні наслідки, а вибрати треба один, з урахуванням
розв’язання загального завдання.
Наприклад: у конфлікті керівника з підлеглим звільнення підлеглого
постає для керівника як альтернатива: звільнення невигідного підлеглого
(позитивний аспект) і необхідність пошуку нового співробітника, працівника
для виконання поставленої задачі (негативний аспект). У даному випадку
необхідно прораховувати ряд варіантів, необхідні емоційні та матеріальні
витрати на реалізацію поставленої мети. Якщо залишити гарного, але
невигідного працівника, змусити його працювати над поставленим
завданням, то наслідки такого рішення можуть незабаром негативно
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позначитися на результатах, тоді конфлікт із внутрішньособистісного
переросте в конфлікт із підлеглим, тобто в міжособистісний.
Іншим різновидом внутрішньособистісного конфлікту є рольовий
конфлікт, коли в однієї особистості виникає необхідність одночасного
виконання різних своїх ролей, які до того ж суперечать одна одній. Постає
питання вибору, що виконувати.
Міжособовий конфлікт. Ця зона включає розбіжності між двома або
більш членами однієї групи або декількох груп, В цьому конфлікті індивіди
стоять "лицем до лиця", як два боксери, і ще підключаються окремі особи, не
створюючі групи.
Міжгруповий конфлікт. Деяке число індивідів, створюючих групу
(тобто соціальну спільність, здатну на сумісні скоординовані дії), вступають
в конфлікт з іншою групою, що не включає індивідів з першої групи. Це
найпоширеніший вид конфлікту, тому що індивіди, приступаючи до
воздейстию на інших, зазвичай прагнуть привернути до себе прихильників,
сформувати групу, що полегшує дії в конфлікті.
Конфлікт приналежності відбувається через подвійну приналежність
індивідів, наприклад, коли вони утворюють групу усередині іншої, більшої
групи або коли індивід входить одночасно в дві конкурентні групи,
переслідуючі одну мету.
Конфлікт із зовнішнім середовищем. Індивіди, складові групу,
випробовують тиск ззовні (перш за все з боку культурних, адміністративних і
економічних норм і розпоряджень). Часто вони вступають в конфлікт з
інститутами, що підтримують ці норми і розпорядження. Будь-який
соціальний конфлікт має досить складну внутрішню структуру.

