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КОМУНІКАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ У РІЗНИХ СФЕРАХ
СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Петренко І. В.
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
лабораторії психології спілкування
Інститут соціальної та політичної психології
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, Україна
Специфікою сучасного українського суспільства є множення профе
сійних, етнічних, релігійних, культурних протиріч, що зумовлює поси
лення загального конфліктогенного фону. Окрім того основною тенден
цією розвитку соціальних процесів сьогодні є трансформація традицій
них форм та зв’язків й послідовне формування якісно нового типу органі
зації й функціонування суспільства. Ігнорування такого процесу поро
джує зростання соціальної напруги, нерівності, дискримінації, поляриза
ції соціальних груп, що становить основне джерело виникнення дійсних
та потенційних, вірогідних соціальних конфліктів. Розв’язання та врегу
лювання цих конфліктів можливе лише за умов досягнення їх учасника
ми узгодженості, взаєморозуміння у спосіб проведення переговорів, пуб
лічних дискусій, відкритого обговорення, соціального діалогу тощо.
Останнім часом трансформуються й еволюціонують існуючі погляди що
до конфліктної взаємодії як негативного явища, що потребує своєї елімі
нації. Відбувається його розуміння як такого, що реалізує позитивні фун
кції і є невід’ємним елементом соціального життя людини. Акцент у та
кому разі переноситься з необхідності ліквідації, нівелювання конфлікт
них явищ на їх врегулювання, що дає змогу мінімізувати негативні нас
лідки проблемної ситуації і, більш того, діставати позитивного кумуляти
вного ефекту від результатів конфліктного процесу. Ефективність кон
фронтації випливає з того факту, що конфлікт веде до зміни, зміна спря
мовує до адаптації, адаптація скеровує до виживання [6, с. 8].
Соціальний конфлікт — це стимул до інноваційних перетворень, це
виклик, що вимагає творчої реакції. Саме тому конструювання комуніка
тивних технологій щодо запобігання і врегулювання соціальних конфлік
тів в ситуації суспільних змін набуває особливого значення і є перспек
тивним напрямком наукових досліджень.
Розгляд різноманітних наукових джерел відносно конфліктологічної
проблематики дає змогу зробити узагальнення про наявність трьох осно
вних груп (або типів) конфліктів, а саме: внутрішньоособистісні конфлік
ти, соціальні конфлікти і зооконфлікти. До основних видів соціальних
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конфліктів відносяться: міжособистісні конфлікти; конфлікти, що відбу
ваються між малими, середніми і великими соціальними групами; міжна
родні конфлікти між окремими державами і їх коаліціями [2].
Теоретико-методологічний аналіз дав змогу зробити уточнення щодо
визначення поняття соціального конфлікту, обгрунтувати допустимі гра
ниці його проблемного поля, а також поглибити розуміння сутності кон
фліктів й перейти до їх феноменологічної характеристики.
Соціальні суперечності, антагонізми, протистояння виникають тільки
у ході міжсуб’єктно'і взаємодії, тобто такі розбіжності не можуть існувати
самостійно, поза своїх конкретних, реально визначених носіїв. В контекс
ті проблеми вивчення конфліктів ця ознака, властивість може характери
зуватися як біполярність, що визначається одночасно і через взаємопов’язаність, і через контроверсію сторін. Однак біполярність як така ще
не означає дієве «зіткнення» двох різних засадничих начал. їх реальна
супротилежність виявляє себе не тільки через їх порівняння, уподібнен
ня, але й через їхнє протистояння, що допускає змагальність, боротьбу,
активну взаємодію, спрямовану на подолання цієї контроверзи. Таким
чином, другою фундаментальною ознакою, обов’язковим атрибутом со
ціального конфлікту після біполярності стає активність, спрямована на
подолання розбіжностей. Ще одним критерієм, на підставі якого можна
схарактеризувати явище соціального конфлікту, —є наявність суб ’єкта /
суб ’єктів як носіїв або виразників міжособистісного чи міжгрупового
конфлікту. Саме цим конфліктна взаємодія виокремлюється серед супе
речностей, сторони таких контроверз не завжди представлені своїми
суб’єктами [3]. До того ж, на думку Г. М. Андрєєвої, дискусійне питання
про те, «чи є конфлікт лише формою психологічного антагонізму (тобто
чи достатньою для констатації ускладненої взаємодії є репрезентація
протиріччя у свідомості людини) або ж обов’язковою його умовою стає
наявність конфліктних дій», можна вважати вирішеним у тому розумінні,
що «обидва компоненти є обов’язковими ознаками конфлікту» [1, с. 93].
Виокремлення інваріантних характеристик соціального конфлікту да
ло змогу обмежити границі його предметного поля і визначити цей фе
номен. Таким чином, на наш погляд, соціальний конфлікт - це біполярне
явище (протистояння протилежних парадигм), що має свій вияв у акти
вності суб ’єкта (та/або суб ’сктів), спрямованої на подолання контроверсійних позицій. У даному контексті під парадигмою розуміється деякий,
обумовлений часом та обставинами, сталий на певний період суспільного
життя стиль, традиція, цінність, концепція, поведінкова модель, генера
льна ідея, закон, за зміною яких можна застосувати граничні умови.
Через те що дії опонентів у конфліктній ситуації спричиняють один
на одного значний вплив, то в будь-якому разі вони обов’язково набува
ють характеру взаємодії. Конфліктна поведінка особистості, як особли
вий тип активності, цілком природно характеризується своїми, прита
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манними тільки їй принципами, стратегіями (способами), тактиками
(прийомами) і піддається комунікативно-технологічному врегулюванню.
Соціально-психологічна технологія, зокрема і комунікативна техно
логія, визначається як алгоритм, процедура здійснення дій у різних обла
стях соціальної практики. Соціально-психологічна технологія - це спосіб
реалізації с у б ’єктами діяльності складного процесу, який здійснюється
шляхом розподілення його на ряд конкретних взаємопов ’я заних процедур
і операцій, що мають своє однозначне, обоє ’я зкове виконання і ведуть до
досягнення поставленої мети на високому рівні ефективності [4, с. 48].
Соціально-психологічну комунікативну технологію необхідно озна
чувати не стільки як систему з жорсткою регламентацію і організацію су
спільного життя, скільки як засіб його стимулювання до самовдоскона
лення, саморозвитку і самоорганізації [5]. Причому таке регулювання,
зокрема й соціального конфлікту, може здійснюватися на різних рівнях
соціального функціонування (за допомогою мікро-, мезо-, макро-, метатехнологій) у різноманітних сферах суспільної практики (наприклад,
освітньої, сімейної, професійної, мережевої комунікації тощо) (див. рис.).

Соціальний конфлікт
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Рис. Евристична модель «Комунікативно-технологічне
врегулювання соціального конфлікту у різних сферах
суспільної практики»
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Таким чином, врегулювання соціальних конфліктів залежить від осо
бливостей комунікативно-технологічної організації простору спілкування
його суб’єктів, а розроблення і застосування комунікативнотехнологічному підходу до вирішення соціальних конфліктів у різних
сферах суспільної практики є перспективним напрямком сучасних пси
хологічних досліджень.
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