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Про поняття “група” у соціальній психології* 
 
<...>Етимологічно “група” походить від двох коренів: “вузол” і 

“коло”. У XVІІ в. термін “група” (від італійського groppo, gruppo) ви-
користовувався художниками і скульпторами для позначення такого 
способу компонування образотворчого матеріалу, при якому фігури, 
утворюючи доступну погляду єдність, роблять цілісне художнє вра-
ження. У XVІІІ в. це слово поширюється як указівка на можливість 
об’єднання деякого числа однорідних неживих об’єктів і починає вжи-
ватися для найменування реальних людських спільностей, члени яких 
мають яку-небудь їх загальну ознаку, що їх відрізняє від інших. 

Однак треба було ціле сторіччя, поки явище, що позначається 
словом “група”, стало предметом широкого й усвідомленого науко-
во-психологічного інтересу. Психологічне відкриття соціальної гру-
пи як особливої реальності людських відносин відбулося в другій 
половині XІX в. і послужило вирішальним стимулом для розвитку 
нової “парадної” галузі психологічного і соціологічного знання – 
соціальної психології. Саме в цей час К.Д.Кавелін, П.Л.Лаврів, 
Н.К.Михайлівський, Н.Н.Надєждін, Г.В.Плеханов, А.А.Потебня й 
інші в Росії, В.Вундт, Г.Зиммель, Ф.Теніс у Німеччині, Д.С.Милль і 
Г.Спенсер в Англії, С.Сигеле в Італії, Э.Дюркгейм, М.Лебон і Г.Тард 
у Франції, Ф.Гиддингс, Ч.Лантухи, Э.Росс, А.Смолл, У.Томас і 
Л.Уорд у США, намагаючись осмислити суспільно-історичні проце-
си свого часу (формування держав, революцій, війни, індустріаліза-
цію, урбанізацію, що зросла соціальну і професійну мобільність насе-
лення і т. і.), звернулися до аналізу переважно абстрактно-
психологічних особливостей народів, суспільства, мас, юрби, публіки, 
думаючи, що саме психологія великих соціальних общин визначає хід 
історії. До кінця XIX ст. у понятійний апарат соціальної психології 
міцно ввійшли такі поняття, як “національний характер”, “національна 
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свідомість (самосвідомість), соціальне мислення”, “менталітет”, 
“колективні уявлення “масова поведінка”, “лідерство” і ін. 

Твердження природно-наукової парадигми в соціальній психоло-
гії, орієнтованої на ідеал суворого об’єктивного фізичного знання, а 
також запити різних сфер суспільної практики послужили причиною 
того, що в 10-20-ті рр. XX ст. головним об’єктом емпіричного 
(насамперед експериментального) вивчення поступово стає мала гру-
па – найближче соціальне оточення людини, середовище його безпо-
середнього спілкування. В.М.Бехтерєв і М.В.Ланге, а слідом за ними 
Б.В.Бєляєв, А.С.Залужний і інші російські вчені, їхні американські 
колеги Ф.Олпорт, Ф.Трешер, У.Макдуголл, що переїхав на той час у 
США, німецький дослідник В.Меді на основі різноманітних емпірич-
них даних дійдуть висновку, що взаємодія з іншими людьми і навіть 
їхня присутність – реальне, уявлюване або яке мається на увазі – іс-
тотно впливає на думки, почуття і поводження людини і, більш того, 
супроводжується виникненням “надіндивідуальних” явищ, властивих 
певній сукупності осіб як цілому. У ті ж 20-ті рр. пильну увагу малій 
групі почали приділяти психотерапевти, педагоги, соціальні праців-
ники, що розцінили її як важливу умову і необхідний контекст ефек-
тивного різнопланового впливу на індивіда. 

З 30-х рр. інтерес до психологічної проблематики груп здобуває 
масовий і стійкий характер, особливо в США. Давно стали класичними 
дослідження Э.Мэйо, Я.Морено, М.Шерифа, К.Левина, його перших 
американських учнів Р.Липпита, Р.Уайта, Д.Картрайта, Л.Фестингера, 
до яких трохи пізніше примкнули А.Бейвелас, Дж.Френч, М.Дойч, 
Дж.Тибо, Г.Келлі, які заклали основу сучасного розуміння природи 
внутрішногрупових процесів, так само як і продемонстрували можливо-
сті роботи з групи об’єкт і інструмент психотехнічного впливу.  

– Що саме прагнули і прагнуть зрозуміти психологи, вивчаючи гру-
пи? Може здатися парадоксальним, але, незважаючи на піввікову тради-
цію соціально-психологічного дослідження людських общин, проблем-
на зона їхнього аналізу усвідомлена авторами аж ніяк не одностайна і 
не остаточна. З чого складаються ті фундаментальні неясності, що до-
зволяють вважати групу в повному в значенні слова проблемою (від 
грецьк. “труднощі, перешкода”) її соціально-психологічного знання? 

Я гадаю, історія і сучасне становище психологічного вивчення 
соціальних груп – це спроби, що систематично відновлюються – 
спроби відповісти на п’ять блоків фундаментальних питань 1) Як 
спочатку номінальна спільність колись сторонніх людей перетворю-
ється на реальну психологічну спільність? Завдяки чому виникають і 
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з чого складаються феномени і процеси, що знаменують народження 
групи як цілісного психологічного утворення? Як з’являється і вияв-
ляється групова згуртованість? 2) Який цикл життєдіяльності групи 
від моменту виникнення до розпаду? Які передумови і механізми її 
переходу від одного якісного стану до іншого? Які фактори визнача-
ють тривалість існування групи? 3) Які процеси забезпечують стабіль-
ність і ефективність функціонування групи як колективного суб’єкта 
загальної діяльності? Які способи стимуляції її продуктивності? Як 
виникає і реалізується керівний початок групової активності? Як від-
бувається функціонально-рольова диференціація членів групи або її 
підгруп? Чи впливає структура взаємодії людей у групі на характер 
їхніх міжособистісних відносин? 4) Як залежить психологічна динамі-
ка групи від її положення в суспільстві? Як соціальний статус групи 
визначає траєкторію її життєвого шляху? Як пов’язані внутрішньогру-
пові процеси і феномени з особливостями міжгрупових відносин даної 
групи? 5) чи відбувається що-небудь з людиною, коли вона стає чле-
ном групи? Чи змінюються її погляди, цінності, звички, пристрасті? 
Якщо так, які механізми впливу групи на особистість і наскільки гли-
бокі його наслідки? Чи може і при яких умовах окрема особистість 
виступити фактором групової динаміки? Як позначаються на долі гру-
пи індивідуально-психологічні особливості її учасників?  

Різноманіття соціальних об’єднань, що виступали об’єктами пси-
хологічного аналізу протягом півтора сторіччя, так само як і серйозні 
трансформації, що вони перетерпіли за цей період, виключають од-
нозначність відповідей, що зустрічаються в літературі, на поставлені 
питання. Однак спрямованість їхнього рішення виступає досить чіт-
ко: вона продиктована сформованим розумінням сутності соціальної 
групи як щодо стійкої сукупності людей, історично зв’язаних спіль-
ністю цінностей, цілей, засобів або умов соціальної життєдіяльності. 
Звичайно, сама по собі ця дефініція, утім, як і будь-яка інша з бага-
тьох десятків існуючих у соціальній психології, не дозволяє цілком і 
всебічно охарактеризувати психологічну своєрідність настільки бага-
топланового явища, як людська група. Давно відомо, що всяке явище 
завжди багатше власної сутності. Багатоплановість, динамічність і 
мінливість реальних соціальних груп не можуть бути зведені до сут-
нісних властивостей, що залишаються незмінними, – стабільності, 
історичної спільності життєдіяльності. Однак іншого шляху в нас 
нема, тому що дати визначення якого-небудь об’єкта – це значить 
сформулювати критерії його відмінності від інших об’єктів, критерій 
же (від грецьк. “мірило, спробний камінь”) може бути тільки стій-
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ким, отже, сутнісною відмінною ознакою. Якими ж якостями пови-
нна володіти деяка сукупність, людей, щоб її можна було віднести 
до розряду соціальних груп? 

 Детальний аналіз соціально-психологічних уявлень про природу 
соціальної групи, що склалися в руслі різних теоретичних орієнтацій, 
до числа головних відмітних ознак соціальної групи дозволяє віднес-
ти такі: 1) включеність людської спільності в більш широкий соціаль-
ний контекст, систему суспільних відносин, що визначають можли-
вість виникнення, зміст і межі існування групи і що задають (прямо 
або від супротивного) моделі, норми або правила міжіндивідуальної і 
колективної поведінки і міжгрупових відносин; 2) наявність у членів 
групи вагомої підстави (причини) спільно перебувати в ній, що відпо-
відає інтересам усіх її учасників і сприятливої реалізації потреб кож-
ного; 3) подібність долі людей, що складаються в групі, що розділя-
ють умови, події життя і їх наслідки й через це мають спільні вражен-
ня і переживання; 4) тривалість існування, достатня для виникнення 
не тільки специфічної мови і каналів внутрішньогрупових комуніка-
цій, але і колективних історій (традицій, спогадів, ритуалів) і культу-
ри (уявлень, цінностей, символів, пам’ятників), що робить уніфікую-
чий вплив на світовідчуття членів групи і тим самим зближує їх 5) 
поділ і диференціація функціональних ролей (позицій) між членами 
групи або її підгруп, зумовлені характером спільних цілей і завдань, 
умов і засобів їхньої реалізації, складом, рівнем кваліфікації і схиль-
ностями осіб, що утворюють групу, що припускає кооперативну взає-
мозалежність учасників, комплементарність (взаємодоповнюємість) 
внутрішньогрупових відносин 6) наявність органів (інстанцій) плану-
вання, координації, контролю групової життєдіяльності й індивідуа-
льної поведінки, які персоніфіковані в особі одного з членів групи, 
наділеного особливим статусом (вождя, монарха, лідера, керівника, і 
т.п.), представлені підгрупою, що володіє спеціальними повноважен-
нями (парламент, політбюро, дирекція, ректорат і т.п.), або розподіле-
ні між членами групи і забезпечують ціленаправленість, упорядкова-
ність і стабільність її існування; 7) усвідомлення учасниками своєї 
приналежності до групи, самокатегоризація в якості її представників, 
більш подібних один до одного, ніж з членами інших об’єднань, ви-
никнення на цій основі почуття “Ми” (“Свої”) і “Вони” (“Чужі”) з 
тенденцією переоцінювати переваги перших і недоліки других, особ-
ливо в ситуації міжгрупового конфлікту, що стимулює ріст внутріш-
ньогрупової солідарності за рахунок часткової деперсонифікації само-
сприйняття членів групи, що розглядають себе в ситуації погрози 
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ззовні як її рівноправних захисників, а не ізольованих власників уні-
кальних особливостей; 8) визнання даної людської спільності як гру-
пи з її соціальним оточенням, зумовлене участю групи у процесі між-
групової диференціації, що сприяє становленню і відокремленню 
окремих суспільних об’єднань і дозволяючою з боку розрізняти їх у 
складній структурі соціального цілого й ідентифікувати їх представ-
ників на основі поділених співтовариством критеріїв, які б схематичні 
й упереджені вони не були: стереотипізованість і емоційність міжгру-
пових уявлень, можливо, дозволяють сумніватися в їхній істинності, 
але аж ніяк не перешкоджають ефективному розпізнаванню і катего-
ризації як самих груп, так і їхніх учасників. 

 Яким чином, обмежена в соціальному просторі, сукупність людей 
здобуває названі ознаки соціальної групи? Завдяки чому історично 
конкретна кількість осіб стає колективним суб’єктом соціально-
психологічних феноменів? Г.М.Андрєєва, Л.П.Буєва, А.В.Петровський, 
ряд інших вітчизняних дослідників, у тому числі автор цих рядків, 
вважають головною інтегруючою підставою групи соціально зумовле-
ну спільну предметну діяльність. У першому наближенні вона може 
бути зрозуміла як організована система активності взаємодіючих інди-
відів, спрямована на доцільне виробництво (відтворення) об’єктів ма-
теріальної і духовної культури, тобто сукупності цінностей, що харак-
теризують спосіб існування суспільства в даний історичний період. 
Зміст і форми групової життєдіяльності в підсумку продиктовані палі-
трою суспільних потреб і можливостей. Соціальний контекст визначає 
матеріальні й організаційні передумови утворення групи, задає мету, 
засоби й умови групової активності, а багато в чому і склад реалізую-
чих її індивідів. 

