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Тема 9 
Психологія малої групи 
 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити види і структуру малої групи; 
 охарактеризувати лідерство; 
 проаналізувати конформізм і груповий тиск; 
 описати розвиток малої групи. 
 
 
 
Мала група – це невелике за розміром об’єднання людей, які 

пов’язані безпосередньою взаємодією. Її нижні і верхні межі визна-
чаються якісними ознаками, основними з яких є контактність і ціліс-
ність. Контактність – це можливість кожного члена групи регулярно 
спілкуватися один з одним, сприймати й оцінювати один одного, 
обмінюватися інформацією, взаємними оцінками і впливати один на 
одного. Цілісність визначається як соціальна і психологічна ціліс-
ність індивидів, які входять у групу, що дозволяє сприймати їх як 
єдине ціле. 

 За нижню межу розмірів малої групи більшість спеціалістів 
бере три людини, оскільки у групі з двох людей (діаді) групові, со-
ціально-групові феномени проходять особливим чином. Верхня 
межа малої групи визначається її якісними ознаками й, звичайно, не 
перевищує 20-30 людей. Оптимальний розмір малої групи залежить 
від характеру спільної діяльності і знаходиться у межах 5-12 людей. 
У менших за розміром групах скоріше виникає феномен соціально-
го перенасичення, групи, більші за розміром, легше розпадаються 
на більш дрібні, в яких індивіди пов’язані тіснішими контактами. 
Виходячи з цього, прийнято виокремлювати первинні групи, тобто 
найменші за розміром і неділимі спільності (спільноти), і вторинні, 
що формально є єдиною спільністю, але які містять у собі декілька 
первинних груп. Малі групи є основним об’єктом лабораторних 
експериментів у соціальній психології. Тому необхідно розрізняти 
групи штучні (лабораторні), які спеціально створюються для вирі-
шення наукових завдань, і природні, що існують незалежо від волі 
дослідника (рис. 4.1).  
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Формальні групи – це групи, членство і взаємовідносини в яких 
носять переважно формальний характер, тобто визначаються форма-
льними розпорядженнями і домовленостями. Формальними малими 
групами є, перш за все, первинні колективи підрозділів соціальних 
організацій та інститутів. Малі групи організацій та інститутів є еле-
ментами соціальної структури суспільства і створюються для задово-
лення суспільних потреб. Провідною сферою активності й основним 
психологічним механізмом об’єднання індивідів у межах цих малих 
груп є спільна діяльність. Неформальні групи – це об’єднання лю-
дей, які виникають на базі внутрішніх, притаманних індивідам по-
треб у спілкуванні, розумінні, симпатії і любові. 

У суб’єктивному психологічному плані групи (і формальні, і не-
формальні) утворюються у процесі реалізації індивідами потреб у 
спілкуванні, однак у межах неформальних груп спілкування і вини-
каючі на його базі психологічні взаємовідносини є головною сферою 
активності. У цьому плані центральним феноменом психології малих 
груп є психологічна спільність. 

Значення групових цінностей, норм, оцінок для індивіда назива-
ється референтністю малої групи. Основними функціями референт-
ної групи є порівняльна і нормативна (надання індивіду можливос-
ті порівнювати свою думку і поведінку з прийнятими у групі та оці-
нювати їх з точки зору відповідності груповим нормам і цінностям). 

За часом існування вирізняють групи тимчасові, в межах яких 
об’єднання індивідів обмежене у часі (учасники групової дискусії 
або сусід купе), і стабільні, відносна постійність існування яких ви-

Формальні 

Неформальні Стабільні 

Тимчасові 

Вторинні 

Первинні 

Групи С П Т Природні Лабораторні 

Малі групи 

Рис. 4.1. Види малих груп  
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значається їхнім призначенням і довгостосовими цілями функціону-
вання (сім’я, трудові та навчальні групи). 

 Залежно від рівня свободи вирішення індивідом питання про 
входження у ту чи іншу групу, участь у її життєдіяльності і вихід з 
неї групи розподіляються на відкриті і закриті. 

 З практичної точки зору особливий інтерес викликають групи 
соціально-психологічного тренінгу і психокорекційні – тимчасові 
групи, що спеціально створюються для формування навичок ефекти-
вного спілкування, взаєморозуміння і вирішення психологічних про-
блем під керівництвом психолога-тренера (К.Рудестам). 

 Системний підхід у дослідженні психології малих груп і колек-
тивів припускає аналіз різноманіття зв’язків і відносин у малих гру-
пах, які повинні розглядатися одночасно і як суб’єкти спільної діяль-
ності, і як суб’єкти спілкування та міжособистісних стосунків. 

