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Вступ
Серед впливів,  що керують конфліктом центральне місце займає його

вирішення. Далеко не всі конфлікти можна попередити. Тому дуже важливо
вміти конструктивно виходити з конфлікту.

У  конфліктології  став  традиційним  завершальний  етап  у  динаміку
конфлікту позначати терміном вирішення конфлікту.  Однак багато авторів
використовують  і  інші  поняття,  наприклад,  «загасання»  (В.  Бойко,  А.
Ковальов),  «подолання»  (Н.  Феденко,  В.  Галицкий),  «припинення»  (А.
Кам'янівши), «пригашення» (А. Рапопорт), «самовирішення» (А. Анцупов),
«угашення» (В. Добрович), «регулювання» (А. Хилл), «усунення» (Р. Аккоф,
Ф. Эмери), «улагоджування» (А. Гозман) і ін. Складність і багатоваріантність
розвитку конфлікту припускають і неоднозначність у способах і формах його
завершення.  З  зазначених  понять  найбільш  широким  є  завершення
конфлікту, що полягає в закінченні конфлікту з будь-яких причин.  Основні
форми завершення конфлікту: вирішення, регулювання, загасання, усунення,
переростання в інший конфлікт.

1.Умови та фактори конструктивного вирішення конфліктів.

В  системі  управлінських  підходів  та  впливів  стосовно  конфлікту
центральне  місце  посідає  його  розв'язання,  адже  далеко  не  всі  конфлікти
можна попередити,  тому дуже важливо володіти  методологією і  технікою
виходу із конфліктних станів.

Кінцевий  етап  у  динаміці  конфлікту  традиційно  визначають  як
розв'язання,  хоча серед інших форм закінчення конфлікту ще вказують на
регулювання,  загасання,  усунення,  вирішення  і  переростання  в  інше
протиборство.

Вирішення    конфлікту   —  це  спільна  діяльність  його  учасників,
спрямований на  припинення протидії  і  рішення проблеми,  що привела  до
зіткнення.  Вирішення  конфлікту  припускає  активність  обох  сторін  по
перетворенню  умов,  у  яких  вони  взаємодіють,  по  усуненню  причин
конфлікту.  Для  вирішення  конфлікту  необхідна  зміна  позицій  опонентів,
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(хоча  одного  з  опонентів)  що  вони  відстоювали  в  конфлікті.  Вирішення
конфлікту ґрунтується на зміні відносини опонентів до його об'єкта або друг
до друга.

Регулювання    конфлікту   відрізняється від вирішення тим, що в усуненні
протиріччя між опонентами бере участь третя сторона. Її участь можлива як
за згодою протиборчих сторін, так і без їхньої згоди.

При  завершенні  конфлікту  не  завжди  вирішується  протиріччя,  що
лежить  у  його  основі.  Тільки  близько  62% конфліктів  між  керівниками  і
підлеглими вирішується або регулюється.  У 38% конфліктів протиріччя не
вирішується або загострюється. Це відбувається тоді, коли конфлікт загасає
(6%),  переростає  в  іншій  (15%)  або  усувається  адміністративним  шляхом
(17%). 

Загасання   конфлікту   це тимчасове припинення протидії при збереженні
основних  ознак  конфлікту:  протиріччя  і  напружених  відносин.  Конфлікт
переходить  з  «явної»  форми  в  сховану.  Загасання  конфлікту  звичайно
відбувається в результаті:
 виснаження ресурсів обох сторін, необхідних для боротьби;
 утрати  мотиву до боротьби, зниження важливості об'єкта конфлікту;
 переорієнтації  мотивації  опонентів  (виникнення  нових  проблем,  більш
значимих, чим боротьба в конфлікті). 

Під    усуненням    конфлікту   розуміють такий вплив на нього, у результаті
якого ліквідуються основні структурні елементи конфлікту. Незважаючи на
«неконструктивність» усунення, існують ситуації, що вимагають швидких і
рішучих впливів на конфлікт (погроза насильства, загибелі людей, дефіцит
часу  або  матеріальних  можливостей).  Усунення  конфлікту  можливо  за
допомогою наступних способів:
 вилучення  з конфлікту одного  з опонентів  (перехід в інший підрозділ,  
звільнення в запас);
 виключення   взаємодії   опонентів   на   тривалий час (відправлення у 
відрядження одного або обох і т.п.);
 усунення об'єкта конфлікту (мати забирає в дітей, що сваряться, іграшку, 
через яку виник конфлікт);
 усунення дефіциту об'єкта конфлікту (у третьої сторони їсти можливість 
забезпечити кожну з конфліктуючих сторін об'єктом, до володіння яким вони
прагнули). 

Переростання в інший конфлікт відбувається, коли у відносинах сторін 
виникає нове, більш значиме протиріччя і відбувається зміна об'єкта 
конфлікту.

Результат конфлікту розглядається  як  результат  боротьби  з  погляду
стану  сторін  і  їхні  відносини  до  об'єкта  конфлікту.  Виходами  конфлікту
можуть бути:
 усунення однієї або обох сторін;
 припинення конфлікту з можливістю його поновлення;
 перемога однієї зі сторін (оволодіння об'єктом конфлікту);
 розподіл об'єкта  конфлікту  (симетричне   або асиметричне);
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 згода про правила спільного використання об'єкта;
 рівнозначна компенсація однієї зі сторін за оволодіння об'єктом іншою 
стороною;
 відмовлення обох сторін від зазіхань на даний об'єкт;
 альтернативне  визначення  таких  об'єктів, що задовольняють інтереси 
обох сторін.

Важливе  питання  про  критерії  вирішення  конфлікту.  На  думку
американського  конфліктолога  М.  Дойча,  основним  критерієм  вирішення
конфлікту є задоволеність сторін його результатами. Російський педагог В.М.
Афонькова  виділила  наступні  критерії  вирішення  конфлікту:  припинення
протидії;  усунення  факторів,  що  травмують;  досягнення  мети  однієї  з
конфліктуючих  сторін;  зміна  позиції  індивіда;  формування  навички
активного поводження індивіда в аналогічних ситуаціях у майбутньому.

Критеріями конструктивного вирішення конфлікту є ступінь вирішення
протиріччя,  що  лежить  в  основі  конфлікту,  і  перемога  в  ньому  правого
опонента.  Важливо, щоб при вирішенні конфлікту було знайдене рішення
проблеми,  через  яку  він  виник.  Ніж  повніше  вирішенне  протиріччя,  тим
більше шансів для нормалізації відносин між учасниками, менше імовірність
переростання конфлікту в нове протиборство.

Не менш значним критерієм є перемога правої сторони. 
Твердження істини, перемога справедливості сприятливо позначаються

на  соціально-психологічному  кліматі  колективу,  ефективності  спільної
діяльності, служать попередженням особам, що потенційно можуть прагнути
досягти сумнівної з правової або моральної точки зору мети за допомогою
конфлікту. Необхідно пам'ятати, що в неправої сторони теж є свої інтереси.
Якщо  їх  взагалі  ігнорувати,  не  прагнути  переорієнтувати  мотивацію
неправого опонента, то це надалі чревате новими конфліктами.

Більшість  умов  і  факторів  успішного  вирішення  конфліктів  носить
психологічний  характер,  тому  що  відбиває  особливості  поводження  і
взаємодії опонентів. 