 Говорячи про психологію соціальної групи, дотепер ми намага-
лися визначити, яких властивостей повинна набути якась сукупність 
людей, щоб стати дійсною людською спільністю. Аналіз соціально-
психологічних трактувань групи до таких властивостей дозволив 
віднести стійкість існування, перевага інтегративних тенденцій, до-
статню виразність групових границь, виникнення почуття “Ми”, бли-
зькість норм і моделей поводження й інші, перелічені вище. Спробу-
ємо тепер підійти до тієї ж проблеми з іншого боку. Задумаємося: 
чого повинна бути позбавлена соціальна група, щоб, утративши на-
звані властивості, перетворитися в номінальну спільність людей, що 
не володіє якоюсь “колективною психологією”? В іншому формулю-
ванні: чим відрізняється умовна група осіб, звичайно виокремлена в 
статистику, від реальної? Відповідь не проста, але очевидний – від-
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сутністю взаємозв’язку і взаємозалежності учасників у способі жит-
тя, що визначає можливість і спосіб задоволення значимих потреб, 
інтересів і цілей. 

 Форми групової взаємозалежності людей настільки ж різноманіт-
ні, як самі людські об’єднання. Це мова, територія, одяг, канали кому-
нікацій, звичаї, традиції, ритуали, символи, переконання, вірування, 
що поєднують представників етнічних, політичних, релігійних і інших 
великих груп. Це загальне видовище, масова дія або подія – концерт 
рок-зірки, демонстрація, стихійне лихо, що тимчасово зближають ча-
сом значну кількість сторонніх осіб. Це взаємодія, що безпосередньо 
спостерігається – взаємодія декількох осіб, що активно допомагають 
один одному досягти загальної мети: витягти невід, загасити пожежу 
або зіграти спектакль. Це найчастіше сховані від випадкового погляду 
емоційні взаємини членів футбольної команди, армійського взводу, 
педагогічного колективу й інших малих груп: любов і ненависть, жер-
товність і егоїзм – теж прояви співзалежності. Це, нарешті, сам спосіб 
повсякденного буття людини, що ретельно відтворює суспільні – вну-
трішні, що припускають наявність інших людей, – порядки навіть на 
незаселеному острові. Можна, як відомо, страждати самітністю в юр-
бі, але і незримий натовп здатен отруїти самоту. 

 Прості і складні, прямі й опосередковані міжіндивідуальні зв’яз-
ки породжені груповим характером людської життєдіяльності і не 
можуть бути адекватно зрозумілі у відриві від її змістовних і струк-
турно-функціональних особливостей. Група присяжних, що виносять 
рішення про винність підсудного, і жюрі музичного конкурсу, що 
визначає лауреата, можуть бути ідентичні по чисельності, статево-
віковому складові, періоду існування й інших ознак, але як же різна 
психологічна атмосфера, що панує в них! Утім, подібні розходження 
можна знайти і при порівнянні груп з більш порівнянними цілями 
діяльності. Хоча і членів королівського прізвища, і козацький рід 
поєднують відносини споріднення, способи їхньої підтримки далеко 
не тотожні. Цілісна система активності взаємодіючих індивідів ви-
ступає як спосіб реалізації визначеного виду спільної діяльності, а 
сама група – як її сукупний суб’єкт в історично конкретному суспіль-
ному контексті. Соціально обумовлені закономірності здійснення і 
відтворення спільної діяльності – матеріальної або духовної, вироб-
ничої або сімейної, створювальної або деструктивної, творчої або 
рутинної – і призводять до виникнення групи як реальної психологіч-
ної спільності. Відімре діяльність – перерветься спільність, а разом з 
нею перестане існувати група.  
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 Зміст, спосіб виникнення, форма здійснення, тривалість існуван-
ня спільної діяльності, кількість і характер взаємозв’язків її учасни-
ків є головними критеріями класифікації груп. За кількістю учасників 
(“розміром”) розрізняють малі і великі групи, за безпосередністю 
взаємодії і взаєминовідносин – первинні і вторинні, за способом 
утворення – спонтанні, неформальні (неофіційні, “природні”) і штуч-
но створені, формальні (офіційні) групи, за тривалостю існування – 
тимчасові і постійні, за ступенем регламентації групової життєдіяль-
ності – організовані і неорганізовані, за проникністю кордонів – від-
криті і закриті, за особистісною значимостю для учасників – рефере-
нтні групи і групи членства, за рівнем розвитку – що стають (знову 
створені, “дифузійні”) і розвинуті групи (колективи). Названі підста-
ви класифікації мають емпіричний характер і являють собою сукуп-
ність взаємозалежних дихотомічних, точніше – псевдодихотомічних 
розподілів, використовуваних для упорядкованого опису реальних 
груп, звичайно протиставлюваних умовним, штучно сконструйова-
ним дослідником по визначеній ознаці.  

 Звичайно, як і раніше, особлива увага соціальних психологів 
залучає мала група – обмежена сукупність безпосередньо (“тут і те-
пер”) взаємодіючих людей, що: 1) відносно регулярно і тривало кон-
тактують віч-на-віч, на мінімальній дистанції, без посередників; 2) 
мають загальну мету або цілі, реалізація яких дозволяє задовольнити 
значимі індивідуальні потреби і стійкі інтереси; 3) беруть участь у 
загальній системі розподілу функцій і ролей у спільній життєдіяльно-
сті, що припускає в різному ступені виражену, кооперативну взаємо-
залежність учасників, що виявляється як у кінцевому продукті спіль-
ної активності, так і в самому процесі його виробництва; 4) розділя-
ють загальні норми і правила усередині- і міжгрупового поводження, 
що сприяє консолідації внутрішньогрупової активності і координації 
дій стосовно середовища; 5) розцінюють переваги від об’єднання як 
переважаючі витрати і більші, ніж вони могли б одержати, в інших 
доступних групах, а тому випробовують почуття солідарності один з 
одним і вдячність групі; 6) володіють ясним і диференційованим 
(індивідуалізованим) уявленням один про одного; 7) зв’язані досить 
визначеними і стабільними емоційними відносинами; уявляють себе 
як членів однієї групи й аналогічно сприймаються з боку. Поверне-
мося до вихідного питання: так що ж відбулося з групою в соціальній 
психології? На мою думку, щонайменше три події. По-перше, теоре-
тична девальвація концепту “група”: усупереч реальності він розгля-
дається як щось уже відоме і не потребуюче спеціальних фундамен-
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тальних вишукувань, хоча загальної теорії групи в соціальній психо-
логії, на жаль, донині не існує. По-друге версифікація поняття гру-
пи, його поширення на нові предметні області й у той же час пере-
творення у свого роду “тло” досліджень організаційних систем, соці-
альної і, зокрема етнічної ідентичності особистості, процесів спілку-
вання і т.п. По-третє, прагматизация аналізу групи, невиправдане 
забуття загальних проблем на догоду актуальним запитам бізнесу, 
політики, ідеології й ін. Наскільки істотну роль зіграють ці події в 
подальшій долі проблематики групи, покаже майбутнє. 
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 Кричевський РЛ., Дубовська Е.М. 
 

Дослідження малої групи у вітчизняній  
і закордонній соціальній психології* 

 
 

 Поняття малої групи 
 
 Визначення. За більш ніж 90-літню історію експериментальної 

соціальної психології дослідники неодноразово зверталися до визна-
чення поняття “мала група”, сформулювавши при цьому величезну 
кількість різноманітних, часто випадкових, що часом досить розріз-
няються між собою, і навіть суперечливих за змістом дефініцій. І це 
не дивно: у своїх спробах відповідним чином визначити малу групу 
автори, як правило, йшли від власного її розуміння, що диктувало 
акцентування тих або інших сторін групового процесу, іноді обира-
них апріорі, частіше ж виявлених шляхом чисто емпіричним. <...> 

 Імовірно, найбільш демонстративно відзначена тенденція виявляє 
себе в роботі М. Шоу. Розглянувши більш півтора десятків визначень 
малої групи, він розкласифікував їх по наступних шести категоріях у 
залежності від моментів, що підкреслюються різними авторами, групо-
вого життя: 1) з погляду сприйняття членами групи окремих партнерів 
і групи в цілому; 2) з погляду мотивації членів групи; 3) з погляду гру-
пових цілей; 4) з погляду організаційних (структурних) характеристик 
групи; 5) з погляду взаємозалежності та 6) взаємодії членів групи. 

 Цікаво, що сам М.Шоу, який ґрунтується у трактуванні групи на 
останньому з виділених ним моментів, визначає групу як “двоє або 
більше осіб, що взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна 
особа впливає і підпадає під вплив кожної іншої особи”. Разом з тим 
він вважає, що, хоча взаємодія є істотною ознакою, що відрізняє гру-
пу від простого скупчення людей, проте важливий і ряд інших її ха-
рактеристик, а саме – 1) деяка тривалість існування; 2) наявність за-
гальної мети або цілей; 3) розвиток хоча б рудиментарної групової 
структури. До них варто додати і таку відрізняючу властивість групи, 
як усвідомлення індивідами, які до неї входять, себе як “ми” або сво-
го членства в групі. <...> 

* Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: Теоретический и 
прикладной аспекты. – М., 1991. – С. 5-34; 72-83. 
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 Звичайно, якщо розглядати малу групу, так би мовити, per se, як 
якусь ізольовану від світу даність, що функціонує за особливими, тіль-
ки їй властивими законами, у такому випадку викладені вище предста-
влення про неї варто визнати цілком виправданими. Якщо ж однак, 
виходити з іншого розуміння малої групи, трактуючи її насамперед як 
малу соціальну групу, тобто як елементарну ланку структури соціаль-
них відносин, як своєрідну функціональну одиницю в системі суспіль-
ного поділу праці, у цьому випадку мова повинна йти про принципово 
інше визначення. Найбільш лапідарний і разом з тим точний і ємний 
його варіант запропонований, на наш погляд, Г.М.Андреєвою: “Мала 
група – це група, у якій суспільні відносини виступають у формі без-
посередніх особистих контактів”.  

 <...> Тому тут ми вважаємо за доцільне підкреслити лише наступ-
не. Будь-які соціально-психологічні характеристики групи (структурні, 
динамічні, власне феноменологічні) повинні переважно відбивати саме 
ознаки групи як цілісної мікросистеми соціальних і психологічних від-
носин. Особливо це відноситься до характеристик сформованої групи 
як “сукупного суб’єкта”. Але навіть і в тих випадках, коли мова йде 
усього лише про первинні етапи становлення групи, що розвертається 
за допомогою взаємодії окремих її членів, сполучення їхніх індивідуа-
льно-психологічних особливостей, акцент в аналізі повинен бути зроб-
лений на пошук і розкриття власне групового початку. 

 Розміри малої групи. Вибір визначення малої групи зв’язаний з 
питанням про її розміри, традиційно обговорюваним багатьма авто-
рами. Прийнято говорити про нижню і верхню кількісні межі групи. 
Відповідно до поділюваної нами думки більшості дослідників мала 
група “починається” з діади, хоча в літературі справедливо зверта-
ється увага на трохи “усічений” характер внутрішньо групових від-
носин у такого роду мікро спільності. <...> 

 Що ж стосується верхньої кількісної межі малої групи, тобто 
максимально можливого її обсягу, то думки фахівців щодо цього 
значно розходяться. 

 На наш погляд, абсолютно праві ті дослідники, що при розгляді 
обговорюваного питання наголошують на функціональній доцільнос-
ті величини малої групи в різних сферах соціальної практики, тобто 
на відповідності обсягу групи вимогам реалізації її основної суспіль-
ної функції, справедливо думаючи, що якщо група задана в системі 
суспільних відносин у якомусь конкретному розмірі і якщо він доста-
тній для виконання конкретної діяльності, то саме цю межу і можна 
прийняти в дослідженні як верхню. Неважко помітити, що подібне 
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міркування відбиває викладене вище розуміння малої групи, виходя-
чи з її базової характеристики як цільової функціональної ланки соці-
альної системи, своєрідної одиниці запропонованої їй діяльності. 

  
Мала група і колектив 

 
 <...> Колектив є особливий якісний стан малої групи, що досягла 

високого, а на думку окремих авторів – найвищого рівня соціально-
психологічної зрілості, маючи на увазі ступінь розвитку її соціальних 
і психологічних характеристик. 

 Таке розуміння колективу веде до формулювання положення, 
що стало майже трюїзмом: усякий колектив являє собою малу групу, 
але не всяка група може бути визнана колективом.  