 Структура малої групи – це сукупність зв’язків, які складаються в 
ній між індивідами. Оскільки основними сферами активності індивидів у 
малій групі є спільна діяльність і спілкування, то при дослідженні малих 
груп частіше всього виділяють структуру зв’язків і відносин, що виника-
ють у процесі спільної діяльності (функціональних, організаційних, еко-
номічних, управлінських), і структуру зв’язків, які з’являються у процесі 
спілкування і психологічних відносин (комунікативну структуру, струк-
туру емоційних відносин, рольову й неформально-статусну структуру). 

 При дослідженні формальних груп і організацій, за Е.Мейо, прийн-
ято виділяти формальну і неформальну структуру групи. Для вивчення 
неформальної структури малої групи найчастіше використовують ме-
тод соціометрії Д.Морено. Основними характеристиками неформальної 
структури малої групи, що виявляються за допомогою соціометрії, є: 

 соціометричний статус членів групи, тобтостановище, яке вони 
займають у системі міжособистісних переваг і недоліків; 

 характеристики взаємних переваг інефліків; 
 наявність мікрогруп, члени яких пов’язані відносинами взаєм-

них переваг, і характер відносин між ними; 
 відносне число взаємних переваг (так звана соціометрична 

згуртованість групи).  
Комунікативна структура малої групи – це сукупність зв’язків 

між індивідами. У цій структурі особливе значення мають: 
 становище, яке індивіди займають у системі комунікації (доступ 

до отримання та передачі інформації, що циркулює у групі, об’-
єм інформації, важливої для здійснення життєдіяльності групи). 

 спрямованість та інтенсивність комунікацій у групі. 
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У групах з централізованими комунікативними структурами комуні-
кації здійснюються через одного індивіда, який займає центральну пози-
цію. Це сприяє підвищенню керованості групи і більш швидкому вирі-
шенню простих завдань. У групах з децентралізованими структурами 
можливості індивидів брати участь у комунікаціях розподілені більш 
рівномірно. Такі групи успішно вирішують складні та творчі завдання, у 
них вища задоволеність індивидів членством у групі (рис. 4.2). 

 
А. Централізовані  

   а) фронтальна                    б) радікальна                        в) ієрархічна  
 

 

Б. Децентралізовані  

    г) ланцюгова                              д) колова                       е) повна 

 Рис. 4.2. Типи комунікативних структур малих груп 

Рольова структура малої групи – це сукупність відносин між 
індивідами. У цій структурі особливе значення має розподіл групо-
вих ролей, тобто типічних способів поведінки (за наказом) і реалізо-
ваних учасниками групового процесу. Так, при аналізі групового 
вирішення завдань виділяються ролі “генераторів ідей”, “критика 
мотиватора” тощо. При аналізі діяльності психокорекційних груп 
виділяються ролі “об’єднувача”, “козла відпущення”, “сектанта” то-
що. У найбільш загальному вигляді при аналізі процесу взаємодії у 
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групі виділяються ролі, які пов’язані з вирішенням завдань, і ролі, що 
пов’язані з наданням підтримки іншим членам групи (табл. 4.1).  

 
Таблица 4.1.  

 

Ролі, які пов’язані з вирішенням завдань і наданням підтримки 
(за К.Рудестаном) 

Рішення завдань Надання підтримки 
Ініціатор 

Пропонує нові ідеї і підходи до проблем  
і цілей групи, а також способи подолання 
труднощів і вирішення завдань. 

 

Розробник 
Детально проробляє ідеї та пропозиції,  
які висунуті іншими членами групи. 

 

Координатор 
Комбінує ідеї та пропозиції і намагається 
координувати діяльність інших членів 
групи. 

 

Контролер 
Спрямовує групу до її цілей, підводить 
підсумок того, що в ній вже здійснилося, 
виявляє відхилення від наміченого  
курсу. 

 

Оцінювач 
Критично оцінює роботу групи і пропозиції 
інших, порівнюючи їх з існуючими станда-
ртами виконання поставленого завдання. 

 

Поганяйло 
Стимулює групу і підштовхує її членів  
до дій, до нових рішень і до того, щоб  
зробити більше вже зробленого. 

Натхненник 
Підтримує починання інших, висловлює 
розуміння чужих ідей і думок. 

 

Гармонізатор 
Виступає посередником у ситуаціях,  
коли між членами групи виникають  
розходження думках і т.п.  

 

Примиритель 
Відступається в чомусь своєю думкою, 
щоб привести у відповідність думки інших 
і таким чином підтримує у групі гармонію. 