Припинення конфліктної взаємодії —  перша й очевидна умова початку
вирішення будь-якого конфлікту. Доти, поки будуть починатися якісь міри з
однієї або з двох сторін по посиленню своєї позиції або ослабленню позиції
опонента за допомогою насильства,  мова про вирішення конфлікту йти не
може.

Пошук  загальному  або  близьких  по  змісті  точок  дотику  з  метою,
інтересах  опонентів  є  двостороннім  процесом і  припускає  аналіз  як  своїх
цілей і інтересів, так і цілей і інтересів іншої сторони. Якщо сторони хочуть
розв'язати  конфлікт,  вони  повинні  зосередитися  на  інтересах,  а  не  на
особистості опонента.

При  вирішенні  конфлікту  зберігається  стійке  негативне  відношення
сторін друг до друга. Воно виражається в негативній думці про опонента й у
негативних  емоціях  стосовно  нього.  Щоб  приступити  до  виріщення
конфлікту,  необхідно  зм'якшити  це  негативне  відношення.  Головне  —
знизити інтенсивність негативних емоцій, пережитих стосовно опонента.
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Одночасно  доцільно  перестати  бачити  в  опоненті  ворога,
супротивника.  Важливо зрозуміти, що проблему, через яку виник конфлікт,
краще вирішувати спільно, об'єднавши зусилля. 

Цьому  сприяє,  по-перше,  критичний  аналіз  власної  позиції  і  дій.
Виявлення  і  визнання  власних  помилок  знижує  негативне  сприйняття
опонента. 

По-друге,  необхідно постаратися зрозуміти інтереси іншого. Зрозуміти
— не значить прийняти або виправдати. Однак це розширить уявлення про
опонента, зробить його більш об'єктивним. 

По-третє, доцільно виділити конструктивний початок у поводженні або
навіть  у  намірах  опонента.  Не  буває  абсолютно  поганих  або  абсолютно
гарних людей або соціальних груп. У кожнім є щось позитивне, на нього і
необхідно обпертися при вирішенні конфлікту.

Важливо  зменшити  негативні  емоції  протилежної  сторони.  Серед
прийомів  виділяють  такі,  як  позитивна  оцінка  деяких  дій  опонента,
готовність  йти  на  зближення  позицій,  звертання  до  третьої  сторони,  що
авторитетна  для  опонента,  критичне  відношення  до  самого  себе,
урівноважене власне поводження й ін.

Об'єктивне  обговорення  проблеми,  з'ясування  суті  конфлікту,  уміння
сторін бачити головне сприяють успішному пошукові рішення протиріччя.
Акцентування  уваги  на  другорядних  питаннях,  турбота  тільки  про  свої
інтереси знижують шанси конструктивного рішення проблеми.

Коли сторони поєднують зусилля по завершенню конфлікту, необхідний
облік  статусів  (посадового  положення)  один  одного.  Сторона,  що  займає
підлегле положення або має статус молодшого, повинна усвідомлювати межі
поступок,  що може собі  дозволити її  опонент.  Занадто радикальні  вимоги
можуть  спровокувати  сильну  сторону  на  повернення  до  конфліктного
протиборства.

Ще одна немаловажна умова — вибір оптимальної стратегії вирішення,
що відповідає даним обставинам. Ці стратегії розглянуті в другому питанні.

Успішність завершення конфліктів залежить від того, як конфліктуючі
сторони  враховують  фактори,  що  роблять  вплив  на  цей  процес.  До  них
відносяться наступні:

*  час:  наявність часу для обговорення проблеми, з'ясування позицій і
інтересів,  вироблення  рішень.  Скорочення  часу  удвічі  від  наявних  у
розпорядженні для досягнення згоди, веде до підвищення імовірності вибору
альтернативи, що відрізняється більшою агресивністю;

*   третя  сторона:  участь  у  завершенні  конфлікту  нейтральних  осіб
(інститутів), що допомагають опонентам вирішити проблему. Ряд досліджень
(В. Корнелиус, Ш. Фэйр, Д. Моїсеєв, Ю. Мягков, С. Прошанов, А. Шипилов)
підтверджують позитивний вплив третіх осіб на вирішення конфліктів;

*  своєчасність: сторони приступають до вирішення конфлікту на ранніх
стадіях його розвитку. Логіка проста:  менше протидії  — менше збитку —
менше образи і претензій — більше можливостей для того, щоб домовитися.

*  рівновага  сил:  якщо  конфліктуючі  сторони  приблизно  рівні  по
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можливостях (рівні статуси, посадове положення, озброєння і т.д.), те вони
змушені  шукати  шляхи  до  мирного  рішення  проблеми.  Конфлікти  більш
конструктивно дозволяються тоді, коли між опонентами немає залежності по
службі;

*  культура:  високий  рівень  загальної  культури  опонентів  знижує
імовірність насильницького розвитку конфлікту.  

* єдність цінностей: наявність згоди між конфліктуючими сторонами з
приводу того, що повинно представляти собою прийнятне рішення. Іншими
словами,  «...  конфлікти  більш-менш регульовані,  коли в  їхніх  учасників  є
загальна система цінностей» (В. Отрут), загальні цілі, інтереси; 

* досвід (приклад): наявність досвіду рішення подібних проблем хоча б в
одного  з  опонентів,  а  також  знання  прикладів  вирішення  аналогічних
конфліктів;

* відносини:  гарні  відносини між опонентами до  конфлікту  сприяють
більш повному вирішенню протиріччя. Наприклад, у міцних родинах, де між
чоловіками  існують  щирі  взаємини,  конфлікти  дозволяються  більш
продуктивно, чим у проблемних родинах.

Вирішення конфлікту представляє собою багатоступінчастий процес, що
містить у собі аналіз і оцінку ситуації, вибір способу вирішення конфлікту,
формування плану дій, його реалізацію, оцінку ефективності своїх дій.

Діагностика у ході розв'язання конфлікту.
Уже відзначалося,  що розв'язання конфлікту — це багатоступінчастий

процес. Дослідники зазвичай виокремлюють в ньому як мінімум три етапи:
перший  —  це  діагностика  конфлікту;  другий  —  опрацювання  стратегій
розв'язання  та  вибір  відповідних  технологій;  третій  —  безпосередня
практична  діяльність  з  вирішення  конфліктної  проблеми  через  реалізацію
необхідних засобів і методів.

Діагностика конфлікту починається з аналітичного етапу, під час якого
необхідно здійснити низку оцінюючих та вибіркових заходів. 

Аналітичний  етап  припускає  збір  і  оцінку  інформації  з  наступних
проблем:

• об'єкт конфлікту (матеріальна, соціальна або ідеальний; поділяємо або
неподільний; чи може бути вилучений або замінений; яка його приступність
для кожної зі сторін);

•   опонент  (загальні  дані  про  нього,  його  психологічні  особливості;
відносини опонента з керівництвом; можливості по посиленню свого рангу;
його  мети,  інтереси,  позиція;  правові  і  моральні  основи  його  вимог;
попередні дії в конфлікті, допущені помилки; у чому інтереси збігаються, а в
чому — немає й ін.);

•   власна позиція  (мети,  цінності,  інтереси,  дії  в  конфлікті;  правова і
моральна  основи  власних  вимог,  їх  аргументірованість  і  доказовість;
допущені помилки і можливість їхнього визнання перед опонентом і ін.);

•   причини і безпосередній привід, що призвели до конфлікту;
•   соціальне  середовище  (ситуація  в  організації,  соціальній  групі;  які
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задачі  вирішує організація,  опонент,  як конфлікт впливає на них;  хто і  як
підтримує  кожного  з  опонентів;  яка  реакція  керівництва,  громадськості,
підлеглих, якщо вони є в опонентів; що їм відомо про конфлікт). 