 <...> Правда, що стосується емпіричної фіксації подібного руху 
[до колективу], то вона сполучена з цілою купою труднощів як тео-
ретичного, так і методичного плану. 

 У теоретичному плані надзвичайно складним моментом є опера-
ціоналізація багатьох названих фахівцями ознак колективу, переклад 
їх із загальноописової мови на мову власне групових значень, без 
чого неможлива тонка (не поверхнева, як це має місце в даний час) 
градація форм групового життя в їхньому русі до колективістських 
проявів. Відзначені труднощі збільшуються, як буде показано далі, 
ще і тією обставиною, що між дослідниками дотепер існують розбіж-
ності, причому часом значні, і в розумінні сутності групового проце-
су, і у визначенні тих або інших групових характеристик. Наявні різ-
ночитання, безсумнівно, перешкоджають продуктивності теоретич-
ної роботи й одночасно позначаються на конструюванні необхідного 
методичного інструментарію, ставлячи під сумнів адекватність про-
понованих вимірювальних засобів. Тому не дивно, що питання діаг-
ностики рівнів розвитку малої групи усе ще відноситься до розряду 
критичних, а дослідники колективотворення, намагаючись емпірично 
представити диференційовану картину процесу, нерідко змушені 
оперувати поняттями типу “високий рівень розвитку колективу”, 
“низький рівень розвитку колективу” або “високий рівень групового 
розвитку”, “низький рівень групового розвитку” і т.п. 

 
Класифікація малих груп 

 
 Пропонована нижче класифікація спирається на вже наявні роз-

робки і не претендує бути вичерпною. Групи класифікуються на де-
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кількох підставах, що розрізняються між собою, і по дихотомічному 
принципу. 

 Насамперед виділимо опозицію лабораторні – природні групи. 
До перших відносяться групи, спеціально створювані для виконання 
експериментальних завдань у лабораторних умовах; до других – гру-
пи, що функціонують у реальних життєвих ситуаціях. Принципові 
розбіжності між групами обох типів полягає в тому, що в першому 
випадку мова йде, як правило, про групи, укомплектовані випадкови-
ми особами (запрошені добровольці, випробувані) на час експериме-
нту і з його закінченні припиняють своє існування – так названі 
“п’ятдесятихвилинні”, за висловом М.Шоу, групи. В другому випад-
ку маються на увазі переважно сформовані групи з визначеною істо-
рією, що нерідко характеризуються досить високим рівнем соціаль-
но-психологічного розвитку. <...> 

 Інша опозиція, що нас цікавить: організовані (за іншою терміно-
логією – формальні, офіційні) – спонтанні (або неформальні, неофі-
ційні) групи. Ті й інші відносяться до категорії природних груп. Пер-
ші з них являють собою елементарні осередки соціальної організації, 
виникнення яких обумовлено необхідністю реалізації відповідних 
організаційних функцій. Іншими словами, їхня поява викликана не-
статками організації і нею задане. Другі зароджуються мимоволі, 
стихійно, як у надрах організованих груп, так і поза ними, у процесі 
спілкування індивідів, будучи результатом взаємних психологічних 
(емоційних) переваг останніх. Підкреслимо, однак, що розходження 
між групами обох типів характеризується відомою відносністю. <...> 

 В основу наступної розглянутої опозиції – відкриті – закриті гру-
пи – покладений ступінь відкритості, доступності групи впливу оточу-
ючого її соціального середовища, суспільства. У сучасному світі прак-
тично майже будь-яка мала група є відкритою, що випливає хоча б з її 
визначення, що обговорювалося вище. Проте ми змушені сказати 
“майже” і аж ніяк не випадково. Час від часу з’являється існування 
груп, що, й мовірно, тією чи іншою мірою можна віднести до категорії 
закритих унаслідок їх “вирванності” зі світу людей, втрати, часом про-
тягом тривалого періоду, як це відбулося, наприклад, з родиною старо-
обрядників Ликових з документальної повісті В.Пескова “Тайговий 
тупик”, навіть мінімальних зв’язків з ним. 

 Для цілей нашого наступного аналізу малі групи корисно роз-
класифікувати також, виходячи з фактора тривалості їхнього існу-
вання, на стаціонарні і тимчасові. Причому до останнього відно-
сяться не обов’язково тільки лабораторні, але і природні групи. <...> 
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 І, нарешті, укажемо ще на одну, що дуже часто зустрічається в 
літературі, класифікацію малих груп, відповідно до якої вони підроз-
діляються на групи членства і референтні групи. Підставою для по-
дібного розподілу є ступінь значимості групи для індивіда з погляду 
його орієнтації на групові норми і цінності, впливи групи на систему 
його установок. Так, група може розглядатися просто як місце пере-
бування індивіда в соціумі, далеке від його установок і ціннісних 
орієнтацій. У такому випадку мова йде усього лише про групу членс-
тва. Можливо однак, існування групи іншого типу, чиї норми і цінно-
сті індивід розділяє, співвідносячи з нею свої установки. Причому 
робить це поза залежністю від членства в даній конкретній групі. Тут 
ми говоримо про референтну групу. <...> 

 Викладене розуміння терміна “референтна група” трохи відрізня-
ється від первісного його трактування, запропонованого багато років 
тому Г.Хайменом, який вважав, що референтна група повинна обов’яз-
ково знаходитися десь за межами групи членства. У дійсності ж, і про 
це свідчать емпіричні факти, групи обох типів часом збігаються, але, як 
справедливо зауважують при цьому фахівці, “з великого числа відомих 
людині груп лише деякі виступають для неї як референтні”. Одним з 
найбільш цікавих є питання про функції референтної групи. За Г.Келлі, 
виділяються дві функції: порівняльна і нормативна. Суть першої з них 
полягає в тому, що прийняті в групі стандарти поводження, установки і 
т.п. виступають для індивіда як якісь зразки, “системи відліку”, на які 
він спирається у своїх рішеннях і оцінках. На думку фахівців, ця функ-
ція несе в собі елемент соціального впливу, що діє на людське пізнання 
і домагання. Що ж стосується нормативної функції, то вона дозволяє 
з’ясувати, якою мірою поводження індивіда відповідає нормам групи. 
Роль цієї функції досить істотна в плані регуляції групового поводжен-
ня, особливо коли дії окремих членів відхиляються від прийнятих гру-
пових стандартів. Як думає Г.Келлі, обидві зазначені функції часто, але 
аж ніяк не завжди здійснюються однією і тією же групою. 

 У цілому ж підкреслимо, що така властивість групи, як референ-
тність, має пряме відношення до інтегративних процесів у ній, сприя-
ючи збереженню її цілісності і стабільності, наступному відтворенню 
як одиниці суспільної життєдіяльності. <...> 

 
Історія закордонних досліджень малої групи 

 
 Ранні етапи. Вихідна точка нашого аналізу датується 1897 р. 

Цього року американський психолог Н.Триплет опублікував резуль-
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тати експериментального дослідження, у якому порівнював ефектив-
ність індивідуальної дії, виконуваної поодинці й в умовах групи. На 
думку Ф.Оллпорта, це була перша експериментальна проблема соціа-
льної психології, і він сформулював її так: “Які зміни відбуваються у 
будь-якій окремій дії індивідуума, коли присутні інші люди?” <...> 

 Треба було кілька десятиліть, перш ніж експериментальний, ми 
б сказали ширше – емпіричний (тобто заснований на досвідченому 
факті, а не спекуляції, нехай навіть і оригінальній), напрямок отри-
мав подальший розвиток у закордонній соціальній психології. Стало-
ся це вже в 20-ті роки. 

 Дві великі роботи тих років (у Німеччині В.Меде, він починав 
експерименти ще в 1913 р. у Лейпцігу, і в США Ф.Оллпорта) багато 
в чому продовжили лінію досліджень, розпочату Н.Тріплетом. Крім 
того, Ф.Оллпорт сформулював досить своєрідне розуміння групи. 

 Як не парадоксально, він не вважав, що має справу з реально існу-
ючими, хоча б і в лабораторних умовах, групами. За Ф.Оллпортом, 
реально існували лише окремі індивідууми; що ж стосується груп, то 
вони трактувалися ним як “сукупність ідеалів, представлень і звичок, 
що повторюються в кожній індивідуальній свідомості й існують тільки 
в цих свідомостях”. Підкреслювалося також, що “групова свідомість” 
не відбиває нічого, крім подібності між свідомостями індивідуумів. 
Останні не могли бути частинами групи, оскільки остання, як затвер-
джувалося, існує лише у свідомості людей. 

 Свою відмову розглядати групу як визначену реальність 
Ф.Оллпорт мотивував відсутністю адекватних методів дослідження, 
що на рівні психологічного пояснення цілком узгоджувалися з посту-
латами біхевіоризму, а в загальнометодологічному плані мали за 
свою основу позитивізм. Зрозуміло, згодом у процесі нагромадження 
наукових знань і в зв’язку з прогресом техніки дослідження подібна 
точка зору на природу групи була переборена і переважаючим стало 
уявлення про групу як деяку соціальну реальність, якісно відмінну 
від складових її індивідуумів. <...> 

 Наступний великий етап розвитку психології малих груп за кор-
доном відноситься до періоду 30-х – початку 40-х років і знаменуєть-
ся числом оригінальних експериментальних досліджень, здійснених 
у лабораторних і польових умовах, і першими серйозними спробами 
розробки теорії групового поводження. У цей час М.Шериф прово-
дить винахідливі лабораторні експерименти по вивченню групових 
норм, а Т.Н’юком досліджує аналогічну проблему, але за допомогою 
інших засобів, у польових умовах. Вивчаються малі групи в промис-
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ловості, оформляється соціометричний напрямок дослідження груп. 
Протягом декількох років Р.Уайт за допомогою методу включеного 
спостереження реалізує програму вивчення “живих” груп у нетрах 
великого міста, окреслюючи контури інтеракціоністського підходу 
щодо вивчення групових процесів. Остаточно складається сумно ві-
дома “теорія рис” лідерства або, у більш точному значенні, керівниц-
тва, але одночасно робляться перші спроби відійти від спрощеного 
розуміння цього феномена, дати більш складний, багатоплановий 
його опис у термінах соціального впливу, внутрішньогрупової взає-
модії, досягненні групових цілей. У той же період, ґрунтуючись на 
результатах дослідження управлінської діяльності в промисловій 
організації, Ч.Барнард висуває ідею двомірного розгляду групового 
процесу, що одержала реалізацію в ряді підходів до аналізу групи в 
цілому, а також структурного її аспекту. 

 Особливий внесок у розвиток психології малих груп вніс К.Левін, 
що мігрував на початку 30-х рр. до США з фашистської Німеччини. 
Він є основоположником великого наукового напрямку, широко відо-
мого за назвою “групова динаміка”. Під його керівництвом були про-
ведені знамениті досліди Р.Ліппітта і Р.Уайта по вивченню групової 
атмосфери і стилів керівництва й оригінальне дослідження зміни стан-
дартів групового поводження в процесі дискусії. Одним з перших він 
розглянув психологічний феномен соціальної влади (впливу), внутрі-
шньогрупові конфлікти, динаміку групового життя. При цьому він 
підкреслював необхідність роботи з природними групами в реальних 
ситуаціях їхнього життя, думаючи, що в такий спосіб відкривається 
можливість дійсної перевірки валідності теоретичних положень і зна-
ходження шляхів рішення різних практичних проблем. 

 Не втратили актуальності і деякі теоретичні уявлення К.Левіна 
про групу як “динамічне ціле, що володіє властивостями, відмінними 
від властивостей складових його частин або суми останніх”. Відпові-
дно до системних поглядів на груповий процес він думав, що однією 
з відмінних ознак групи є принцип взаємозалежності її членів. <...> 

 Зі школи К.Левіна вийшли багато провідних західних спеціаліс-
тів в області психології малих груп, а заснований ним дослідницький 
Центр групової динаміки при Мічиганському університеті (США) є 
найбільшим на Заході. 

 Післявоєнні десятиліття. Друга світова війна постала перелом-
ним моментом у розвитку психології малих груп за кордоном. Саме в 
цей період з особливою гостротою постало питання про необхідність 
вивчення закономірностей групового поводження, про пошуки ефек-
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тивних прийомів керування групами. <...> Було б невірно розглядати 
післявоєнний період як єдиний етап розвитку групової психології. 
Виділяються, як мінімум, три тимчасових етапи: перший – двадцяти-
ліття – із середини 40-х і до середини 60-х років; другий, що нарахо-
вує приблизно півтора десятка років, із середини 60-х і приблизно до 
другої половини 70-х років; третій – починаючи з другої половини 70-
х і по дійсний час. 