 

Диспетчер 
Створює можливість для спілкування, 
спонукаючи до нього інших членів групи 
й допомагаючи їм, і регулює процеси 
спілкування. 

 

Нормувальник 
Формулює або застосовує стандарти  
для оцінки процесів, які відбуваються  
у групі. 

 

Відомий 
Пасивно слідує за групою. Виступає 
у ролі глядача та слухача у групових 
дискусіях і під час прийняття рішень. 

Аналіз рольової структури малої групи дозволяє визначити, які 
саме рольові функції іна якому рівні реалізуються учасниками групо-
вої взаємодії. 

Структура соціальної влади і впливу у малій групі – сукупність 
зв’язків між індивідами, що характеризуються спрямованістю й інте-
нсивністю їх взаємного впливу. 
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 Залежно від способу здійснення впливу виділяють різні типи 
соціальної влади: винагороди, примусу, легітимної, експертної і ре-
ферентної влади (Д.Френч, Б.Равен). Основними характеристиками 
структури соціальної влади та впливу є системи зв’язків, що лежать в 
основі керівництва групою як офіційно закріпленого соціального 
впливу (якщо мова йде про формально організовану групу) і як не-
офіційного (неформального) впливу, в основі якого лежить феномен 
лідерства. 

Лідерство у малій групі – це феномен впливу індивіда на думки, 
оцінки, відносини й поведінку групи в цілому чи окремих її членів. 

Основними ознаками лідерства є: 
 більш висока активність та ініціативність індивіда при вирі-

шенні групою спільних завдань; 
 більша інформованість про завдання, що вирішується, про 

членів групи і про ситуації в цілому; 
 більш виражена здатність здійснювати вплив на інших членів 

групи; 
 більша відповідність поведінки соціальним установкам, цін-

ностям та нормам, що прийняті у цій групі; 
 більший вираз особистих якостей, притаманних для цієї групи. 
Основні функції лідера – організація сумісної життєдіяльності у 

різних її сферах, вироблення і підтримка групових норм, зовнішнє 
представництво групи у взаємовідносинах з іншими групами, прийн-
яття відповідальності за результати групової діяльності, становлення 
чи підтримка сприятливих соціально-психологічних відносин у групі. 

Відповідно до з виділення двох основних сфер життєдіяльності 
малої групи – ділової, що пов’язані з здійсненням спільної діяльності 
і вирішенням групових завдань, і емоційної, що пов’язана з процесом 
співіснування і розвитку психологічних відносин між членами групи, 
– виділяють два види лідерства – лідерство у діловій сфері 
(“інструментальне лідерство”) і лідерство в емоційній сфері (“експре-
сивне лідерство”). Ці два види лідерства можуть бути персоніфіковані в 
одній особі, але частіше вони розподіляються між різними членами 
групи. Залежно від рівня виразності, спрямованості на ту чи іншу сферу 
життєдіяльності групи можна виділити типи лідерів, що орієнтовані: 

 на вирішення групових завдань; 
 на спілкування і взаємовідносини в групі; 
 універсальних лідерів. 
Всередині кожної з сфер групової життєдіяльності можуть бути 

виділені більш диференційовані види лідерів: лідер-організатор, лі-
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дер-спеціаліст, лідер-мотиватор, лідер-генератор емоційного на-
строю тощо. 

Феномен лідерства визначається взаємодією низки змінних, ос-
новними з яких є психологічні характеристики особистості самого 
лідера, соціально-психологічні характеристики членів малої групи, 
характер завдань, що вирішуються і особливості ситуації, у якій зна-
ходиться група. Сьогодні є серйозні заперечення з приводу існування 
універсального набору психологічних якостей, які роблять людину 
лідером. Зокрема, Р.Стогдилл, провівши комплексний огляд дослі-
джень в області лідерства, відмічає, що вивчення особистих якостей 
лідерів дає суперечливі результат. До числа найчастіше часто згаду-
ваних дослідниками особистих якостей ефективних лідерів належать 
інтелект, прагнення до знань, домінантність, впевненість у собі, емо-
ційна врівноваженість, стресостійкість, креативність, прагнення до 
досягнень, винахідливість, надійність, відповідальність, товаристсь-
кість.  

 Однак, як показують дослідження, взаємозв’язок між ступенем 
вираження окремих якостей та ефективністю лідерства носить нети-
повий характер, у різних ситуаціях ефективні лідери виявляють різні 
якості. Р.Стогдилл зробив висновок, що не існує такого набору осо-
бистих якостей, присутні у всіх ефективних лідерів, і що структура 
особистих якостей лідера повинна порівнюватися з особистими якос-
тями членів групи, змістом основної діяльності й конкретними за-
вданнями, що вирішуються. 