Джерелами інформації виступають особисті спостереження, бесіди з 
керівництвом, підлеглими, неформальними лідерами, друзями і друзями 
опонентів, свідками конфлікту й ін. 

Проаналізувавши й оцінивши конфліктну ситуацію, опоненти 
прогнозують, варіанти вирішення конфлікту і визначають відповідним своїм
інтересам і ситуації способи його вирішення, тобто ІІ етап. 

 Прогнозуються:  найбільш  сприятливий  розвиток  подій;  найменш
сприятливий  розвиток  подій;  найбільш  реальний  розвиток  подій;  як
розв'яжеться протиріччя, якщо просто припинити активні дії в конфлікті.

Важливо  визначити  критерії   вирішення  конфлікту,  причому  вони
повинні  визнаватися  обома  сторонами.  До  них  відносять:  правові  норми;
моральні  принципи;  думка  авторитетних  осіб;  прецеденти  рішення
аналогічних проблем у минулому, традиції.

ІІІ  етап – дії  по реалізації наміченого плану  проводять відповідно до
обраного  способу  вирішення конфлікту.  Якщо необхідно,  то  виробляється
корекція  раніше  наміченого  плану  (повернення  до  обговорення;  висування
альтернатив;  висування  нових  аргументів;  звертання  до  третіх  осіб;
обговорення додаткових поступок).

Контроль  ефективності  власних  дій  припускає  критичні  відповіді
самому  собі  на  питання:  навіщо  я  це  роблю?  чого  хочу  домогтися?  що
утрудняє реалізацію наміченого плану? сраведливі чи мої дії? які необхідно
почати дії по усуненню перешкод вирішення конфлікту? і ін.

По завершенні  конфлікту  доцільно:  проаналізувати  помилки власного
поводження;  узагальнити  отримані  знання  і  досвід  рішення  проблеми;
спробувати  нормалізувати  відносини  з  недавнім  опонентом;  зняти
дискомфорт  (якщо він  виник)  у  відносинах  з  навколишніми;  мінімізувати
негативні наслідки конфлікту у власному стані, діяльності і поводженні.

Нарешті,  успіх  конструктивного  розв'язання  конфліктів  залежить  від
множини інших чинників, які здебільшого носять об'єктивний характер. Це
організаційні,  історичні,  юридичні,  економічні  чинники,  наявність  часу  та
фактор  своєчасності,  участь  у  розв'язанні  конфлікту  третьої  сторони,
рівновага сил (ресурсів) конфліктантів, культурний чинник, єдність базових
цінностей опонентів, наявність досвіду та добрих стосунків, що мали місце
напередодні конфлікту.

Нам вже відомо, що моделей закінчення конфлікту може бути декілька.
Головні  з  них  —  «переможець-переможений»,  «переможець-

переможець»,  «переможений-переможець».  Але,  щоб  точніше  зафіксувати
«ціну»  перемоги,  конфліктологи  ввели  додаткові  поняття:  «максимальний
виграш», «мінімальний програш», «взаємний виграш», «поєднання виграшу і
програшу»,  «синтез  конфліктуючих  протилежностей»  тощо.  Діагностуючи
реальний конфлікт на предмет його врегулювання і остаточного розв'язання,
слід чітко визначитись, на які саме варіанти закінчення конфлікту доцільно
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орієнтуватися.
Крім  того,  необхідно  пам'ятати,  що  можливі  два  ступеня  розв'язання

конфлікту — повний і неповний.
Якщо  мало  місце  усунення  суперечності  або  перетворення  головних

засад  конфлікту  (причин,  предмета),  то  конфлікт  розв'язано  остаточно,
повністю. Неповне розв'язання має місце тоді, коли усунено чи перетворено
лише  деякі  незначні  елементи  конфлікту,  зокрема  характер  протиборства,
мотиваційна база сторін тощо. В цьому разі конфлікт майже неминуче буде
поновлено на тій самій чи іншій підставі. Але неповне розв'язання конфліктів
не  можна  розцінювати  як  хибну  дію,  адже  завжди  існували  «довічні»
конфлікти  (наприклад,  суперництво  між  церквами,  політичними  діячами,
«зірками» сцени, ідеологічне протиборство  та ін.), які доцільно час від часу
пом'якшувати.

Конфліктологи  виявили,  що  процесу  розв'язання  конфлікту  мають
передувати такі необхідні передумови:
 достатня зрілість конфлікту,  сформованості  позицій опонентів;
 потреба суб'єктів у розв'язанні конфлікту та спроможність це здійснити;
 наявність необхідних засобів і ресурсів щодо розв'язання конфлікту, 
матеріальних, політичних, соціокультурних, інформаційних, кадрових, 
юридичних та ін.

Процедури діагностики конфлікту містять:
а) опис його наявних проявів (зіткнення, бійки, кризи тощо); 
б) визначення рівня розвитку конфлікту;
в)  виявлення  причин  конфлікту  і  його  природи  (об'єктивна  чи

суб'єктивна); 
г) виміри інтенсивності протиборства;
ґ) визначення сфери поширення конфлікту. 
Кожна  із  цих  процедур  передбачає  об'єктивну  оцінку  і  врахування

головних змінних конфлікту —змісту протиборства, стану учасників, тактики
дій, можливих наслідків. При аналізі детермінуючих чинників дуже важливо
виокремити  проблему (суперечність)  від  самого  конфлікту,  адже  останній
зовсім не обов'язково випливає з неї. Це може означати, що ця проблема є
уявною і може передбачати й безконфліктне вирішення.

По  закінченні  конфлікту  доцільно  переосмислити  помилки  власної
поведінки,  узагальнити  одержані  знання  і  досвід,  спробувати  зняти
дискомфорт  у  стосунках  з  оточуючими  та  колишнім  опонентом  і,  таким
чином,  мінімізувати  негативні  наслідки  конфлікту  у  власному  стані  та
поведінці.

Висновки з 1 питання.
Отже,  вирішення  конфлікту  представляє  собою  багатоступінчастий

процес, що містить у собі аналіз і оцінку ситуацій, вибір способу вирішення
конфлікту, формування плану дій, його реалізацію, оцінку ефективності своїх
дій. Ефективна діагностика і аналітика в ході розв'язання конфлікту можливі
за  таких  умов:  наявність  організаційно-правового  механізму  розв'язання;
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достатньо  високий  рівень  демократичної  культури  у  суспільстві;  висока
соціальна  активність  головних  верств  населення;  наявність  досвіду
конструктивного  вирішення  гострих  (антагоністичних)  суперечностей;
розвинута система комунікативних зв'язків; необхідні ресурси для здійснення
політики компенсацій.

2.  Стратегії  виходу  із  конфлікту.  Технології,  засоби  і  методи
врегулювання конфліктів.