 Щодо долі закордонної групової психології перше післявоєнне 
двадцятиліття можна охарактеризувати як період досить безтурбот-
ного розвитку і великих надій, що покладалися на цю область соціа-
льної психології в ту пору. Саме тоді оформилися основні напрямки 
досліджень малих груп, з’явились найважливіші теоретичні підходи, 
а експериментальні (головним чином лабораторні) парадигми досяг-
ли високого ступеня досконалості. Цікаво, що роботи західноєвро-
пейських психологів у цей період практично не мали ані найменшого 
впливу на розвиток дослідницького “поля”: у ньому безроздільно 
панували їхні заокеанські колеги. 

 Інший характер мали наступні півтора десятиліття. З одного бо-
ку, вони начебто продовжували тенденції попереднього етапу, знаме-
нуючись подальшим розширенням кола досліджуваних проблем та 
досить бурхливим ростом досліджень, у зв’язку з чим показовим є 
такий факт. Опублікована в 1965 р. Б.Равеном підсумкова бібліогра-
фія малих груп містила близько 3500 найменувань, однак тільки за 
період з 1967 по 1972 рр. у реферативному виданні “Psychological 
Abstracts” зареєстровано близько 3400 досліджень малих груп. З ін-
шого боку, зростало критичне переосмислення досягнутого й одноча-
сно помітно знижувався оптимізм щодо внеску цих досліджень у 
розуміння групового процесу через їх малу екологічну валідність й 
обмеженість можливих практичних додатків. Відзначалася відсут-
ність теорії, що дозволяла адекватно інтерпретувати й інтегрувати 
гігантський масив різнорідних емпіричних фактів. <...> 

 У хорі критиків сформованого положення справ чітко звучали 
голоси західноєвропейських соціальних психологів, що вимагали 
радикальної переорієнтації групових досліджень з обліком реальних 
життєвих проблем, що стоять перед західним суспільством. <...> 

 Переходячи до оцінки останнього з виділених дослідницьких 
етапів, відзначимо, що, на наш погляд, він багато в чому продовжує 
лінію, що чітко позначилася раніше, а саме: в області теорії – пану-
вання еклектики, у підході до вивчення групи – акцент на поводжен-
ні особистості в групі, більший інтерес до діадних відносин, ніж до 
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виявлення власне групових характеристик, у сфері конкретної емпі-
ричної роботи – перевага лабораторного експериментування над ро-
ботою з природними групами в реальних життєвих ситуаціях. 

 Разом з тим було б несправедливо представляти розвиток закор-
донних досліджень малих груп, починаючи з другої половини 70-х 
років, винятково в негативному світлі. Так, у великій оглядовій стат-
ті, опублікованій на початку 80-х років, Д.Макгрет і Д.Кравітц під-
креслювали ріст досліджень малих груп у польових умовах, що поси-
лився порівняно з попередніми десятиріччями. <...> Зішлемося ще 
раз на думку Д.Макгрета і Д.Кравітца, що називають як позитивний 
факт останніх років також і значний ріст використання закордонними 
психологами в дослідницькій роботі з групами математичних моде-
лей і комп’ютерного моделювання. Цікаво, що ці автори виражають 
великий оптимізм відносно майбутнього малих груп, оцінюючи його 
як багатообіцяюче. Однак інший відомий фахівець із групової дина-
міки І.Стейнер більш обережний у своїх прогнозах. Не заперечуючи 
можливості подальшого прогресу у вивченні малих груп, він думає, 
що в майбутньому багато перспективних досліджень у цій області 
варто очікувати за межами психологічного і соціологічного відомств 
як результат зусиль фахівців у сфері бізнесу й утворення промисло-
вого виробництва і сімейної терапії, а головне, прогрес цей може 
стати досить протяжним у часі. Завершуючи короткий огляд історії 
закордонних досліджень малих груп, зупинимося, нарешті, на основ-
них теоретичних підходах, що склалися за довгі роки вивчення про-
блематики, яка нас цікавить, і лежачих в основі багатьох експеримен-
тальних і прикладних розробок. До початку 70-х років закордонні 
автори виділяли дев’ять великих підходів, таких, що тією чи іншою 
мірою визначають розвиток групової психології. <...> 

 Теорія поля. Цей теоретичний напрямок бере початок у роботах 
К.Левіна. Основний його пафос полягає у відомій тезі К.Левіна про 
те, що поводження особистості є продукт поля взаємозалежних дете-
рмінант (по термінології К.Левіна, він називається життєвим, або 
соціальним, простором особистості). Структурні властивості цього 
поля представлені поняттями, запозиченими з топології і теорії мно-
жин, а динамічні властивості – поняттями психологічних і соціаль-
них сил. Якої-небудь цілісної теорії групи в рамках даного підходу 
створено не було, однак він ліг в основу ряду міні-теорій, що відно-
сяться до окремих феноменів групової динаміки: згуртованості, соці-
альної влади, суперництву – співробітництву, утворенню групи, вну-
трішньогруповому тискові, груповим домаганням. 
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 Інтеракціоністська концепція. Відповідно до цього підходу гру-
па – це система взаємодіючих індивідуумів, функціонування яких у 
групі описується трьома основними поняттями: індивідуальною ак-
тивністю, взаємодією і відношенням. Інтеракціоністська концепція 
припускає, що всі аспекти групового поводження можуть бути опи-
сані, виходячи з аналізу взаємозв’язків між трьома названими елеме-
нтами. Виконані в рамках даного напрямку роботи в основному при-
свячені дослідженню структурних аспектів групи. 

 Теорія систем. По своїх ідеях розглянутий підхід дуже близький 
до попереднього, оскільки в ньому розвивається представлення про 
групу як систему. В обох теоретичних напрямках утримується спроба 
зрозуміти складні процеси, виходячи з аналізу їхніх основних елемен-
тів. Головне розходження між інтеракціоністською теорією і теорією 
систем укладено у використовуваних елементах аналізу. Концептуаль-
ний апарат теорії систем дозволяє описати групу як систему взаємоза-
лежних позицій і ролей, роблячи акцент на групових “входах” і 
“виходах” і розглядаючи групу як відкриту систему. 

 Соціометричний напрямок. Це напрямок, добре знайомий радян-
ському читачеві, стимулювало безліч емпіричних досліджень внутріш-
ньогрупових відносин, однак, на думку закордонних фахівців, вплив 
соціометричних робіт на розвиток теорії малих груп мінімальний. 

 Психоаналітична орієнтація. Вона базується на ідеях З.Фрейда і 
його послідовників, фокусуючи увагу переважно на мотиваційних і 
захисних механізмах особистості. З.Фрейд першим включив ідеї пси-
хоаналізу в груповий контекст. Починаючи з 50-х років у зв’язку з 
інтересом, що зріс, до групової психотерапії деякі положення психо-
аналітичного підходу одержали теоретичний і експериментальний 
розвиток у рамках групової психології і лягли в основу ряду теорій 
групової динаміки. 

 Загальнопсихологічний підхід. Суть його складається в припу-
щенні, що багато уявлень про людське поводження, які накопичені в 
загальній психології, застосовуються до аналізу групового поводжен-
ня. Це стосується головним чином таких індивідуальних процесів, як 
навчання, явища когнітивної сфери, мотивація. Досить демонстрати-
вним прикладом обговорюваного підходу є популярні в недавньому 
минулому за кордоном теорії когнітивної відповідності, що підпали 
під докладний розбір у вітчизняній літературі. Укажемо також на 
окремі спроби цілісного розгляду групи з позицій згаданих теорій. 

 Емпірико-статистичний напрямок. Відповідно до даного підхо-
ду основні поняття групової теорії повинні виводитися з результатів 
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статистичних процедур, наприклад факторного аналізу, а не форму-
люватися апріорно. Подібне розуміння обумовило широке застосу-
вання процедур, розроблених в області тестування особистості і 
представлених, зокрема, у дослідженнях такого відомого фахівця, як 
Р.Кеттелл, що запропонував одну з теорій групового поводження. 

 Формально-модельний підхід. Дослідники, що представляють 
даний напрямок, намагаються сконструювати формальні моделі гру-
пового поводження, використовуючи математичний апарат теорії 
графів і теорії множин. Але, як відзначають деякі закордонні автори, 
представники цього підходу часто більше цікавляться внутрішньою 
консистентністю своїх моделей, ніж ступенем їхньої відповідності 
природним ситуаціям. Імовірно, що даний напрям не зміг поки що 
досить істотно вплинути на розуміння групового процесу. 

 Теорія підкріплення. Цей напрямок досліджень, досить впливовий 
за кордоном, базується на ідеях скіннерівської концепції оперантного 
обумовлювання. Відповідно до представлень теоретиків даного підхо-
ду поводження індивідуумів у групі є функція двох змінних: винаго-
род (позитивні підкріплення) і витрат, або покарань (негативні підкрі-
плення). Ідеї теорії підкріплення лягли в основу принаймні двох вели-
ких соціально-психологічних теорій малих груп, автори яких – 
Д.Хоманс, Д.Тібо і Г.Келлі – обрали об’єктом концептуалізації внутрі-
шньодіадні відносини, екстраполюючи, однак, результати аналізу на 
великі за обсягом групи. Обидві теорії одержали досить розгорнутий 
виклад і критичне обговорення у вітчизняній літературі. <...> 

 Домінуюча на сьогодні за кордоном тенденція полягає в інтегра-
ції і взаємопроникненні підходів, у стиранні суворо окреслених кон-
цептуальних меж і, нарешті, у розробці локальних теоретичних конс-
трукцій, що не претендують на широкі, загальногрупові узагальнен-
ня, але скоріше покликаних пояснити досить вузьке коло емпіричних 
фактів, що відносяться, як правило, до того або іншого окремого гру-
пового феномена, рідше – до декількох з них... 

 
Історія вітчизняних досліджень малої групи 

 
 На сьогодні у вітчизняній груповій психології можна виділити 

як мінімум чотири великих дослідницьких підходи. 
 Діяльнісний підхід. Він ґрунтується на одному з фундаменталь-

них принципів марксистської психології – принципі діяльності. <...> 
 Застосування принципу діяльності у дослідженні соціальної гру-

пи дуже плідно позначилося на побудові ряду теорій групової актив-
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ності. Серед них насамперед слід зазначити вже згадувану вище стра-
тометричну концепцію групової активності А.В.Петровського, най-
більш розроблену на сьогодні у вітчизняній соціальній психології мо-
дель групового процесу, що отримала нещодавно подальший розвиток 
у системно-діяльніснім аналізі поведінки особистості в групі. З числа 
інших теоретичних конструкцій цього напрямку назвемо запропонова-
ний М.Г.Ярошевським програмно-рольовий підхід до дослідження 
наукового колективу і розроблену Г.М.Андрєєвою модель соціально-
перцептивних процесів у спільній діяльності. Крім того, ідеї діяльніс-
ного підходу втілилися у вивченні окремих феноменів соціальної гру-
пи: її інтеграції й ефективності, керування і лідерства, міжгрупових 
відносин. 

 Соціометричний напрямок. Як і в закордонній груповій психо-
логії, чимало вітчизняних досліджень малих груп може бути віднесе-
не до так званого соціометричного напрямку. Підставою для подіб-
ного віднесення є використання фахівцями в конкретній емпіричній 
роботі як основних методичних засобів тих чи інших варіантів соціо-
метричного тесту. У радянській соціальній психології великий вне-
сок у розвиток цього напрямку вніс Я.Л.Коломинський, не тільки 
багато зробивший у плані конструювання різних соціометричних 
процедур, але, що дуже істотно, включив емпіричний метод в змісто-
вний теоретичний контекст. Зазначимо, що останнє не має аналогів у 
західній соціальній психології, де застосування соціометрії як методу 
вивчення міжособистісних відносин, на думку самих закордонних 
авторів, давно вже “відв’язане” від серйозної теорії. 

 Параметрична концепція. Творцем цього підходу є дослідник 
Л.І.Уманський, що розробив у 60-70-ті роки геніальну концепцію 
групової активності. Основна ідея її полягає в припущенні, що поета-
пний розвиток малої (контактної, по Л.І.Уманському) групи здійсню-
ється завдяки розвитку її найважливіших соціально-психологічних 
параметрів. Найбільш значні дослідження, виконані в рамках цієї 
концепції, стосуються організаційних, емоційних і динамічних хара-
ктеристик групи. 