 Представники поведінкового підходу до дослідження лідерства 
вважають, що лідером стає людина, яка володіє потрібною формою 
поведінки. У межах цього підходу були виконані багаточиселення 
дослідження стилів лідерства і розроблені їх класифікації. Найбільшу 
популярність стилів лідерства отримав К.Левін, який описав автокра-
тичний, демократичний і ліберальний стилі лідерства, та Р.Лайкерта, 
що виділив стиль лідерства, орієнтованого на завдання, і стиль лідер-
ства, орієнтованого на людину. Результати емпіричних досліджень 
свідчать про відсутність однозначного зв’язку між характеристиками 
стилю лідера та його ефективністю. Прихильники ситуаційного під-
ходу (Ф.Фідлер, Т.Мітчел, Р.Хаус, К.Бланшар) дійшли висновку, що 
ефективність лідерства визначається відповідністю якостей лідера і 
особливостями його поведінки у ситуації (за характером завдання, 
що вирішується, величиною реальної влади, якою володіє лідер у 
групі тощо). Ф.Фідлер виявив цікаву закономірність: стиль лідерства, 
орієнтований на завдання, частіше ефективний у найбільш і найменш 
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сприятливих ситуаціях, а стиль, орієнтований на людину, – у помірно 
сприятливих умовах. 

 Конформізм і груповий тиск. Конформізм (від лат. сonformis – 
подібний) – це зміна думок, установок і поведінки індивідів під впли-
вом оточуючих. В експериментах М.Шерифа, С.Аша, Р.Кратчфілда 
та С.Мілграта було показано, що під впливом висловлювань і поведі-
нки, що демонструються спеціально проінструктованими учасника-
ми експерименту (так званою підставною групою), значна частина 
учасників експерименту змінила свої початкові судження, оцінки та 
поведінку.  

 Груповий тиск – процес впливу установок, норм, цінностей і 
поведінки членів групи на думки і поведінку індивіда. Нормативний 
вплив характеризується прийняттям індивідом думки більшості як 
групової норми, залежністю індивіда від групи і його прагненням до 
узгодження своєї поведінки і своїх установок з поведінкою й устано-
вками групи. Інформаційний вплив характеризується впливом інших 
членів групи як джерела інформації, важливої для прийняття рішення 
індивідом. 

 Зовнішній конформізм (стійкість, пристосування) характеризу-
ється зовнішньою згодою з думкою групи або поведінкою, що відпо-
відає груповим нормам, при якій внутрішню індивід проявляє незго-
ду, але не демонструє її, щоб не вступати у відкриту конфронтацію з 
групою.  

 Внутрішній конформізм (схвалення, згода) характеризується 
зміною першопочаткової позиції індивіда на користь групи. 

 Зовнішня “згодна” поведінка може мати у своїй основі принци-
пово різні психологічні механізми. Психологічними механізмами 
внутрішнього конформізму можуть бути: ідентифікація (повне або 
часткове уподібнення індивіда партнеру взаємодії чи групі у цілому в 
силу позитивного емоційного ставлення до них) та інтерналізація, 
тобто внутрішнє засвоєння установок і цінностей інших індивідів чи 
групи в цілому, прийняття їх як своїх власних. 

 Розвиток малої групи – це процес зміни етапів або стадій, які 
розрізняються за характером домінуючих тенденцій у внутрішньо-
групових відносинах: диференціації та інтеграції. 

 У концепції Л.І.Уманського поетапний розвиток групи характе-
ризується послідовною зміною стадій, які розрізняється мірою пси-
хологічної інтегрованості у діловій та емоційній сферах. Номінальна 
група характеризується зовнішнім, формальним об’єднанням індиві-
дів навколо поставлених соціальних завдань. Група-асоціація харак-
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теризується міжособистісною інтеграцією у сфері емоційних відно-
син. Група-кооперація характеризується перевагою інтегративних 
тенденцій у сфері ділових відносин. Група-автономія володіє висо-
кою єдністю як у сфері ділових, так і у сфері емоційних відносин. 
Ізоляція групи і концентрація активності її членів на вузькогрупових 
цілях приводить до формування групи-корпорації. Відмінною особ-
ливістю колективу є його інтеграція з іншими групами на базі спря-
мованості на більш широкі соціально значущі цілі. Динаміка колек-
тивотворення це складний процес, що включає як етапи швидкого 
просування по рівням, так і періоди тривалого перебування на одно-
му і тому ж рівні і навіть його понижує. У цьому випадку групи мо-
жуть характеризуватися внутрішньою антипатією, егоїзмом, агресив-
ністю як формами прояву дезінтеграції. 

