
Конфліктологія

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ



КОНФЛІКТ - ЦЕ ЗІТКНЕННЯ ПРОТИЛЕЖНИХ

ІНТЕРЕСІВ ЧИ ПОГЛЯДІВ; КРАЙНЄ ЗАГОСТРЕННЯ
СУПЕРЕЧНОСТЕЙ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО УСКЛАДНЕНЬ
ЧИ ГОСТРОЇ БОРОТЬБИ.



Конфлікти, не дивлячись на їх специфіку та розмаїття, 

мають загальні стадії протікання:

➢стадію,потенційного,формування

протилежних (антагоністичних) інтересів, цінностей чи норм;

➢стадію переходу потенційного конфлікту

в реальний чи стадію усвідомлення

учасниками конфлікту своїх вірно чи

хибно зрозумілих (уяснених) інтересів;

➢стадію конфліктних дій;



КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ ЗА 
ПРИЧИНАМИ:

Три великі групи, які 

найвдаліше 

приводить Р.Кричевський:

> причини обумовлені трудовим 
процесом;

причини обумовлені психологічними 
особливостями людських взаємовідносин

причини обумовлені індивідуальними 
особливостями членів групи



Кожен конфлікт має досить виражену структуру. І кожен керівник повинен знати, що 

поки існують всі елементи структури конфлікту (за можливим винятком поводу).

Структурні елементи конфлікту

1.Першим елементом конфлікту є його об'єкт.
Об'єкт конфліктної ситуації пов'язаний з технологічними чи

організаційними труднощами, особливостями оплати праці

або із специфікою ділових та особистих відносин

конфліктуючих сторін.

2.Другим елементом конфлікту слід

вважати суб'єктивні мотиви його учасників .

Мета конфлікту, які обумовлені поглядами та переконаннями,

матеріальними та духовними інтересами та цінностями

учасників.

3.Третім елементом конфлікту є його

учасники - опоненти.

4.Четвертий елемент - це привід.

Його слід відрізняти від істинної причини конфлікту,

яка часто може приховуватися або завуальовуватися.



Модель конфлікту 
за Месконом



1) Проблема може бути вирішена таким шляхом, який

влаштовує всі сторони, і в результаті люди більше відчуватимуть

свою причетність до вирішення цієї проблеми.

2) Залучення конфліктуючих сторін до вирішення проблеми

зводить до мінімуму чи й нанівець ворожість.

3) Сторони будуть більше схильні до співпраці, а не до

протистояння в майбутніх ситуація, які можуть бути чреваті

конфліктами.

5) Симптоми відділяються від причин і розробляються

додаткові альтернативи та критерії їх оцінки.

6) Розгортання взаємодії та спілкування між

конфліктуючими сторонами.

7) Через конфлікт члени групи можуть проробляти

можливі проблеми ще до того, як рішення почне виконуватися.

Функціональні наслідки конфлікту



1) Незадоволеність, падіння духу, зростання плинності

кадрів та зниження продуктивності праці.

2) Нижча степінь співробітництва в перспективі.

3) Значна відданість своїй групі та більша непродуктивна

конкуренція з іншими групами організації.

4) Уява про другу сторону як про "ворога"; бачення своєї

мети завжди позитивної, а чужої - завжди негативної.

5) Згортання взаємодії та спілкування між

конфліктуючими сторонами.

6) Збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами

пропорційно до зменшення взаємодії та спілкування.

7) Зміщення акценту: з вирішення реальної проблеми на

власну перемогу.

Постфункціональні наслідки конфлікту