Моделі завершення конфлікту безпосередньо визначаються стратегіями
конфліктної  поведінки  сторін,  які  в  свою  чергу  залежать  від  конкретної
ситуації, різновиду конфлікту, рівня його розвитку та ступеня інтенсивності
тощо.  Якщо,  наприклад,  передбачається  розв'язати  конфлікт  за  моделлю
«перемога-поразка» (однієї  чи іншої сторони),  то опрацьовується стратегія
усунення  одного  із  конфліктантів  шляхом  доведення  боротьби  до
переможного кінця. В ситуації, коли можлива модель «перемога-перемога»
чи «взаємний виграш», розробляється стратегія розв'язання конфлікту через
перетворення  обох  сторін  і  на  цій  підставі  —  стратегія  взаємного
примирення. Нарешті, в ситуації, при якій жодна із сторін не може виграти
протиборство та їх сили поступово виснажуються, доцільною стає стратегія
силового придушення конфлікту, майже механічного його усунення.

Отже,  стратегія  виходу із  конфлікту являє  собою головні  лінії  (стилі)
поведінки  опонента  на  заключному  етапі  протистояння.   В  їх  основу
покладено метод, розроблений у 1972 р. К.У.Томасом і Р.Х.Кілменном. Перш
за все головні стилі поведінки в конфлікті пов'язані зі звичайним джерелом
будь-якого  конфлікту  —  незбіганням  інтересів  сторін.  Обраний  стиль
поведінки в конкретному конфлікті визначається тією мірою, в якій суб'єкт
намагається  задовольнити  власні  інтереси  (діючи  пасивно  чи  активно)  та
інтереси іншої сторони (діючи спільно чи індивідуально).

Вибір стратегії виходу з конфлікту залежить від багатьох чинників. Це й
особистісні  властивості  опонента,  і  рівень  шкоди,  яку заподіяно
супротивником  (чи  супротивнику),  наявність  ресурсів,  соціальний  статус
(власний та опонента), можливі наслідки, тривалість конфлікту і т.ін.

Розглянемо головні стилі розв'язання конфлікту.
Стиль  конкуренції по  суті  визначає,  що  конфліктуючий  суб'єкт

(опонент)  є  досить  активним  і  прагне  рухатися  до  розв'язання  конфлікту
своїм власним шляхом; він не дуже зацікавлений у співробітництві з іншими
людьми, але, крім того, він здатний приймати вольові рішення. Такий суб'єкт
намагається перш за все задовольнити власні інтереси за рахунок інтересів
інших і примушує людей сприйняти його вирішення проблеми. 

Отже,  стиль  конкуренції  —  це  фактично  стратегія  суперництва,  яка
полягає  у  нав'язуванні  протилежній  стороні  вигідного  для  себе  рішення.
Суперництво виправдано, як пишуть російські конфліктологи А. Анцупов і
А.  Шипілов,  у  випадках:  очевидної  конструктивності  запропонованого
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рішення; вигідності результату для всієї групи, колективу, організації,  а не
окремої  особи  (осіб);  важливості  завершення  боротьби  для  носіїв  даної
стратегії; відсутності часу для умовляння опонента.

У той же час  багато дослідників  вважають цю стратегію хибною для
вирішення конфліктних проблем, адже вона не дає опонентові можливості
реалізувати  свої  інтереси.  І  все  ж  стратегія  суперництва  є  доцільною  в
екстремальних  і  принципових  ситуаціях,  при  дефіциті  часу  та  високій
імовірності небезпечних наслідків: агресора, що нападає на чужу територію,
слід  зупиняти  саме  жорсткою  стратегією  (стилем),  так  само  як  і
кримінальних  злочинців.  Нарешті,  стиль  конкуренції  (суперництва)
споконвіку  приносив  чималі  успіхи  стороні-переможниці  в  економічному
конфлікті.

Стиль  пристосування розглядається  як  вимушена  або  добровільна
відмова  від  боротьби  шляхом  здавання  своїх  позицій.  За  сутністю  це
стратегія  поступок.  Суб'єкт  конфлікту  діє  разом  з  іншими  та  не  прагне
відстоювати свої інтереси; він поступається своєму опонентові і змиряється з
його домінуванням.

Сприйняти таку стратегію людину примушують різні мотиви: визнання
того,  що  вона  неправа,  загроза  заподіяння  серйозної  шкоди,  необхідність
збереження  добрих  стосунків  з  опонентом,  сильна  залежність  від  нього,
нарешті, невелика значущість конфліктної проблеми. Цей стиль поведінки у
ході  розв'язання  конфлікту  доцільно  використовувати  тоді,  якщо  суб'єкт
відчує, що, поступаючись, він мало втрачає. Коли ж суб'єкт зрозуміє, що в
нього замало влади і шансів для перемоги або що підсумки конфлікту більш
важливі  для  іншої  сторони,  ніж  для  нього,  йому  доцільно  звернутися  до
стратегії (стилю) пристосування і шукати рішення, яке б задовольнило обидві
сторони (тут можливий також тиск з боку «третьої сторони»).

Отже, якщо вас не дуже хвилює те, що трапилося, і їй вважаєте, що інша
людина одержить і  з  цієї  ситуації  корисні  уроки,  якщо ви їй поступитесь
(навіть  не  погоджуючись  з  нею  по  суті),  це  означає,  що  стратегія
пристосування здійснилася.  Поступаючись,  погоджуючись або приносячі  в
жертву  свої  інтереси  на  користь  іншої  людини,  ви  одержуєте  можливість
пом'якшити конфліктну ситуацію та поновити мир і гармонію.

Стиль ухилення застосовується у ситуаціях, коли суб'єкт не впевнений
у позитивному результаті  розв'язання  конфлікту для себе  і  тому не бажає
марнувати на це зусилля; або у разі, якщо почуває себе неправим. За змістом
це  стратегія  уникнення  від  вирішення  проблем,  тобто  прагнення  вийти  із
конфлікту  з  мінімальними  втратами,  ушкодженнями  і  витратами;  за
характером — досить пасивна стратегія, що спирається на індивідуальні дії.
Цей  стиль  поведінки  відрізняється  від  попереднього  тим,  що конфліктант
переходить  до  нього  після  невдач  з  активними  стратегіями.  Але  головна
відмінність, полягає в такому: якщо в ході пристосування опоненти за згодою
діють  спільно,  то,  уникаючи  боротьби,  вони  нічого  не  роблять  для
задоволення інтересів іншої людини, а просто «відштовхують» проблему від
себе.

13



Стиль  ухилення  можна  вважати  досить  конструктивною  реакцією  на
конфлікт, що затягнувся, і його доцільно обирати за таких обставин:

- напруження є надто великим, тому відчувається необхідність послабити 
протистояння;

- вирішення проблеми є настільки тривіальним, що не має сенсу втрачати 
сили і ресурси;

- необхідно виграти час (взяти відстрочку), щоб одержати додаткову 
інформацію, чиюсь підтримку, накопичити власні сили;

- ситуація є настільки складною, що на активне розв'язання конфлікту не 
вистачить ні сил, ні ресурсів, ні влади;

- в інших є більше шансів і можливостей вирішити конфліктну проблему;
- спробувати негайно розв'язати конфліктну проблему небезпечно, адже  

викриття і голосне обговорення її може тільки погіршити ситуацію;
- відсутні сили і час, щоб кардинально зняти суперечність;
- наявні труднощі і перешкоди у визначенні своєї поведінки та немає 

бажання вирішувати проблему взагалі.
Отже,  досить  імовірно,  що  якщо  ви  почнете  ігнорувати  конфліктну

ситуацію, уникати її розв'язання, звертати увагу на щось інше, то конфлікт
загасне, тобто вирішиться сам по собі.