Модель розвитку малої групи, яка була запропонована американ-
ським психологом Б.Такменом, ґрунтується на виділенні двох основ-
них сфер, або вимірів, групової життєдіяльності: ділової, яка зв’язана 
з вирішенням групового завдання, і міжособистісної, що зв’язана з 
розвитком групової структури. 

У сфері ділової активності Б.Такмен виділяє наступні стадії: 
1) орієнтація на завдання і пошук оптимального способу його 

вирішення; 
2) емоційні реакції і вимоги завдання, протидія членів групи 

вимогам, що пред’являються їм у зв’язку з вирішенням за-
вдань і які суперечать їхнім власним намірам; 

3) відкритий обмін інформацією з метою досягнення більш гли-
бокого розуміння намірів один одного і пошук альтернатив; 

4) прийняття рішень і сумісних дій щодо їх реалізації. 
У сфері міжособистісної активності Б.Такмен виокремлює такі 

стадії: 
1) “перевірка і залежність”, орієнтування членів групи у характе-

рі дій один одного і пошук взаємосприйнятливої поведінки; 
2) “внутрішній конфлікт”, що пов’язаний з порушенням взаємо-

дії і відсутністю єдності у групі; 
3) “розвиток групової згуртованості”, подолання розбіжностей 

та вирішення конфліктів; 
4) “функціонально-рольова узгодженість”, яка пов’язана з утво-

ренням рольової структури групи, що відповідає змісту гру-
пового завдання. 

Вирізняють наступні психологічні механізми розвитку малої  
групи: 
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1. Розв’язання внутрішньогрупових протиріч зростаючими 
потенційними можливостями і діяльністю, що реально вико-
нується, між зростаючими прагненнями індивідів до самореа-
лізації і тенденцією інтеграції з групою, що посилюється. 

2. “Психологічний обмін” – надання групою більш високого 
психологічного статусу індивідам у відповідь на більш висо-
кий внесок в її життєдіяльність. 

3. “Ідіосинкразичний кредит” – надання групою високостатус-
ним її членам можливості відхилятися від групових норм, 
вносити зміст у життєдіяльність групи з умовою, що вони 
будуть сприяти більш повному досягненню її цілей. 

 

 Тема 10 
Психологія міжгрупової взаємодії 
 
 

 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити поняття “етноцентризм”; 
 проаналізувати внутрішньогруповий фаворитизм та зовніш-

ньогрупову дискримінацію; 
 охарактеризувати соціальну категоризацію, соціальну іденти-

фікацію та соціальне порівняння; 
 розкрити психологію внутрішньо- і міжгрупових конфліктів. 
 
 
 

Предметом дослідження психології міжгрупової взаємодії є пси-
хологічні закономірності поведінки і взаємодії між людьми, що зумо-
влені їх належністю до тих чи інших соціальних груп (великих або-
малих).  

Одним із перших вчених, хто звернув увагу на психологічні зако-
номірності відносин між групами, був У.Самнер, який описав у на-
друкованій в 1906 р. праці “Народні звичаї” феномен етноцентриз-
му. Етноцентризм це властивість свідомості етнічної групи, що по-
в’язана з перебільшенням позитивнооцінюючих характеристик влас-
ної етнічної групи, цінності й норми якої виступають центром, крите-
рієм оцінки усіх інших груп. Етноцентризм проявляється у почутті 
зверхності своєї етнічної і культурної групи й одночасної неприязні, 
ворожості щодо інших груп. 
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Відмінною особливістю міжгрупових відносин є суб’єктивність, 
пристрасність міжгрупового сприйняття та оцінювання, котрі прояв-
ляються в таких феноменах, як стереотипи і забобони (Д.Майерс). 

Дослідження, що присвячені психології міжгрупових відносин, 
можна об’єднати у межах основних підходів (В.С.Агєєв). Так, 
Т.Адорно показав, що вороже ставлення до членів інших етнічних 
груп пов’язане з відповідним набором психологічних якостей, харак 

терних для так званої авторитарної особистості: 
 
 установки на неухильне шанування внутрішньогрупових ав-

торитетів; 
 надмірна стурбованість питаннями статусу і влади;  
 стереотипність суджень і оцінок; 
 схильність підкорятися людям, які наділені владою; 
 нетерпимість до тих, хто знаходиться на більш низькому ста-

тусному рівні. 
І.Берковитц продемонстрував у своїх дослідженнях феномен ге-

нералізації агресії: демонстрація піддослідним фільмів зі сценами 
жорстокості призводить до посилення прояву агресивності у ставлен-
нідо членів інших груп, подібних до тих, хто виступав у ролі джерела 
фрустрації або був жертвою демонстрованих актів жорстокості. 