 Організаційно-управлінський підхід. В основу даного підходу 
покладені розроблювальні в радянській суспільствознавчій, у тому 
числі соціологічній і соціально-психологічний, науці уявлення про 
соціальну організацію й управлінську діяльність. Стосовно до роз-
глянутого напрямку (у його джерел стоять психологи ленінградської 
школи, і насамперед Е.С.Кузьмін) численні дослідження груп і коле-
ктивів носять виражений прикладний характер і здебільшого орієнто-
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вані на вирішення задач психологічного забезпечення в сфері проми-
слового виробництва. <...> 

 Просліджуючи історію становлення в нашій країні психології 
малих груп і колективів і відзначаючи досягнутий в останні десяти-
ліття прогрес у розвитку теорії й емпіричних розробок, про що гово-
рилося вище, ми проте хотіли б завершити аналіз звертанням до де-
яких критичних моментів. <...> 

 Насамперед має потребу в подальшій розробці проблематика 
групового розвитку, особливо той її розділ, що відноситься до харак-
теристик вищого рівня життєдіяльності групи – колективу. Вище вже 
зверталася увага на труднощі операційності багатьох названих дослі-
дниками ознак колективу, відсутність достатніх надійних засобів 
фіксації різних рівнів розвитку групи, виділення яких усе ще носить 
дуже загальний і довільний характер. Помітимо також, що, на наш 
погляд, теоретичним описам колективу властиві часом ідеалізація 
реальних відносин у соціальній групі, прагнення до їхнього спрощен-
ня, недіалектичність у трактуванні самого процесу групового розвит-
ку. <...> Іншим “вузьким” місцем у вивченні групи є розгляд як суку-
пного суб’єкта спільної діяльності з властивими специфічними атри-
бутами. І хоча теоретичний аналіз цього питання ведеться вже ряд 
років, його результати, а головне – їх практична реалізація навряд чи 
можуть бути визнані задовільними. Звідси чималі труднощі, випро-
бовувані як психологами-дослідниками, так і психологами-
практиками кожен раз, коли необхідно дати адекватну оцінку згурто-
ваності тієї чи іншої природної групи, виявити у ній систему норм і 
цінностей, досить тонко і диференційовано визначити міру колектив-
ності групи як сукупного суб’єкта. До речі, критичним моментом в 
прикладному аспекті обговорюваної проблеми є і конструювання 
надійних методів прогнозу поведінки особистості в групі. <...> I, на-
решті, до числа слабо розроблених питань групової психології відно-
ситься емпіричне вивчення малої групи як елемента більш великої 
соціальної спільності (наприклад, соціальної організації), що випро-
бує її вплив й у свою чергу здатне впливати на макросоціум. 

 
Структурні характеристики малої групи 

 
 Приступаючи до розгляду структурних компонентів малої гру-

пи, необхідно насамперед підкреслити, що поняття,,структура” най-
тіснішим чином пов’язано з поняттям “система”. Тому подальший 
наш виклад буде будуватися головним чином з урахуванням таких 
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виражених системних ознак структури, як її різномірність і різнорів-
невість. <...> 

 Порівневий аналіз групової структури. Як правило, подібного 
роду аналіз полягає у виділенні тими чи іншими авторами систем внут-
рішньогрупових відносин, що ієрархічно розташовуються в “просторі” 
групового функціонування. Так, згадані вище різні типи групових дія-
льностей задають різні системи внутрішньогрупових відносин: діло-
вих, що відповідають діяльностям інструментального типу, і емоцій-
них, що відповідають діяльностям експресивного типу. Реалізація чле-
нами групи визначених інституціонально заданих функцій у сфері ве-
дучої діяльності групи за рішенням задач, поставлених перед нею в 
рамках більш широкої соціальної спільності (організації), породжує 
систему так званих офіційних відносин. Але одночасно для вирішення 
цих же задач у ході розгортання ті ж самої діяльності виникають функ-
ціональні утворення, не визначені заздалегідь соціальною організаці-
єю. Такими є ролі критика, ерудита, генератора ідей в колективі. Зв’яз-
ки між реалізуючими ці ролі індивідами утворюють систему неофіцій-
них ділових відносин, поряд з якою в групі співіснує і система інших, 
традиційно названих дослідниками неофіційних відносин, відносин 
емоційного типу, що представляють собою різні неінструментальні 
форми міжособистісного спілкування. Враховуючи співпідпорядкова-
ність групових діяльностей (у залежності від специфіки організаційних 
задач), правомірно говорити і про співпідпорядкованість похідних від 
них систем відносин у групі, їхнє порівневе розташування. Останнє, 
маючи на увазі організовану малу групу, схематично може бути описа-
но наступним чином: офіційні відносини – неофіційні ділові відносини 
– неофіційні емоційні відносини. <...> 

 Оригінальна модель багаторівневої структури міжособистісних 
відносин розроблена А.В.Петровським у рамках стратометричної 
концепції колективу. Модель включає декілька шарів (страт), кожний 
з яких характеризується певним принципом побудови міжособистіс-
них відносин і, відповідно, своєрідністю прояву тих чи інших групо-
вих феноменів і процесів. У якості центральної ланки береться сама 
предметна діяльність групи, її змістовні суспільно-економічні і соціа-
льно-політичні характеристики. Власне кажучи даний шар визначає, 
як можна вважати, своєрідність соціальних (офіційних) відносин у 
групі. Три наступні страти являються психологічними по своїй суті. 
У першій з них фіксується відношення кожного члена групи до гру-
пової діяльності, її цілей, задач, принципів, на яких вона будується, 
мотивації діяльності, її соціальний зміст для кожного учасника. В 
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другій страті представлені міжособистісні відносини, опосередковані 
змістом групової спільної діяльності, її цілями і задачами, прийняти-
ми в групі принципами і ціннісними орієнтаціями і т.п. Як підкрес-
лює А.В.Петровський, “діяльнісне опосередкування – принцип існу-
вання і принцип розуміння феноменів другої психологічної страти”. 
Що ж стосується третього психологічного рівня групової структури, 
то він відповідно до обговорюваної моделі являє собою поверхневий 
шар міжособистісних відносин, стосовно до яких ні колективні цілі 
діяльності, ні загальнозначущі для колективу ціннісні орієнтації не 
виступають як основний фактор, що опосередковує особисті контак-
ти членів групи. Іншими словами, відносини цього рівня вільні від 
детермінуючих впливів спільної діяльності, що реалізується. Хоча 
розглянута модель і не пропонує скільки-небудь розгорнутої типоло-
гії міжособистісних відносин у групі, проте закладені в ній ідеї мо-
жуть послужити корисною основою для побудови в майбутньому 
такої типології, дозволяючи в поліпшеній мірі реалізувати в аналізі 
соціальної групи, у тому числі її структурної ланки, методологічний 
принцип діяльності. 

 Багатомірний аналіз групової структури. Інший можливий ра-
курс розгляду групової структури зв’язаний з розумінням її як багато-
мірного утворення. У цьому випадку в основу аналізу кладеться голо-
вним чином фактор престижності займаних індивідами позицій у сис-
темах, що обговорювалися нами вище, офіційних і неофіційних внутрі-
шньогрупових відносин. У кожній з них можна виділити різні по сту-
пеню престижності (тобто по величині статусу) позиції (наприклад, 
континуум позицій у системі офіційних відносин на університетській 
кафедрі може бути позначений двома крайніми полюсами: позицією 
завідувача і позицією лаборанта, у системі будь-яких неофіційних від-
носин – позиціями лідера й аутсайдера і т.д.) і, вибудувавши їх по вер-
тикалі, одержати різні виміри групової структури. <...> Про які ж вимі-
ри групової структури піде далі мова? Не претендуючи на вичерпний 
їхній опис і з огляду на відповідні літературні дані, назвемо деякі з цих 
перемінних, частіше за інших згадувані різними авторами. 

 Формально-статусний вимір дає уявлення про субординацію 
позицій індивідів у системі офіційних відносин у малій групі і факти-
чно цілком зафіксований в штатному розкладі соціальної організації. 

 Соціометричний вимір характеризує субординованість позицій 
індивідів у системі внутрішньогрупових міжособистісних вподобань 
і репрезентується як у класичному варіанті соціометричної структури 
групи, так і в аутосоціометричній її модифікації. Власне кажучи соці-
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ометричний вимір у значній мірі є аналогом неформальної статусної 
структури групи, і в цьому сенсі визначний інтерес представляють 
дані, отримані рядом авторів при вивченні зв’язку неформального 
статусу з різними аспектами групового процесу. 

 Так, увагу деяких дослідників привернуло співвідношення між 
величиною статусу індивіда і ступенем відповідності його поведінки 
нормам групи, тобто фактично конформністю. <...> Однак однозначна 
точка зору щодо зв’язку згаданих змінних у літературі відсутня, і в 
даний час можна говорити лише про багатоальтернативне трактування 
їхнього співвідношення, що передбачає що 1) високостатусний член 
групи більш конформний, ніж низькостатусний; 2) високий статус у 
групі забезпечується повною згодою з груповими нормами; 3) в окре-
мих ситуаціях найбільшу схильність до групових норм демонструє 
суб’єкт, що займає другу за ступенем престижності позицію в групі; 4) 
високостатусному суб’єкту може бути дозволено відхилення від гру-
пових норм у спробі сприяти досягненню групової мети (феномен 
“ідеосинкразичного кредиту”). <...> На додаток до вищесказаного від-
значимо також, що іноді поводження високостатусних членів групи 
співвідноситься не стільки безпосередньо з прийнятими в ній норма-
ми, скільки з чеканнями їх низькостатусних партнерів, безумовно під-
даними впливу групових норм. У цьому випадку виділяються два типи 
ситуацій, в одному з яких акцент робиться на продуктивності групи, а 
в іншому – на її згуртованості. Показано, що в ситуаціях першого типу 
високостатусні суб’єкти неохоче йдуть назустріч чеканням низькоста-
тусних колег, думаючи, що для досягнення групової мети їм необхід-
но вільно розпоряджатися ресурсами групи, і, крім того, конформність 
до чекань низькостатусного партнера розцінюється як погроза поло-
женню високостатусного суб’єкта в групі. У ситуаціях другого типу 
подібний ефект відсутній, оскільки вважається, що в цьому випадку 
конформність низькостатусних партнерів не перешкоджає досягненню 
групової мети і не представляє загрози чийому б не було статусу, бу-
дучи, напроти, позитивною умовою єднання групи. Таким образом, у 
даному випадку ми маємо справу зі свого роду двомірним аналізом 
поведінки високостатусних членів групи, що співвідноситься з деяким 
нормативним шаром групового життя, репрезентованим у відповідних 
чеканнях їх низькостатусних партнерів. 

 Аспектом, що заслуговує, на наш погляд, на увагу обговорювано-
го структурного виміру, є феномен “генералізації статусу”, суть якого 
полягає в тому, що статусні характеристики індивідів, пов’язані з член-
ством в інших соціальних групах і спочатку зовнішні до ситуації між-
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особистісної взаємодії в даній групі (свого роду “зовнішній” статус), 
будучи привнесеними в цю ситуацію, починають значно впливати на 
особливості взаємодії, що розвертається, зокрема на “внутрішній” ста-
тус самих його учасників. 

 Моделі комунікативних мереж, що представляють собою ще 
один, комунікативний, вимір групової структури, свідчать про субор-
динованості позицій індивідів у залежності від розташування остан-
ніх у системах інформаційних потоків і концентрації в них тієї чи 
іншої групи інформації. Є добре установленим фактом, що володіння 
інформацією позитивно і дуже тісно зв’язано з величиною офіційно-
го статусу індивіда в групі, як правило, високостатусним членам гру-
пи адресується більше повідомлень і вони мають більш сприятливий 
(дружелюбний) характер, ніж повідомлення, що посилаються низько-
статусним індивідам. <...> 

 Мабуть, центральним моментом обговорюваної проблеми є з’я-
сування ефективності рішення групою тих чи інших проблем в умо-
вах централізованих і децентралізованих комунікативних мереж. 
Вивчається також вплив комунікативних мереж на виникнення лідер-
ства, організаційний розвиток групи і задоволеність її членів. Дослі-
дження показують, що, як правило, централізовані мережі в зістав-
ленні з децентралізованими мережами підсилюють виникнення лі-
дерства й організаційний розвиток групи, але перешкоджають ефек-
тивності рішення складних проблем і зменшують задоволеність чле-
нів групи. 