Стиль співробітництва серед інших вважають найскладнішим, але він
дозволяє  виробити  найбільш  задовольняючі  обидві  сторони  рішення  у
складних  конфліктних  ситуаціях.  Саме  тому  співробітництво  є
найефективнішою стратегією поведінки у конфлікті.

Сутність співробітництва полягає в тому, що дії опонентів спрямовані на
конструктивне обговорення проблеми, на розгляд протилежної сторони як не
супротивника, а спільника у пошуку бажаного рішення. 

Це активний стиль (стратегія), адже він потребує чималих підготовчих та
основних дій: спочатку конфліктанти формулюють один одному свої цілі та
інтереси, потім обговорюють їх; відшукують також приховані потреби; тут
важко виявити  справжнє  джерело  незадоволення;  якщо запровадити  лише
зверхній  вплив,  то  це  стане  лише  «косметичним  ремонтом»;  надалі
витрачається  деякий  час  щодо  опрацювання  засобу  задоволення  реальних
бажань  обох  сторін.  Якщо опоненти  зрозуміють,  у  чому полягає  причина
конфлікту,  то  виникає  можливість  разом  відшукати  нові  альтернативи  чи
опрацювати сприйнятливі компроміси.

Стратегію  співробітництва  рекомендується  використовувати  в  таких
ситуаціях:

- проблема є досить важливою для обох сторін, і вони бажають її 
вирішити;

- конфліктанти мають рівні ресурси, паритетні статуси і владу та готові 
шукати рішення на рівних;

- наявні тривалі дружніх і взаємозалежні стосунки між сторонами;
- опоненти здатні сформулювати свої інтереси, думки, бажання і 

опрацювати альтернативні варіанти рішення;
- якщо конфліктанти здатні ігнорувати відмінності між собою в 
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соціальних ролях, владних можливостях тощо і є неупередженими один до 
одного.

Отже,  співробітництво  є  мудрим,  толерантним,  дружнім  підходом  до
розв'язання  конфліктних  проблем  і  вирішення  завдань  визначення  та
задоволення інтересів обох сторін.

Стиль компромісу полягає в бажанні і готовності опонентів завершити
конфлікт завдяки рішенню, що ґрунтується на взаємних поступках. Стратегія
компромісу є суміжною з наведеними стратегіями за характером і сутністю,
адже  активність  тут  поєднується  з  пасивністю,  а  індивідуальні  дії  —  зі
спільними.

Компроміс характеризує відмова від частини своїх вимог, що висувалися
раніше, готовність визнати претензії іншої сторони частково обґрунтованими
і навіть схильність багато що вибачити опоненту.

Стиль компромісу стає ефективним за таких умов:
- обидві сторони мають рівну владу, але при цьому — взаємовиключні 

інтереси;
- суб'єкти бажають одного й того ж, але впевнені, що для них це 

недосяжно;
-суб'єкти якнайшвидше прагнуть вирішити проблему за умов дефіциту 

часу чи з огляду на економічну ефективність;
-обидві сторони згідні на тимчасове рішення і схильні скористатися 

короткочасною вигодою;
-інші підходи до проблеми виявилися неефективними, а компроміс 

дозволяє хоч щось одержати, ніж втратити все.
Досить  часто  стиль  компромісу  розцінюється  як  вдалий  відступ  або

остання можливість знайти хоч якесь рішення проблеми. Сьогодні компроміс
— це стиль і стратегія (а також тактика), які найчастіше використовуються у
розв'язанні конфліктів, адже в ідеальному варіанті він має задовольнити всіх.

Визначаючи  свій  власний стиль  щодо конфліктних ситуацій,  важливо
зрозуміти, що кожен з них є ефективним лише за певних умов і в принципі
слід  опанувати  можливості  застосування  всіх  стилів  поведінки  під  час
розв'язання  конфлікту.  Найкращий  підхід  (стратегія)  визначатиметься
конкретними  обставинами,  характером  людини,  відповідною  позицією
опонента. 

Отже, важливо визначити для себе власні пріоритети, а також можливі
альтернативні варіанти. Це дозволяє бути більш вільним у виборі стратегії
під час зіткнення з конкретними конфліктними ситуаціями.

Технології, засоби і методи врегулювання конфліктів.
Процес  врегулювання  конфліктів  здійснюється  за  допомогою

різноманітних  технологій:  інформаційної,  комунікативної,  соціально-
психологічного  впливу,  організаційної,  правової,  переговорної  тощо.
Технології складаються із системи засобів, методів, підходів і впливів; у них
задіяно  певні  принципи  і  методики,  численні  тактичні  прийоми;
розробляються  також  спеціальні  технології  конфліктного  медіаторінгу  та
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моделі цілеспрямованих ігор, які допомагають уникнути конфліктів чи вийти
із них з мінімальними втратами.

Інформаційна  технологія  є  системою,  яка  перш  за  все  протидіє
конфліктам, їх множенню, сприяє їх швидкішому виявленню зацікавленими
сторонами (навіть на етапі латентного зародження).

Ліквідація дефіциту інформації  з  суперечливих питань,  виключення із
інформаційного  поля  різних  збочених  чи  перекручених  відомостей  про
позиції, інтереси та цілі сторін; усунення чуток щодо поведінки суб'єктів —
ці  та  інші  дії  з  інформаційного  забезпечення  регулювання  конфліктної
ситуації  справляють  ефективний вплив  на  зниження гостроти  конфліктної
взаємодії та можливість її закінчення.

Від  чого  залежить  можливість  своєчасно,  тобто  як  можна  раніше
зафіксувати загрозу визріваючого конфлікту? По-перше, має бути бажання
помічати те, що відбувається в дійсності, адже нерідко люди зацікавлені «не
виносити сміття з хатини», тобто в тому, щоб конфлікт якомога довше не був
виявлений.  По-друге,  об'єктивне сприйняття  конфлікту найбільш доступно
тим,  хто  близький  до  осередку  його  появи.  По-третє,  якщо говорити  про
більш  осяжні  соціальні  утворення,  то  діє  така  закономірність:  чим  більш
низьке  становище  займає  людина  у  певній  соціальній  ієрархії,  тим
сприятливіші  об'єктивні  можливості  виявлення  конкретних  причин
соціального напруження чи прихованого конфлікту. По-четверте, чим вище
статус  особи  у  певній  соціальній  структурі,  тим  більша  відповідальність
лягає на неї щодо своєчасного виявлення конфлікту.  Саме у цих випадках
величезну  роль  відіграє  належне  функціонування  систем  комунікації  та
інформації на всіх рівнях, що повинні своєчасно висвітлювати і аналізувати
об'єктивний  стан  справ  шляхом  проведення  інформації  по  всіх  клітинках
соціального організму.

Вимоги права людини на інформацію — це вимоги демократії та базові
засади громадянського суспільства. Монополія на інформацію є загибеллю
для соціального прогресу. Право на інформацію свідчить про цивілізаційну
зрілість  суспільства  та  його  здатність вирішувати  проблеми  і  конфлікти.
Разом з тим це право (як й інші) не слід абсолютизувати. Так, вироблення і
поширення інформації, яка веде до расової, етнічної і соціальної ненависті та
ворожнечі,  розпалює  війни,  геноцид,  ідеї  фашизму,  не  можуть  бути
гарантовані  цим правом,  як  й  інші  форми «інформаційного терору»,  який
сам, по суті, є проявом конфлікту і порушує демократичні права людей. За
сучасних умов право особи на інформацію є інститутом, що вирівнює різні
категорії громадян в їх ставленні до знань та інформації, соціально-правовою
технологією врегулювання конфліктів, яка подолала анахронізм монополії на
знання, освіченість та поінформованість.