М.Шериф у польових експериментах показав, що ситуація конку-
рентної взаємодії, у основі якої лежить об’єктивний конфлікт інтере-
сів, призводить до посилення проявів міжгрупової агресії і ворожості 
та одночасного посилення внутрішньогрупової згуртованості. 

Експериментальні дослідження феномену внутрішньогрупового 
фаворитизму (тенденції надання переваги своїй групі на противагу 
інтересам іншої), що проведені Г.Теджфелом і Д.Тернером, показали, 
що одного тільки факту розподілення піддослідних на групи (подібні 
за якоюсь малозначною ознакою) достатньо для того, що б індивіди 
демонстрували більш позитивні установки у ставленні до тих, хто, на 
їхню думку, входив в одну групу з ними, і більш негативні установки 
у ставленні до тих, хто входив в іншу групу. 

Теорія соціальної ідентичності Г.Теджфела і Д.Тернера пояснює 
феномен внутрішньогрупового фаворитизму і зовнішньогрупової 
дискримінації (тенденції до встановлення різниць в оцінках “своєї” і 
“чужої” групи, як правило, на користь “своєї” групи) як результат 
серії когнітивних процесів, що пов’язані із встановленням схожості 
та відмінность між членами різних соціальних груп: соціальної кате-
горизації, соціальної ідентифікації й соціального порівняння. 
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Соціальна категоризація – це когнітивний процес упорядкову-
вання індивідом свого соціального оточення шляхом розподілення 
соціальних об’єктів (у тому числі оточуючих людей і самого себе) на 
групи (категорії), що мають схожість за важливими для індивіда кри-
теріями. 

Соціальна ідентифікація – це процес співставлення індивідом 
себе до тих або іншими соціальними категоріями, суб’єктивне пере-
живання ним своєї групової соціальної приналежності. 

Соціальне порівняння – це процес співставлення якісних ознак 
різних соціальних груп, результатом якого є встановлення різниці 
між ними, тобто міжгрупової диференціації. 

Внутрішньогруповий фаворитизм і зовнішньогрупова дискримі-
нація є заключною ланкою у серії когнітивних процесів, їх немину-
чість диктується потребою особистості у позитивній соціальній іден-
тичності, необхідній для підтримки позитивного образу “Я”. 

Психологія внутрішньогрупових і міжгрупових конфліктів. Кон-
флікти в організації – це невід’ємна складова будь-якої сучасної 
організації. Конфлікт може нести в собі як позитивні, так і негативні 
функції. Хоч часто говорять, що відповідний рівень конфлікту може 
бути функціональним, більшість рекомендацій з організованих конф-
ліктів переважно спираються на методи його розв’язання, редукції 
або мінімізації. Але конфлікт не обов’язково повинен ліквідовувати-
ся, скоріше, ним потрібно ефективно керувати. 

Організаційний конфлікт – це інтерактивний стан, що проявля-
ється у розбіжностях або несумісності між індивідами і групами. Це 
процес розвитку і розв’язання протиріч взаємодії і взаємовідносин 
членів організації у контексті організаційного існування. Організа-
ційний конфлікт може існувати: 

А) на внутрішньогруповому рівні (керівник – підлеглий; керів-
ник – підрозділ; між рядовими членами групи; рольові конфлікти); 

В) на міжгруповому рівні (вертикальний – між підрозділами різ-
ного рівня організаційної структури; горизонтальний – між підрозді-
лами одного рівня; рольові – за невизначеністю взаємопересічних 
сфер відповідальності й контролю). 

Найчастіше причинами конфліктів на міжгруповому рівні є: 
 взаємозалежність виробничих завдань і цілей; 
 невизначеність або суперечливість норм і критеріїв оцінки 

різних видів праці; 
 неоднакові умови праці, оплати, перспективи росту, освіти, 

стилі спілкування, соціальний статус членів різних груп; 
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 конкуренція за ресурси і фонди; 
 різниця у професійній підготовці, цінностях, наданні соціаль-

них благ, соціальному статусі членів різних груп; 
 недосконалість міжгрупових каналів комунікації; 
 функціонально-рольова невизначеність.  
Існують різні способи, або стилі, поведінки для регулювання міжосо-

бистісних конфліктів в організації. Р. Блейк і Дж.Мутон вперше запропо-
нували концептуальну схему для класифікацій типів, або стилів, управ-
ління конфліктами на міжособистісному рівні, яка складається з п’яти 
типів (примус, відхід, зглажування, компроміс, розв’язання проблем). 