 Якщо допустити, що моделі комунікативних мереж у визначеній 
мері детермінують групову ефективність, виникає необхідність пояс-
нити, за допомогою яких факторів це відбувається. До числа таких 
факторів, свого роду проміжних змінних, фахівці відносять: 

1) здатність членів групи до розвитку організаційної структури; 
2) ступінь волі, з яким особистість може функціонувати в групі, 

зважаючи на те, що незалежність дій члена групи обумовлена 
не тільки доступністю одержуваної інформації, але також і 
всілякими ситуаційними моментами, діями інших членів гру-
пи й оцінкою суб’єктом ситуації; 

3) насичення чи інформаційне перевантаження, випробовуване 
членами групи в позиціях комунікативної мережі; причому 
особливо чуттєві до насичення позиції, розташовані в центрі 
мережі, і самі централізовані мережі, чим, до речі, нерідко і 
пояснюється менша ефективність централізованих мереж у 
рішенні складних проблем; 
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4) рівень розвитку малої соціальної групи, здатний у ряді випа-
дків, як свідчать матеріали робіт, виконаних у рамках страто-
метричної концепції колективу, істотно впливати на взаємо-
зв’язок розглянутих змінних. <...> 

 Позиції соціальної влади відбивають субординованість вертика-
льних розташувань індивідів у залежності від їхньої здатності вплива-
ти в групі. Власне кажучи, феномен соціальної влади, вивчення якого 
одним з перших почав ще в 40-ті роки К.Левін, і означає актуальний 
(частіше потенційний) вплив, що робиться одним із членів групи на 
іншого. Причому прояви цього впливу можуть здійснюватися по різ-
них напрямках – про це свідчать результати теоретичного аналізу, 
проведеного Д.Френчем і Б.Равеном з метою виділення різних типів 
соціальної влади у відносинах між людьми. Усього ними називається 
5 таких типів соціальної влади: що винагороджує (сприяє винагороді 
іншої персони), що примушує (сприяє примусу, покаранню іншої пер-
сони), легітимна (ґрунтується на припущенні, що одна людина має 
право регулювати поведінку іншого суб’єкта), референтна (у її основі 
лежать відносини симпатії, емоційної переваги), експертна (базується 
на перевазі іншого суб’єкта в спеціальних знаннях, компетентності у 
визначеній діяльності). Кожний з перерахованих типів соціальної вла-
ди зумовлює вплив, в одних випадках (наприклад, легітимна влада) 
більш виражений соціальний, а в інших (наприклад, референтна вла-
да) – психологічний характер. Помітимо, однак, що і такі, здавалося б, 
сугубо соціальні типи впливу, як, скажемо, влада, що винагороджує і 
примушує, можуть мати помітне психологічне забарвлення, якщо ха-
рактер винагород і покарань є психологічним по своїй суті 
(наприклад, визначені їхні емоційні еквіваленти). 

 Цікаво, що відповідно до матеріалів емпіричних досліджень най-
більш впливовий по тому чи іншому параметру соціальної влади су-
б’єкт часто сприймається іншими членами групи як своєрідний кому-
нікативний центр а, йому ж нерідко приписується навколишніми ве-
лика особистісна привабливість, ніж суб’єкту, що володіє малим сту-
пенем соціальної влади. Таким чином, вимір соціальної влади тією 
чи іншою мірою може збігатися з комунікативними соціометрични-
ми вимірами групової структури. <...> 

 Лідерство є останнім з виділених нами вище вимірів структури 
малої групи. Якщо, відповідно до концепції ціннісного обміну, роз-
глядати лідерство як “процес міжособистісного впливу, обумовлений 
реалізацією цінностей, властивий членам групи, і спрямований на 
досягнення цілей, що стоять перед групою”, а лідера – як “члена гру-
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пи, що володіє найбільшим ціннісним потенціалом, що забезпечує 
йому вплив у групі”, то правомірно думати, що в лідерстві відбита 
субординованість позицій індивідів у залежності від їхніх ціннісних 
потенціалів і, що дуже істотно, їхніх ціннісних внесків у життєдіяль-
ність групи. Ми не будемо, однак, спеціально зупинятися тут на фе-
номені лідерства. Підкреслимо тільки, що обговорюваний феномен, 
узятий як деякий структурний вимір, найбільше демонстративно ви-
являє себе в структурах інструментального й емоційного лідерства. З 
наведеного нами обговорення чітко видно взаємозв’язок і взаємовп-
лив вимірів, що розглядалися. Так, суб’єкту, що займає лідерську 
позицію в групі, властивий високий неформальний статус; разом з 
тим особистість з високими позитивними соціометричними показни-
ками має великі шанси вийти в лідери, і в той же час лідерство є про-
явом психологічного впливу, неформальної влади і т.д. Таким чином, 
кожний окремий вимір групової структури (“окрема структура”, за 
виразом М.Шоу) виступає деяким детермінуючим фактором розвит-
ку інших вимірів (“окремих структур”) і в кінцевому рахунку – стру-
ктури групи в цілому. <...> 

 Моделі групової структури. Останній з розглянутих нами аспек-
тів групової структури пов’язаний з можливістю або статичної, або 
процесуальної її репрезентації. Моделі, покликані дати представлен-
ня про відносно інваріантні стани групової структури, відносяться до 
категорії статичних і описуються елементами формальної логіки і 
теорії графів. На жаль, евристична цінність подібного роду моделей 
поки що вкрай невелика і, здається, немає необхідності в спеціально-
му їхньому обговоренні. 

 На наш погляд, набагато більш цікавими є моделі іншого типу – 
орієнтовані на процес і що підкреслюють (правда, далеко не завжди 
досить чітко) тимчасові зміни в структурі. Моделі продовжують уже 
згадувану у дослідженнях Ч.Барнарда традицію двомірного розгляду 
малої групи. 

 Одна з таких моделей – внутрішня і зовнішня система Д.Хоманса. 
Основу даної теоретичної конструкції складають уявлення про деякі 
основні елементи групового поводження, до яких автор відносить ін-
дивідуальні дії членів групи, їхнє емоційне ставлення один до одного 
(чи почуття) і їхньої взаємодії у виді поведінки (до цих елементів до-
даються ще і групові норми як визначені стандарти поведінки, що ви-
робляються групою). Постулюється, що між згаданими елементами 
групового поводження мається тісний позитивний зв’язок, так що змі-
ни в одному з них приводять до аналогічних змін в іншому. 
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 Відповідно до моделі Д.Хоманса, кожна група має своєрідну 
межу, зовнішнім до якої є навколишнє середовище: фізичне, техніч-
не, соціальне. Звідси виникають задачі ефективного функціонування 
групи в зовнішнім середовищі, породжувані вимогами останнього і 
пробуджуючи до життя згадані вище елементи групової поведінки. У 
своїй сукупності вони утворюють зовнішню систему. Однак життя 
групи не вичерпується тільки проблемами, пов’язаними з її зовніш-
нім середовищем. Групова поведінка що спочатку генерується необ-
хідністю вирішення проблем зовнішнього середовища, породжує 
новий тип поведінки, безпосередньо зовнішнім середовищем, не зу-
мовлений і орієнтований на власні проблеми групи. Елементи, що 
лежать в його основі (індивідуальні дії, взаємодії), складають внутрі-
шню систему. Таким чином, обидві “системи” мають однаковий по-
елементний зміст, але розрізняються функціонально. При цьому під-
креслюється тісний їхній взаємозв’язок і майже повна неможливість 
операціонального поділу. <...> 

 Інша орієнтована на процес двомірна модель групової структури 
запропонована Р.Бейлсом, що робить акцент на взаємодії її ділового 
(стосовно до рішення задачі) і міжособистісного (чи емоційного) 
аспектів. З погляду цього автора, в процесі рішення задачі, що стоїть 
перед групою, функціональна спеціалізація, що зростає, веде учасни-
ків до диференціації їхніх позицій, перерозподілу в доступі до наяв-
них ресурсів і розходжень у ступені впливу на партнерів. Подібні 
зміни, ймовірно, необхідні для більш ефективного вирішення задачі 
й адаптації до зовнішньої ситуації, одночасно створюють труднощі у 
внутрішньогрупових відносинах, викликаючи напругу міжособистіс-
ного плану і сприяючи виникненню дезінтеграційних тенденцій. Од-
нак наростаючі напруги у свою чергу породжують тиск, спрямова-
ний у бік інтеграції, і прагнення членів групи до єднання “працює” 
якби в противагу диференціації, настільки необхідної для вирішення 
інструментальної задачі. Таким чином, у визначений момент життя 
група потрапляє в стан тимчасової рівноваги, що є рівнодіючою двох 
протилежних сил. 

 Проведений Р.Бейлсом аналіз становить інтерес, оскільки вказує 
на наступне дуже істотну для успішного функціонування групи об-
ставину: групова структура (в інструментальному її вимірі), най-
більш ефективна для поставленої перед групою задачі, може вияви-
тися незадовільною у міжособистісному (експресивний вимір) плані. 
Слідує, необхідна відповідна збалансованість парціальних структур-
них вимірів. 
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 Остання з розглянутих нами динамічних моделей групової стру-
ктури належить Р.Кеттеллу, широковідомому дослідженнями в обла-
сті психології особистості, ніж розробками соціально-психологічного 
характеру. Проте запропонована ним концепція групового поводжен-
ня, що одержала назву теорії групової синтальності (під настільки 
незвичайною назвою розуміється поводження групи, що діє як ціле), 
відноситься фахівцями до числа досить популярних за кордоном. 
Одним з ключових у теорії груповий синтальності є поняття синергії. 
Передбачається, що кожен індивід, вступаючи в групу, привносить у 
неї визначену кількість індивідуальної енергії, призначеної для роз-
гортання групової активності. Загальна кількість цієї індивідуальної 
енергії, що мається в групи, і є синергія. Частина її (так звана 
“синергія збереження групи”), як вважає Р.Кеттелл, витрачається на 
збереження існування групи як деяку цілісність, а кількість, що зали-
шилася (так звана “ефективна синергія”), направляється на досягнен-
ня цілей, заради яких група створена. Таким чином, з одного боку, 
синергія фактично виступає як своєрідний будівельний матеріал гру-
пової структури (внутрішнього її каркаса), а з іншого боку – являє 
собою фактор, що організує і направляє активність групи зовні її. 
Власне кажучи це деякий динамізуючий момент групового процесу, 
що забезпечує його розгортання в обох сферах життєдіяльності гру-
пи. Отже, модель, звернена до проблеми пошуку психічного енерго-
потенціалу групової діяльності, поки ще вкрай далека від задовільно-
го вирішення. <...> 

 Три представлені вище динамічні моделі групової структури, що 
продовжують лінію двомірного її аналізу, звичайно, не вичерпують 
усі можливі на цей рахунок варіанти теоретичного конструювання, 
однак, незважаючи на ряд очевидних пробілів (чи, у всякому разі, 
дискусійних місць), вони, на нашу думку, є корисним етапом у роз-
робці проблематики організації групового процесу. <...> 
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 Донців А.І.  

 
Особистість у групі: проблема згуртованості* 

 
 
  <...> Сили згуртованості групи мають дві утворюючі: по-перше, 

ступінь привабливості власної групи, по-друге, силу притягання ін-
ших груп. Групу внаслідок цього можна визначити як сукупність 
індивідів, зв’язаних так, що кожний розцінює переваги від об’єднан-
ня більше, ніж можна одержати зовні. З цього необхідно зробити 
висновок, що будь-яка група з самого початку згуртована. Однак, 
навіть якщо припустити вихідну згуртованість, не можна обійти пи-
тання, як вона підтримується в часі і від чого залежить її сталість. У 
спробах вирішити його дослідники поставили мету знайти засоби 
визначення наявного рівня групової згуртованості і визначити, яким 
способом його можна підвищити. 

 Техніка виміру групової згуртованості включає два тісно дотич-
них методичних підходи. Перший – це вимір емоційної привабливос-
ті членів групи. Він будується на припущенні: чим більша кількість 
членів групи подобаються один одному, тим привабливіша група в 
цілому, тим вище індекс групової згуртованості. Підсумкові індекси 
обчислюють як середнє арифметичне взаємооцінок членів групи. 

 Другий методичний підхід – вивчення емоційної оцінки групи в 
цілому -представлений технікою шкал-питань. В одних випадках 
випробувані дають велику оцінку групи: “ Наскільки приваблива для 
Вас ця група?”, “У якому відношенні Ви прив’язані до членів даної 
групи?”. В інших – оцінюють привабливість особистого членства в 
ній: “ Чи хочете Ви залишитися членом даної групи?”, “Якби у Вас 
була можливість виконувати ту ж саму роботу і за ту ж саму плату в 
іншій групі, що б Ви сказали щодо переходу?”. Підсумкові показни-
ки визначаються шляхом усереднення індивідуальних даних. Оціню-
ючи цей методичний прийом, можна приєднатися до виправданої 
думки, що настільки “любовні” питання не дозволяють сподіватися 
на щирі відповіді. 