Не менш значну роль відіграють комунікативні технології врегулювання
конфліктів. Йдеться про організацію спілкування між людьми і групами, що є
умовою  досягнення  узгоджених  позицій.  Розвиток  спілкування  формує
спільні  або  ж  схожі  установки  ,  цінності,  інтереси,  поєднує  соціальні
занепокоєння і переживання у спільне річище, нейтралізує негативний вплив
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емоцій.
Прикладом  ефективного  засоба  технології  комунікацій  є  методика

злагодження  інциденту,  запропонована  Шарон  і  Гордоном  Бауерами,  яка
полягає у послідовному здійсненні чотирьох кроків:

-перший: об'єктивний, неемоційний опис інциденту з метою зняти 
напруження;

-другий: висловлення свого ставлення до того, що трапилося, і поведінки
партнера;

-третій: пропозиція. Запропонувати партнеру інший, більш прийнятний 
варіант поведінки, щоб виправити наслідки інциденту;

-четвертий: винагорода. Ясно і конкретно зазначити, що може виграти 
партнер, якщо сприйме вашу пропозицію, і що доброго ви можете зробити 
для нього.

Ця методика є досить близькою до «чотирикрокового методу» Д. Дена.
У  підґрунті  такого  методу  закладено  два  правила:  «не  слід  переривати
спілкування»,  адже  ця  відмова  і  породжує  конфлікт;  і  «не  застосовуйте
силових ігор, щоб виграти в боротьбі за владу за допомогою примусу, погроз,
ультиматумів». Технологія цього методу схожа з попередньою:

крок перший — знайти час для розмови;
крок другий — підготувати умови;
крок третій — обговорення проблем (як діалог з оптимізмом, повагою і

вдячністю);
крок четвертий — укладення угоди (якщо це необхідно): збалансованої,

поведінсько специфічної, у письмовій формі'.
Організаційні  технології  передбачають  удосконалення  структурно-

організаційного  порядку,  продумане  застосування  організаційних  методів
впливу на групи та окремих людей (наприклад, вирішення кадрових питань,
дисциплінарні  методи  заохочення  або  покарання,  виховні  заходи).  Це  без
сумніву  має  сприяти  блокуванню  конфліктів,  оптимізації  соціально-
психологічного  клімату  і  розвиткові  співробітництва  між  людьми  та
підрозділами.

Один із засобів організаційної технології — це техніка низки ініціатив
по зниженню напруження, яку запропонував соціальний психолог Ч.Осгуд: її
успішно  застосовують  при  розв'язанні  і  міжнародних,  і  міжгрупових,  і
міжособистісних конфліктів. Ця техніка містить такі правила:

- робити правдиві публічні заяви про те, що одна із сторін хоче 
припинити ескалацію конфлікту;

- роз'яснювати, що кроки до примирення обов'язково будуть здійснені;
- повідомити, що і коли буде зроблено, і здійснювати те, що обіцяно;
- стимулювати опонента до обміна поступками, але не вимагати їх як 

умову виконання власних обіцянок;
- поступки слід здійснювати протягом тривалого часу і навіть за умов, 

якщо інша сторона не відповідає взаємністю. Але поступки не повинні 
збільшувати уразливість сторони, що їх робить.

Методи розв'язання  конфліктів  дослідники поділяють на дві  групи —
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негативні та позитивні, залежно від типу моделі розв'язання. 
До  негативних методів  включають усі  види боротьби,  яка переслідує

мету досягнення перемоги однієї сторони над іншою, що врешті-решт руйнує
і без того тонку єдність сторін конфлікту. 

При застосуванні  позитивних методів передбачається збереження засад
взаємозв'язку  (єдності)  між  конфліктуючими  суб'єктами.  Це  перш  за  все
різноманітні  переговори  і  види  конструктивного  суперництва.  Відмінність
між негативними і позитивними методами є відносною та умовною, адже в
практичній діяльності з управління конфліктами вони нерідко доповнюють
одні одних.

Попри все розмаїття видів боротьби вони мають спільні ознаки,  адже
будь-яка  боротьба  ■—  це  дія  за  участю  не  менш  як  двох суб'єктів
(індивідуальних-або масових), де один усіма можливостями заважає іншому.
Головна мета боротьби досягається такими засобами: безпосереднім впливом
на  супротивника,  його  засоби  боротьби  та  на  обставини;  правдивою  чи
неправдивої  інформацією  опонентів  про  свої  дії  та  наміри;  одержанням
адекватної оцінки щодо можливостей опонента і ситуації.

Наведемо деякі із методів, що їх застосовують конфліктуючі сторони у
боротьбі:

а) досягнення перемоги через отримання необхідної свободи дій. Його 
головні прийоми — створення свободи дій для себе, обмеження свободи дій 
опонента і оволодіння найкращими позиціями в конфлікті, навіть за деяких 
втрат, тощо;

б) використання суб'єктом боротьби в своїх інтересах резервів, 
аргументів і навіть функцій супротивника;

в) виведення зі строю управлінських центрів (фігур) протилежної 
сторони — керівних осіб, головних елементів позицій супротивника;

г) затягування — обрання моментів для короткого «відпочинку» з метою
вибору відповідного місця і часу для нанесення рішучого удару і створення 
вигідного співвідношення сил.

Головним  позитивним  методом  розв'язання  конфліктів  є  переговори.
Аналізу їх сутності,  призначення,  техніки і  мистецтва ведення присвячено
чимало  робіт  з  міжнародних  відносин,  дипломатичного  мистецтва  і
конфліктології.

Найбільш  ефективні  засоби  закінчення  конфлікту  пов'язані  з
переговорами  між  конфліктуючими  сторонами  (один  на  один  або  із
залученням третіх осіб). Переговори — це спільне обговорення опонентами з
можливою участю  посередника  суперечливих  питань  з  метою  досягнення
згоди.  Переговори  є  комплексним  засобом  розв'язання  конфліктів,  який
містить елементи і психологічних, і організаційних, і правових технологій.

Конфліктологи  розробили  низку  принципово  важливих  настанов,  які
визначають  вірогідність  успіху  в  переговорах.  Це  ретельна  підготовка,
контролювання емоцій, увага до опонента, вміння зрозуміло викладати свої
думки, визначення мети і меж, в яких можна діяти, швидка реакція, особливо
на сутність питання; вміння працювати в команді;  реалістичний погляд на
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події;  добра  поінформованість;  винахідливість;  здатність  до  переконання;
обережність.

Переговори  в  конфліктній  ситуації  —  це  особливий  специфічний
випадок переговорів узагалі. Всі загальні вимоги при цьому зберігаються, але
вести переговори в конфліктних ситуаціях,  зрозуміло,  складніше.  Перш за
все  слід  досить  тонко  регулювати  психологічну  атмосферу,  адже
імпульсивність і нестриманість часто погіршують стосунки між учасниками. 