У 1976 р. ця схема була модернізована К.Томасом. У 1985 р. 
М.Рахілл, використовуючи аналогічну концептуалізацію, запропону-
вав свою класифікацію (рис. 4.3).  

Рис. 4.3. Двопараметрична модель стилів 
 управління міжособистісними конфліктами 

 
 

“Орієнтація на себе” означає рівень прагнення індивіда задоволь-
нити свої потреби й інтереси. 

“Орієнтація на інших” означає рівень прагнення або налаштова-
ності індивіда задовольнити потреби та очікування інших. 

Комбінації цих параметрів дають п’ять способів управління кон-
фліктами: 

1. Інтегрування – висока орієнтація на себе та на інших. Цей 
стиль включає відкритість, обмін інформацією, виявлення і перевірку 
відмінностей для досягнення ефективного розв’язання, сприйнятного 
для обох сторін. 

2. Поступливість – низька орієнтація на себе і висока орієнтація 
на інших. Цей стиль асоціюється зі спробами знизити важливість 
відмінностей і акцентувати увагу на спільності, щоб задовольнити 
потреби інших, нехтуючи своїми власними інтересами. 

3. Домінування – висока орієнтація на себе і низька на інших 
людей. Цей стиль ідентифікується орієнтацією “виграти – програти” 
або з “силовою” поведінкою з метою домогтися перемоги. 

4. Ухилення – низька орієнтація на себе і на інших. Цей стиль 
асоціюється з відходом в бік, відстороненням себе (психологічно або 
фізично) від ситуації конфлікту. 

5. Компроміс – середня орієнтація на себе і на інших. Включає 
тактику “ти – мені, я – тобі”, тобто обидві сторони щось втрачають, 
щоб досягти взаємосприйнятного рішення. 
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Питання про ефективність стилів тривалий час знаходиться у 
фокусі аналізу дослідників. Звичайно вважається, що інтегративний 
стиль найбільш ефективний. Однак використання різних стилів зале-
жить від конкретної ситуації. Результати досліджень показують, що 
інтегративний стиль, і у деякій мірі компромісний, найбільш прийня-
тний для управління стратегічними проблемами, а інші – для тактич-
них або повсякденних проблем (Р.Левицький). 

Управління груповими конфліктами в організаціях має на меті 
два процеси: діагностику конфлікту і вибір та застосування стратегії 
втручання (рис. 4.4).  

 
 
   Діагностика             Втручання           Конфлікт              Ефек-

тивність 
 
 
Рис. 4.4. Модель управління організаційними конфліктами 
 
Вичерпний аналіз включає вимір параметрів конфлікту і аналіз 

діагностичних даних. Виміру підлягають наступні параметри: 
величина або інтенсивність конфлікту на індивідуальному, гру-

повому і міжгруповому рівнях; 
стилі управління конфліктами; 
джерела інтенсивності і підгрунтя вибору стилів; 
індивідуальна, групова та організаційна ефективність. 
Аналіз даних вимагає оцінки інтенсивності конфлікту, класифікації 

конфліктних етапів за підрозділами і їх співставлення з відповідними 
нормами, а також встановлення взаємозв’язку інтенсивності конфлікту, 
конфліктних стилів, їх джерел і ефективності. Діагноз повинен дати від-
повідь на питання: чи є необхідність втручання і який конкретно тип 
стратегії необхідно використати? Звичайно, результати діагнозу обгово-
рюються представницькою групою керівників із залученням спеціалістів. 

 Існує два підходи до вибору і використання стратегій втручання в 

Орієнтація на себе Висока Низька 

Орієнтація  
на інших 

Висока Інтегрування     Поступливість 

Компроміс Низька Домінування Ухилення 
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управління конфліктами: поведінковий і структурний. У стратегіях 
втручання, що орієнтовані на поведінку, робиться акцент на підвищен-
ня групової і організаційної ефективності через зміну організаційної 
культури (установок, норм, цінностей, переконань тощо) і, як наслідок, 

поведінки. Процедури втручання (Т-тренінг, 
рольовий аналіз, транс- актні процедури, мето-
ди групового розвитку, міжгрупова лабораторія тощо) орієнтовіні на 
навчання членів організації різним стилям управління конфліктами і 
діагностиці, в яких можна використати ці стилі. 

 У структурних стратегіях підвищення ефективності взаємодії 
досягається за допомогою зміни структурних характеристик: механі-
змів диференціації й інтеграції, систем комунікації, нагород і пока-
рань. Тут використовуються методи збагачення праці, реконструю-
вання робочих місць, соціотехнічні зміни трудового процесу тощо. 