 Нема автора, що не називав би згуртованість властивістю групи 
як цілого, специфічно груповою якістю і т.д. Дотримуючись схеми 

* Донцов А.И. Психология коллектива: Методические проблемы исследования. – 
М., 1984. – С. 39-61. 
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експериментальних досліджень, дійдеш протилежного висновку: 
єдина форма “буття” групової згуртованості – індивідуальні емоційні 
переваги. Більшість експериментаторів намагалися виявити фактори 
і детермінанти згуртованості. 

 Репертуар засобів підтримки групової єдності, пропонованих за-
хідними авторами, особливих несподіванок не містить. Ці засоби 
включають, по-перше, усе, що сприяє підвищенню індивідуальних 
“виграшів” і дозволяє членам групи досягти результату, необхідного 
для задоволення їхніх приватних інтересів. По-друге, усе, що зменшує 
розмір “витрат”, затрачених кожним у процесі реалізації спільної ме-
ти. По-третє, усе, що підтримує в членів групи очікування одержати 
додаткові переваги від перебування в ній (престиж групи, ясність ці-
лей, чіткість засобів, особливі якості складових групи осіб і т.д.). 

 Придивимося до “трьох китів”, на яких спочивають благополуччя 
і збереження групи. Зовні їхня характеристика традиційна: “виграші”, 
“витрати”, “задоволеність”... Але виникла і нова важлива деталь: ні 
“по-перше”, ні “по-друге” не можуть бути реалізовані поза перебудо-
вою функціональної взаємодії членів групи. Обидва ці засоби інтегра-
ції припускають кращу організацію спільної праці, більш ефективну 
кооперацію, вимагають повно використовувати уміння і компетент-
ність кожного, що виключить дублювання зусиль і т.д. Тільки такі міри 
приводять до радикального поліпшення в співвідношенні “виграшів” і 
“витрат” і підвищують частку “прибутку” кожного (унаслідок того, 
наприклад, що зменшується число осіб, необхідних для рішення групо-
вої задачі, або більш адекватно задіюються таланти і здібності і т.д.). 

 Отже, хоча продуктивна сторона групової життєдіяльності споча-
тку була винесена за сферу детермінант групового згуртування, дослі-
дники змушені її розглядати в зв’язку з проблемою інтеграції. Інакше і 
не могло вийти: визначивши кооперацію як умову існування групи і її 
відмінної ознаки, не можна проігнорувати, що самопочуття її членів 
залежить від особливостей їхньої спільної діяльності. Звертання до 
реальних умов функціонування групи знову змушує західних авторів 
вносити корективи в ними ж створений теоретичний міф про групу як 
суто емоційну спільність. Таким чином, у число факторів, що сприя-
ють інтеграції де &СІО потрапили явища, що відносяться до обох вну-
трішньогрупових структур: і зовнішньої, і внутрішньої. 

 Кооперативна поведінка. Оскільки кооперація розглядається як 
головна ознака групи, звернемося для початку до досліджень, що ви-
являють фактори кооперативного відношення до партнера. Відразу 
помітимо, що кооперація в них розумілася не стільки як об’єктивна 



298 Козляковський П.А. 

взаємозалежність учасників спільної діяльності, скільки як особлива 
форма мотивації. Задана вона дилемою: орієнтуватися на власний ви-
граш за будь-яку ціну, нехай і за рахунок чужої поразки, чи враховува-
ти запити інших членів групи, можливо, чимось поступаючись при 
цьому. Експериментальна ситуація – гра в умовах лабораторії, як пра-
вило, для двох чоловік, один із яких – “спільник” експериментатора. У 
відповідь на безпосередні дії наївного випробуваного “спільник” до-
тримується будь-якої запропонованої експериментатором стратегії 
поведінки. За відомих раніше умов гри партнери можуть діяти або у 
жорсткій, конкурентній манері, ризикуючи працювати тільки на себе, 
або кооперативне, дозволяючи частково вигравати іншому, одержува-
ти менше максимально можливого. 

 Яка стратегія поведінки спонукає до кооперації партнера, що на 
початку не мав бажання до подібного наміру? Так сформульована 
головна задача великої серії експериментів М.Дойча. Відправним 
пунктом при її вирішенні, згідно з М.Дойчем, служить сформульова-
ний ним “закон” міжособистісних відносин, якому автор надав влас-
не ім’я. Ось про що він говорить: “Характерні процеси й ефекти, обу-
мовлені певним типом соціального відношення (кооперативним чи 
конкурентним), мають тенденцію підсилювати той тип соціального 
відношення, який їх викликав”, іншими словами, стратегія сили, так-
тика чи погрози обману є як результатом, так і передумовою конку-
рентних зв’язків. Подібним чином стратегія загальної проблеми і 
тактика переконання породжуються кооперативною орієнтацією й 
акцентують її. “Кооперація викликає кооперацію, конкуренція – кон-
куренцію”, – спрощуючи, формулює автор свій закон. 

 Грунтуючись на цьому законі, М.Дойч запропонував помічнику 
дотримуватись однієї з чотирьох стратегій. Перша, яка має назву 
“підстав іншу щоку”, змушувала у всіх випадках демонструвати коо-
перативну поведінку, виявляти альтруїзм навіть у відповідь на атаки 
і погрози. Друга – “некаральна” стратегія вимагала реагувати обо-
ронним методом на атаки суперника, діючи так, щоб позитивно про-
тистояти його поведінці. Третя, іменована “залякувальною”, змушу-
вала спільника відповідати погрозою на будь-яку некооперативну 
дію, контратакувати, якщо нападали, але у відповідь на кооперацію 
поводитися кооперативно. Четверта стратегія віднесена до типу 
“грішник, що покаявся”: перші 15 кроків співучасник грав у загроз-
ливій і агресивній манері, а на 16-му – “умиротворяв” поведінку, об-
равши одну з трьох попередніх стратегій. Вибір цих стратегій обумо-
влений тим, що вони представляють, за словами М.Дойча, “три осно-
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вні позиції виявлення кооперації”. Стратегія “підстав іншу щоку” 
стимулює кооперативну поведінку шляхом звернення до “совісті” і 
“доброї волі” суб’єкта. Стратегія “залякування” – за допомогою полі-
тики “батога і пряника”, що винагороджує кооперацію і карає від-
ступ від неї. “Некаральна” стратегія апелює до особистого інтересу 
суб’єкта через позитивні стимули, дозволяє уникнути ворожості і 
тим самим викликає кооперацію. 

 Вихідні припущення, в цілому, що визначилися в результаті до-
слідження, полягали в наступному: стратегія “підстав іншу щоку” 
викликає бажання “експлуатувати” помічника експериментатора і 
приведе до його програшу. “Некаральна” стратегія виявиться най-
більш ефективним стимулом кооперативної поведінки і приведе обох 
партнерів до досить високих результатів. Стратегія “залякування” 
буде найменш діючою, кооперативна поведінка “наївного” суб’єкта 
не тільки не викличе, а й, більш того, спровокує низькі результати 
гри обох учасників. З приводу стратегії “грішник, що покаявся” 
М.Дойч відзначає, що представити спосіб поведінки суб’єкта досить 
важко. Зміна агресивної поведінки на стратегією “підстав іншу що-
ку” швидше за усе викликає бажання помститися і приведе до екс-
плуатації, причому більшої, чим “спільник” дотримувався б її з само-
го початку. Не виключено, що стратегія “грішник, що покаявся” буде 
прийнята як справжня і приведе до кооперативної поведінки з істот-
ним здобутком для обох сторін. 

 Результати експерименту відповідали гіпотезам. Але виявилося, 
що ефективність тієї чи іншої стратегії як засобу спонукання суб’єк-
та до кооперації визначається не стільки вихідним типом дій 
“спільника”, скільки характером ситуації взаємодії. Так, наприклад, 
“залякувальна” стратегія не ефективна в умовах кооперації, а в кон-
курентній ситуації дуже діюча. У відносно кооперативній ситуації 
найбільш ефективна “некаральна” стратегія. У цілому ж діяло прави-
ло: чим менш “залякувальною” була поведінка “спільника”, тим охо-
че “наївний” суб’єкт прибігав до кооперативних дій. <...> 

 Кооперативна взаємозалежність і виникаючі на її основі соціаль-
но-психологічні феномени – головна умова, на думку М.Дойча, запо-
бігання міжособистісного конфлікту, а якщо він виник – його проду-
ктивного дозволу. Цьому сприяють супутні кооперації: 

1. Воля і відкритість комунікативного обміну, що дозволяють 
точніше сформулювати проблему, використовувати знання 
іншої сторони і тим самим розширити сферу способів вирі-
шення конфлікту. 
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2. Взаємна підтримка дій, переконання в їхній виправданості і 
правомірності, що приводять до обмеження конфліктогенних 
інтересів і зменшують потребу відстоювати тільки власну точ-
ку зору; обопільне усвідомлення проблеми, використання тала-
нтів кожної сторони зменшує необхідність дублювати зусилля. 

3. Дружелюбність, довіра у відносинах сторін стимулюють кон-
вергенцію думок і збільшують “чуттєвість” до подібності. Чи 
буде людина поводитися кооперативне, тобто враховувати 
інтереси партнера по взаємодії, багато в чому залежить від 
того, як вона сприймає його наміри. М.Дойч висуває серію 
гіпотез про умови сприйняття намірів іншого як альтруїстич-
них. <...> На його думку, “люди схильні інтерпретувати намі-
ри інших як альтруїстичні, коли вірять у любов з їх боку, і не 
схильні – якщо цією вірою не володіють”.  

 Переконаність людини в симпатії іншого визначається: 
1. Обсягом “вигод”, раніше наданих цим іншим.  
2. Частотою їхнього одержання в ситуації відмінності установок.  
3. Ступенем впевненості в тому, що дії іншого, що пішли йому 

на користь, не були змушеними.  
4. Ступенем впевненості в сприятливих наслідках дій іншого 

ще до того, як ці дії були зроблені.  
5. Переконаністю, що вигода, що вилучається іншою людиною 

з власної “добродійності”, менш значна, чим та, котру одер-
жує він; 

6. Упевненістю, що інше особа несе деякі збитки. 
 Як правило, дослідники називають три умови, що сприяють вза-

ємній довірі сторін. Перша – присутність так званих “третіх” 
(нейтральних) осіб, їхня головна функція – полегшити учасникам 
взаємодії, особливо в ситуації конфлікту, здійснення взаємних посту-
пок, причому так, щоб ці поступки не сприймалися як ознака слабо-
сті і не підвищували рівень притягання партнера. <...> 

 Другою умовою довірчих відносин є характер комунікативних 
зв’язків взаємодіючих сторін. Якщо кожний з партнерів має можли-
вість одержувати попередню інформацію про дії іншого, взаємна 
довіра більш ймовірна. 

 Третя умова, від якого залежить ступінь взаємної довіри, – осо-
бисті особливості учасників взаємодії. Очевидно, їхній вплив є най-
менш вивченим: отримані дані або не значимі, або суперечливі. Са-
мою істотною особистісною детермінантою в дослідженнях виступає 
так названий “тип особистості”, під яким розуміється прихильність 
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людини до кооперативних чи конкурентних методів взаємодії. Під-
креслюється, що в людей, кооперативне чи конкурентко налаштова-
них, формуються різні уявлення про причини поведінки іншої люди-
ни: “конкурентний” переконаний, що інший також конкурентний, 
“кооперативний” припускає в партнері як ті, так і інші мотиви. Щодо 
питання про те, жінки чи чоловіки більш кооперативні, третина до-
сліджень свідчить про більшу схильність до кооперації у чоловіків, 
третина результатів приводить до протилежного висновку, а у трети-
ні, що залишилася, розходжень не встановлено. Однозначно визначи-
ти співвідносна вага особистісних і ситуаційних факторів у детермі-
нації поведінки людини (у тому числі й у встановленні довірчих від-
носин) фактичний матеріал не дозволяє. <...> 

 Підводячи підсумки вивчення кооперативних тенденцій у поведі-
нці членів групи, М.Дойч визнав за необхідне підкреслити, що коопе-
рація сама по собі не є панацеєю від конфліктів. У ряді випадків вона 
може бути навіть “передчасною”, і тоді нівелювання розходжень, ак-
центування подібних позицій не тільки негативно позначаться на рі-
шенні спільної проблеми, але й породять зайві тертя. Трохи змінивши 
вислів М.Дойча, зміст цього застереження можна виразити так: узи 
кооперації доти гарні, поки результативні і не обтяжні. 