Крім того, корисно налагодити між сторонами стійкий контакт не тільки
інструментального, а й особистісного плану; прийом і передачу інформації
здійснювати  вербальними  і  невербальними  засобами  (техніка  слухання,
пояснення,  стиль ведення розмови тощо).  Рухаючись послідовно до згоди,
доцільно  конкретизувати  проблему,  обговорити  варіанти  її  вирішення;
запобігати  маніпуляціям,  які  гальмують  переговорний  процес;  долати  всі
можливі спроби опору опонентів і досягати бажаного взаємосприйнятливого
рішення.  Закінчення  переговорів  рекомендовано  відзначити  якоюсь
приємною акцією,  вчинком чи  приємним спілкуванням,  що має  закріпити
успіх і налагодити майбутні стосунки.

У  ході  переговорів  часто  доводиться  мати  справу  з  партнером
(партнерами),  який заняв позицію опору. Тому одним із  головних завдань
переговорів  у  конфлікті  є  подолання  такого  опору.  З  огляду  на  це
конфліктологи,  зокрема,  А.  Кармін  та  ін.,  виокремлюють  чотири  головні
стилі ведення переговорів у конфліктній ситуації.

Жорсткий стиль відповідає  стратегії  суперництва.  Вести  переговори в
такому  стилі  означає  непохитно  наполягати  на  своїх  вимогах,  не  йти  на
поступки і досягати перемоги, здійснюючи тиск на опонента і не враховуючи
його  інтересів.  Бажаний  результат  —  «ваш  виграш  —  його  програш».
Головна вада  такого  стилю — це якщо опонент обере  таку ж саму лінію
поведінки, отже, в такому разі переговори будуть зірвані, а їх підсумок —
відповідати  формулі  «програш-програш»,  тобто  виходу  із  конфлікту  не
знайдено. Жорсткий стиль насамперед зводиться до демонстрації своєї сили і
можливостей.

Застосовуються дві основні тактики ведення переговорів такого стилю:
ультимативна і витискування поступок. Ультиматум — це заява опоненту в
категоричній формі,  яка  не допускає  заперечень,  що йому слід зробити,  з
погрозою застосувати  заходи  жорсткого  впливу  в  разі  відмови.  Цей  засіб
єдино корисний, якщо є наочна можливість завершити переговори «одним
махом», блискавично. Але взагалі він може повністю зірвати переговорний
процес, якщо супротивник не схильний поступатися. Витискуючи поступки,
застосовують засоби позиційного і психологічного тиску, маніпуляції та інші
прийоми. Слід пам'ятати, що в переговорах такого типу можна наткнутися на
протидію  жорсткій  тактиці  (вміння  нейтралізувати  маніпуляції,  здатність
«тримати удар», повертати тиск супротивника проти нього самого).

М'який  стиль  відповідає  стратегіям  пристосування  і  ухилення.  Він
передбачає,  що налагодження суб'єктом добрих стосунків з опонентом для
нього важливіше,  ніж  власна  позиція  в  конфлікті.  Такий суб'єкт  проявляє
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толерантність,  поступливість,  рухається  назустріч  бажанням  опонента.
Можливі  результати переговорів  у  такому стилі:  «програш-виграш» (якщо
зроблені  значні  поступки)  або  «виграш-виграш»  (якщо  ваш  опонент  у
відповідь  також  піде  на  поступки),  що  безумовно  є  більш  оптимальним
завершенням. Отже, задаючи такий стиль переговорів, опоненти одержують
шанс  стати  партнерами.  Техніка  і  методика  м'якого  стилю  —  не  тільки
поступки, це і самокритика, і терпимість до емоційних виплесків опонента, і
залагодження  інцидентів,  і  м'які  критичні  зауваження  тощо.  Слід
ураховувати,  що  цей  стиль  —  не  панацея,  а  відтак,  його  доцільно
застосовувати тоді, якщо:

-ви дійсно цінуєте більше добрі стосунки з опонентом, ніж інтереси, які 
б хотіли задовольнити у конфлікті;

-ви розумієте, що правда не на вашому боці та легко можете відмовитись
від попередніх позицій;

-у вас замало реальних шансів, щоб перемогти.
Торговий стиль відповідає стратегії компромісу. Його сутність полягає в

тому,  що  поступки  застосовуються  як  засіб  подолати  опір  опонента  і
одержати від нього те, що вам потрібно. У переговорах ви прагнете досягти
вигідного  для  себе  результату,  зробивши  при  цьому  мінімум  необхідних
поступок опоненту, але в обмін на задоволення ваших головних вимог. Отже,
тут  застосовуються  технології  торгу  та  поступок.  Результати  переговорів
такого стилю частіше за все асиметричні на користь більш переконливого із
суперників,  чи  симетричні,  якщо  угода  виявилася  взаємовигідною.
Технології  торгового  стилю  —  позиційний  торг  (особливо  в  ринкових
стосунках),  компроміс  і  консенсус,  які  також  будуються  на  обміні
поступками.

Переговори  у  стилі  співробітництва,  зрозуміло,  відповідають  сутності
такої  ж  стратегії.  Під  час  їх  ведення  ставиться  мета  максимально
задовольнити як власні інтереси, так й інтереси опонента: ця позиція може
розраховувати  на  взаємну  відповідь.  Бажаний  результат  «виграш-виграш»
стає  досить  реальним,  якщо знати  технології  та  принципи  переговорного
процесу. Існує спеціальна методика, яку слід застосовувати при цьому стилі
—  метод  принципових  переговорів,  розроблений  групою  гарвардських
вчених під керівництвом Р. Фішера і У. Юрі1.

Він  полягає  в  тому,  щоб  вирішувати  проблеми  на  основі  їх  якісних
ознак, а не торгуватися через те, на що може піти чи ні кожна із сторін. Такий
метод можна викласти у чотирьох принципових моментах:

1) люди: відділіть людину від проблеми — обговорюйте проблеми, 
а не один одного;

1) інтереси: зосередитесь на інтересах, а не на позиціях;
2) варіанти: знаходите взаємовигідні варіанти;
3) критерії: наполягайте на використанні об'єктивних критеріїв;

Технології консенсусу і компромісу. 
Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, в
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опрацюванні якого раціонально і свідомо беруть участь усі учасники групи.
Консенсус певним чином символізує колективну думку всіх, хто виробляв це
рішення.

Слід підкреслити, що принцип консенсусу відкриває нові горизонти у
сучасному  тлумаченні  конфліктологічної  проблематики.  Але  часто
теоретична думка і практика виявляються дещо не готовими до сприйняття
цих механізмів,  пошуку  засобів  вироблення  суспільно  значущих  рішень  з
позиції консенсусу, тобто такого підходу, який би ґрунтувався на стабільній
згоді, що досягнута всіма зацікавленими у розв'язанні конфлікту сторонами.

У  широкому  тлумаченні  консенсус  означає  певний  стан  масової
(суспільної),  колективної  (корпоративної)  та  індивідуальної  свідомості,  за
якої має місце поділ людей (як носіїв цієї свідомості) на групи згідно з їх
орієнтацією  на  стратегію  соціального  партнерства  чи  інші  стратегії
поведінки.

Саме  в  цьому  разі  конфліктологія  використовує  поняття
«консенсуалізм», визначаючи такий стан ставлення людей до себе та інших,
таку форму духовної організації  особистості  та суспільства,  яка відповідає
поведінській стратегії соціального партнерства (від лат. — згода, узгодження,
єдність,  одностайність,  домовленість,  співучасть,  гармонія,  одноголосність,
стрункість).  На  відміну  від  цього  «дисенсуалізм»  —  це  система  ставлень
індивідів один до одного,  до природи і  до себе,  стан духовної  організації
суспільства  і  людини,  що  відповідає  іншій  поведінській  стратегії  -—
соціальної  конфронтації  та  екологічної  агресії  (від  лат.  сіізепзиз  —
суперечка,  незгода,  різномовність,  роздрай,  розкіл,  суперечність,
невідповідність, розлад, звада, чвара).