Індивід, група, 
організація 

Величина конф-
лікту Поведінкове Зміна аналізу 

Зворотний зв’язок 
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Тьюторські заняття за темами Модуля 4 
Психологія малих груп та міжгрупової взаємодії  

 
I.Письмова робота (10 хв.).  

Максимальна оцінка – (10 балів). 
 

Варіант 1.  Дайте визначення малої групи та розкрийте її основні 
 якісні ознаки. 
Варіант 2. Охарактеризуйте основні види малих груп. 
Варіант 3.  Чому люди об’єднуються у малі групи? 
Варіант 4.  Охарактеризуйте основні механізми утворення малих 
 груп (формальних і неформальних). 
Варіант 5.  Розкрийте комунікативну структуру малої групи. 
Варіант 6.  Охарактеризуйте рольову структуру малої групи. 
Варіант 7.  Розкрийте ознаки лідерства. 
Варіант 8.  Опишіть функції лідерства. 
Варіант 9.  Охарактеризуйте основні теорії і класифікації лідерства. 
Варіант 10.  Розкрийте психологічні якості лідера. 
Варіант 11.  Охарактеризуйте нормативний і інформативний вплив. 
Варіант 12. Розкрийте зовнішній і внутрішній конформізм. 
Варіант 13.  Охарактеризуйте основні етапи, які проходить група у 
 своєму розвитку. 
Варіант 14. Опишіть експериментальні дослідження міжгрупової 
 взаємодії. 
Варіант 15. Охарактеризуйте модель розвитку малої групи Б.Такмена. 
Варіант 16. Розкрийте основні феномени міжгрупової взаємодії. 
Варіант 17.  Охарактеризуйте психологічні механізми розвитку малої 
 групи. 
Варіант 18.  Розкрийте соціальну категоризацію, соціальну ідентифі-
 кацію і соціальне порівняння. 
Варіант 19.  Дайте визначення організаційного конфлікту та його 
 класифікацію. 
Варіант 20.  Охарактеризуйте способи розв’язання конфліктів на між-
 особистісному рівні. 
Варіант 21. Розкрийте зміст процедури діагностики групових кон-
 фліктів в організації. 
Варіант 22.  Опишіть модель управління груповими конфліктами в 
 організації. 
Варіант 23.  Охарактеризуйте можливі стратегії управління груповими 
 конфліктами в організації. 
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II. Дискусія на тему  
“Психологія малих груп та міжгрупової взаємодії” 

 
Питання до дискусії  
1. Дати визначення малої групи, назвати її основні якісні озна-

ки, охарактеризувати основні види малих груп. 
2. Проаналізувати основні механізми утворення малих груп. 
3. Розкрити основні характеристики соціометричної структури 

малої групи. 
4. Охарактеризувати основні типи комунікативних структур 

малої групи. 
5. Навести приклади прояву феноменів групового тиску і кон-

формізму. 
6. Охарактеризувати основні теорії і класифікації лідерства. 
7. Розкрити основні феномени міжгрупової взаємодії. 
8. Охарактеризувати способи роз’вязання конфліктів на між-

особистісному рівні. 
9. Розкрити зміст процедури діагностики групових конфліктів 

та модель управління ними. 
10. Характеризувати можливі стратегії управління груповими 

конфліктами в організації.  
 
 

III. Психодіагностика групових і між групових явищ  
 
Дослід 4.1. Самооцінка емоційно-мотиваційних орієнтацій у між 

груповій взаємодії (модифікований варіант Н.П.Фетискина). 
Дослід 4.2. Визначення індексу групової згуртованості Сишора. 
Дослід 4.3. Методика оцінки психологічної атмосфери у колекти-

ві (за А.Ф.Фідлером). 
Дослід 4.4. Оцінка мікроклімату студеної групи (В.М.Зав’ялова). 
Дослід 4.5. Діагностика ділового, творчого і морального клімату 

у колективі. 
Дослід 4.6. Експрес-діагностика поведінкового стилю у конфлік-

тній ситуації. 
Дослід 4.7. Експрес-діагностика стійкості до конфліктів. 
Дослід 4.8. Самооцінка раціональної поведінки у конфлікті. 
Дослід 4.9. Самооцінка конструктивної поведінки у конфлікті. 
Дослід 4.10. Діагностика психолого-педагогічної характеристики 

малої навчальної групи. 



266 Козляковський П.А. 

Дослід 4.11. Методика “Клімат” (модифікований варіант методи-
ки Б.Д.Паригіна). 

Дослід 4.12. Психологічна оцінка організаційних здібностей осо-
бистості у межах малої групи (Л.І.Уманський та інші). 

 
 

IV. Підбиття підсумків та визначення завдань  
до наступного заняття (5 хв.)  