Конфлікт  і  консенсус  є  двома  важливими  і  взаємопов'язаними
характеристиками будь-якої правової системи. По суті, юридична політика,
як вважає В.Кудрявцев, починається там, де мають місце конфлікти. Більш
того,  ми  можемо  стверджувати,  що  однією  з  важливіших  технологій
юридичної політики (крім припису і примусу) є консенсус. Він пов'язаний з
сучасним праворозумінням, теорією закону і технікою нормотворчості. 

Консенсус сприяє формуванню основ нового юридичного мислення, яке
відображує кардинальні зміни соціально-правових реалій.  Консенсус — це
принцип колегіального  рішення;  принцип,  що є  протилежним праву  вето.
Якщо вето визначає  право одного із  учасників  правотворчості  заборонити
прийняття рішення, то консенсус, навпаки, вимагає позитивного вирішення
на основі узгодження позицій, компромісу, співробітництва. Відповідно до
цього  підходу  право  і  закон  можна  розглядати  з  позицій  досягнення
юридичного  консенсусу  в  суспільстві.  Розуміння  закону  як  юридичного
консенсусу  інтересів  відкриває  шляхи  для  стабілізації  та  вдосконалення
соціальних відносин. Саме узгодження інтересів становить базові засади вер-
ховенства закону в ієрархії правової системи, таким чином забезпечуються
соціальне  співробітництво  і  солідарність  на  всіх  рівнях  структури
суспільства.

Сьогодні пріоритетне значення має питання про демократичний принцип
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юридичного  консенсусу,  зростає  його  визначальний  вплив  на  зміст  і
напрямок  реформи  правової  системи  України,  в  тому  числі  її
фундаментальної основи — конституційної реформи. Конституційні норми
демократичної держави — це втілення ідей політичної філософії суспільного
договору. Тому вони повинні ґрунтуватися на ідеї консенсусу і закріплювати
його сутність, ідеологію та технології, забезпечувати соціально-економічні та
політико-правові умови консенсуальної згоди в суспільстві.

Консенсуальний підхід до вирішення спорів і розв'язання конфліктів, за
думкою В. Сосніна, доцільно застосовувати тоді, коли:

- предмет спору складний, а інтереси сторін занадто значущі, щоб 
прийняти просте рішення;

- обидві сторони готові розпочати пошук і аналіз прихованих потреб та 
інтересів;

- досить часу і ресурсів для пошуку альтернатив, які б задовольнили 
вимоги обох сторін;

- сторони зацікавлені у достроковому, але не тимчасовому вирішенні 
проблеми тощо.

Технологія  досягнення  консенсусу  може  бути  досить  тривалою  і
складною;  її  розробляють  у  ракурсі  соціопсихологічного,  соціологічного,
юридичного підходів і в теорії міжнародних відносин та воєнного мистецтва.
Конфліктологія в  цілому виходить з  того,  що конфліктами слід управляти
таким чином, щоб не тільки мінімізувати втрати, а й максимально збільшити
загальну користь для конфліктуючих сторін.

Спроба  ввести  конфлікт  у  деяке  нормативне  річище  певним  чином
посилює  взаємозалежність  супротивників  у  процесі  виборюван-
ня^протилежних цілей і  сприяє  розв'язанню конфлікту тією мірою,  в  якій
останній  інституціоналізується,  а  прийняті  правила  додержуються.
Затвердження  консенсусу  провідним  методом  прийняття  правових  рішень
вимагає значного часу і  досвіду,  особливо за умов низької парламентської
культури,  нерозвинутої  юридичної  техніки і  правової  установки на  силові
засоби  розв'язання  конфліктів.  Орієнтирами  консенсуального  вирішення
суперечливих питань є необхідність загального і суворого додержання норм,
в  тому числі  правових,  за  умов обмеження чи  недопущення застосування
примусу.

Поміж  відомих  засобів  завершення  конфліктів  модель  консенсусу
виникає тоді, коли згоду досягнуто внаслідок збігання думок усіх сторін або
коли  узгодження  відбулося  згідно  з  моральною  чи  законодавчою  волею
зовнішньої сторони, з якою мали погодитися конфліктанти. Обираючи одну
із  альтернатив  —  «сила  права»  чи  «право  сили»,  конфліктолог  завжди
враховує, що доцільність силового тиску на конфліктантів залежить від таких
чинників, як його легітимність, ступінь довіри, чесність, точність оцінок усіх
вигід і втрат.

Одним із головних засобів досягнення згоди (консенсусу) в конфлікті є 
переговори.
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Висновок
1. Завершення конфлікту являє собою припинення конфлікту з будь-яких

причин.  Основними  формами  завершення  конфлікту  є  вирішення,
врегулювання,  загасання,  усунення,  переростання  в  інший  конфлікт.
Результат конфлікту — це результат боротьби з погляду стану сторін і їхні
відносини  до  об'єкта  конфлікту.  Основними  критеріями  конструктивного
вирішення конфлікту  є  ступінь  вирішення  протиріччя  і  перемога  в  ньому
правого опонента.

2.   Серед  умов  конструктивного  вирішення  конфлікту  виділяють:
припинення конфліктної взаємодії, пошук загального з метою й інтересами,
зниження негативних емоцій, зміна свого відношення до опонента, зниження
негативних  емоцій  опонента,  об'єктивне  обговорення  проблеми,  облік
статусів  (посадового положення)  один одного,  вибір оптимальної  стратегії
вирішення конфлікту. На результативність вирішення конфлікту впливають
фактори:  часу,  третьої  сторони,  своєчасності,  рівноваги  сил,  культури,
єдності цінностей, досвіду (приклада) і відносин.

3.  Безпосереднє вирішення конфлікту являє собою процес, що включає
аналіз  і  оцінку  ситуації,  вибір  способу  вирішення  конфлікту,  формування
операціонального складу дій, реалізацію плану і (або) його корекцію, оцінку
ефективності  дій.  Основними  стратегіями  вирішення  конфлікту  є
суперництво, співробітництво, компроміс, пристосування і відхід від рішення
проблеми.  У  залежності  від  обраних  стратегій  можливий  вирішення
конфлікту способом силового придушення (поступка опонента) або шляхом
переговорів  (компроміс  або  співробітництво).  Компроміс  може  бути
досягнуть за допомогою техніки відкритої розмови, а співробітництво — за
допомогою методу принципових переговорів.

Питання для самоконтролю:
1. Сформулюйте основні тактики поведінки в конфліктної ситуації.
2. Визначте основні правила безконфліктного спілкування.
3. Сформулюйте основні технології вирішення конфліктів, визначте їх
основні особливості.
4. Які методи для конструктивного вирішення Ви б вважали за краще?
Питання для самостійного опрацювання:
1. Правила ведення діалогу.
2. Психологічна допомога конфліктуючим.

Теми рефератних повідомлень:
1. «Соціальна незахищеність народу й проблеми конфліктів».
2. «Технології вирішення конфліктів».
3. «Юридичні способи регулювання конфліктів».
4. «Причини виникнення та способи розв’язання конфліктів у підрозділах
МВС».
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