 Цілі групи. Хоча більшість авторів зазначають, що цілі групи є 
важливим джерелом її привабливості, експериментальні дані тут ма-
ло чисельніше теоретичних припущень. Найважливішим для розу-
міння ролі, яку ціль грає в генезисі групових процесів, є розрізнення 
двох її аспектів: операційного і символічного. 

 Перший визначений об’єктивним характером мети, яка стоїть 
перед групою. Наприклад, ступенем її складності чи простоти, що 
припускає в різній мірі розгалужену і диференційовану структуру 
операційних взаємозв’язків між членами групи. Одна мета може ви-
магати більшої спеціалізації індивідуальних зусиль, більш тісної коо-
перації, чим інша. У цьому зв’язку основна спрямованість соціально-
психологічних розробок полягає в тому, щоб, уточнивши задані влас-
тивості мети, визначити оптимальну структуру внутрігрупової взає-
модії. Подібний підхід досить чітко зафіксований у дослідженнях так 
званих комунікативних мереж у групі. При якій структурі комуніка-
тивного процесу група найбільш ефективна в рішенні поставленої 
проблеми? Інакше кажучи, як повинна бути налагоджена циркуляція 
інформації в групі, щоб група швидше справилася з задачею? Ще 
наприкінці 40-х рр. А.Бейвелас спробував експериментальним шля-
хом відповісти на це питання. 
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 В експерименті А.Бейвеласа використовувалися три види кому-
нікативних мереж: коло, ланцюг і хрест. В пізніше проведених експе-
риментах Г.Лівітта використовувалася та ж процедура, але були за-
стосовані і деякі інші варіанти взаємозв’язку. 

 Обидва автори виходили з загальної гіпотези, що об’єктивно 
задана структура комунікації істотно впливає на поведінку членів 
групи і спосіб вирішення поставлених проблем. Позиція випробува-
ного в комунікативній мережі, припустили автори, визначається кіль-
кістю інформації, що до нього надходить, а також його можливістю 
впливати на комунікативний обмін між іншими членами групи. Лю-
дина, що володіє великим обсягом інформації і більшою можливістю 
регулювати її циркуляцією, виконує більш значиму роль у рішенні 
проблеми. Ця роль тим вагоміша, чим центральніша позиція, що він 
займає. У цьому випадку він стає головним суб’єктом остаточного 
рішення. Використані види комунікативних мереж, таким чином, 
розрізнялися за ступенем централізації (хрест – максимальна, коло – 
мінімальна), що, по гіпотезі, позначиться в ефективності рішення 
задачі. Замірялися час рішення, число записок, число помилок. 

 Внаслідок експериментів з’ясувалося, що комунікативна мережа 
типу хрест обумовлює найбільш швидке рішення задачі при загаль-
ному найменшому числі записок і помилкових рішень. Крім того, 
виявилося, що індивіди, що займали центральні позиції, одержали 
більше задоволення від роботи в групі, ніж ті, що знаходилися на 
периферії комунікативної мережі. Як припустили автори, це зв’язано 
з тим, що позиція визначає шанси людини висунутися в лідери гру-
пи, тобто впливати на поведінку інших, не піддаючись впливу з їх 
боку. Однак загальна задоволеність членів групи вища при децентра-
лізованих мережах. <...> 

 Чи в усіх випадках централізована мережа найбільш ефектив-
на? Звернемось до досліджень французьких психологів К.Фашо і 
С.Московісі, де це питання постало основним предметом вивчення. 
Використана авторами експериментальна ситуація істотно відрізнялася 
від попередньої: на початку поставленої проблеми група була вільна 
структурувати комунікативну мережу. Ніяких обмежень на процес 
циркуляції інформації і на її вид (письмова чи усна) не накладалося. 
Проводилося ретельне спостереження, що дозволяло віднести реально 
виниклу комунікативну мережу до більш-менш централізованої. 

 Автори виходили з припущення, що між характером задачі, 
структурою комунікації і здатністю групи до вирішення проблеми 
існує пряма залежність. Центральна роль приділялася задачі, що, по 
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гіпотезі, обумовлює формування тієї чи іншої мережі комунікацій. 
Випробуваним пропонувалося два типи проблем: одна вимагала 
установити логічну послідовність представлених фігур і містила єди-
не вірне рішення; інша припускала активізацію творчих здібностей 
випробуваних, які із заданого числа елементів складали якнайбільше 
різних фігур. Рішення першої задачі припускало вироблення суворої 
стратегії, що підкоряється єдиним правилам і було неможливим поза 
тісною координацією членів групи. В другій задачі необхідність об’-
єднання індивідуальних зусиль була відсутня, навпаки, вона вимага-
ла розкріпачення індивідуальної фантазії. 

 У результаті дослідження виявилося, що при вирішенні тієї чи 
іншої задачі вироблялися як централізовані, так і децентралізовані 
мережі. Але групи, що вирішують першу проблему, в два рази частіш 
приходили до централізації комунікативного обміну й у цьому випа-
дку були ефективнішими. У групах, що обговорюють другу пробле-
му, у три рази більш продуктивною була децентралізована мережа, і 
саме вона формувалася в першу чергу. Дослідники дійшли виправда-
ного висновку, що краще функціонує група, у якій структура комуні-
кацій і взаємодій відповідає структурі поставленої задачі. Інакше 
кажучи, що коли реально склалася комунікативна мережа, адекватна 
тій, що оптимальна для досягнення мети. Подібна оптимізація приро-
дно відбувається в процесі розвитку групи. Наступні дослідження 
чітко підтвердили цю закономірність. <...> 

 Один із фундаментальних принципів вивчення операційних ас-
пектів цілей – поділ їх на дві категорії: цілі, де кооперація виявляєть-
ся винятково в кінцевому продукті діяльності, і такі, при яких вона 
необхідна в її процесі. У першому випадку індивідуальні операції 
ідентичні, здійснюються паралельно і не залежать від послідовності 
навколишніх дій. В другому – вони взаємообумовлені: або тому, що 
повинні реалізовуватися одномоментно, складаючи компоненти ком-
плексної операції; або по тому, що важлива їх сувора послідовність, 
оскільки підсумок однієї операції служить умовою початку другої, 
поставляючи матеріал для подальшого перетворення. Такий підхід – 
основа для розрахунку функціональної значимості кожної операції у 
виробництві кінцевого продукту, а тим самим, за думкою західних 
авторів, розміру винагороди, що заслуговують окремі члени групи. 
Критерієм оптимальності покладається не технологічна доцільність 
кооперації, а те, наскільки вона сприяє позитивному балансу 
“виграшів” і “ програшів” кожного. Чим більша сума “корисностей”, 
наданих асоціацією вхідним у неї індивідам, тим привабливіша, а 
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значить, більш згуртована група. Чіткі і визначені цілі, показані в 
одному з досліджень, даючи чітке уявлення про способи їхньої реалі-
зації, стимулюють тяжіння до людини, до групи, підсилюють добро-
зичливість міжособистісних взаємин. Не випадково, як свідчать до-
слідження стилю керівництва, починаючи з класичних досвідів 
П.Ліппіта і Р.Уайта, демократичний стиль, що створює дружню емо-
ційну атмосферу в групі, неодмінно припускає участь кожного у ви-
значенні шляхів досягнення загальної мети, орієнтування в перспек-
тивах спільної діяльності. Інтерпретуючи цю закономірність, дослід-
ники пояснюють, що особлива прихильність до групи продиктована 
тут можливістю диференційованої оцінки “ваги” кожної людини в 
рішенні загальної задачі, що підвищує справедливість розподілу 
“виграшів”. <...> 

 Другий, символічний, аспект групової мети став популярним 
предметом соціально-психологічних досліджень в останні десять ро-
ків. Як центральне було висунуте питання: яку роль відіграє суб’єкти-
вне сприйняття мети членами групи детермінації спільної активності? 
Як не дивно, значення представлень про мету як фактор регуляції гру-
пової діяльності відносно недавно відкрито західною соціальною пси-
хологією. Точніше, існують два напрямки досліджень. Одне, досить 
традиційне, пов’язано з вивченням, чи відповідає групова мета індиві-
дуальним намірам і прагненням. Загальний висновок був дуже баналь-
ним: якщо ціль групи відповідає бажанням і рівню притягань людини, 
група для нього більш приваблива. Інший напрямок досліджень пред-
ставлений відносно недавніми роботами французьких соціальних пси-
хологів. Питання про мету був сформульований у нетрадиційному 
ключі: як залежить діяльність групи як цілого від тих уявлень, що 
склалися про загальну мету? Та ж сама експериментальна задача пред-
ставлялася членам зібраних у лабораторії груп по-різному. В одному 
випадку повідомлялося, що дослідження спрямоване на вивчення про-
цесу спільного вирішення проблеми в умовах групи, в іншому – на 
аналіз творчих можливостей мислення кожного з випробуваних. І в 
тому і в іншому випадках використовувалися задачі двох типів: потре-
буючі координації спільних зусиль, які не припускають її, де коопера-
ція ускладнювала оригінальність рішень. 

 Дослідників цікавило: чи буде відрізнятися поведінка членів 
групи в обох ситуаціях? Що зробить більш сильний вплив: задача чи 
уявлення про неї? Виявилося, більш значним впливом на поведінку 
членів групи володіють уявлення про мету групової діяльності. У цій 
ситуації, коли ціль сприймалася як загальногрупова проблема, випро-
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бувані поводилися кооперативне, навіть якщо кооперація утрудняла 
рішення. Визначення цілей як тесту на логічне мислення перешко-
джало розвитку взаємодії між членами групи, навіть якщо воно було 
необхідністю. Найдивнішим було те, що структура внутрішньогрупо-
вих взаємозв’язків виникаючих у процесі реалізації мети, відповідала 
не стільки об’єктивним характеристикам задачі, скільки її сприйнят-
тю членами групи. “Виникаючий у людини образ задачі, як і в групи, 
до якої він належить, може мати великий вплив на його поведінку, 
чим об’єктивні умови ситуації”, – до такого висновку дійшли автори. 
У розглянутих експериментах акцент зроблений на змісті уявлень 
про задачу, при цьому передбачалося, що ці уявлення ідентичні або 
подібні у всіх членів групи. А якби частина з них дотримувалась ін-
шої думки? <...> 

 Яка група більш приваблива для її членів: та, в якій думки бли-
зькі і подібні, чи та, де вони різні? 

 Подібність ціннісних орієнтацій і поглядів. Думка про те, що 
близькість цінностей, установок, позицій може бути основою тяжін-
ня однієї людини до іншої чи до групи в цілому, міцно затвердилася 
в сучасній соціальній психології. <...> 

 Уточнимо, що представляє собою феномен, про який мова йде. 
Дослідник, виявивши систему цінностей і переваг людини, знайо-
мить його з думками, що належать іншим людям, і просить оцінити 
можливе емоційне відношення до них. Пред’явлені думки (кажеться 
нібито заповнені інші ідентичні запитальники) варіюють від повного 
збігу з позицією випробуваного до абсолютної невідповідності з нею. 
Виявилося: чим ближче чужа думка до власної, тим симпатичніше 
висловила його людина. Це правило мало і зворотну сторону: чим 
привабливіший хтось, тим більшої подібності поглядів від нього очі-
кують. Переконаність у цьому настільки висока, що розбіжностей і 
протиріч з позиції привабливого обличчя випробувані не схильні 
зауважити. Деякі автори підкреслюють, що для міжособистісної при-
вабливості важлива не стільки дійсна подібність цінностей, скільки 
його перцепція. Основним психологічним результатом подібності в 
цінностях, думають більшість авторів, є полегшення процесів безпо-
середньої взаємодії і взаємовідносин. <...> 

 За аналогією робиться висновок і про відношення людини в гру-
пі: він у загальному ступені тяжіє до спільності, цінності якого розді-
ляє і де його власні погляди знаходять співчуття і підтримку. Чому 
людина прагне до людей і груп, з установками і позиціями яких вона 
солідарна? Як правило, при поясненні цієї закономірності західні 
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психологи використовують два роди аргументів. Перший апелює до 
індивідуально-психологічних особливостей особистості, а другий – 
до соціально-психологічних особливостей групи. 

 У першому випадку затверджується, що пошуки згоди з думка-
ми інших людей обумовлені потребою в соціальному визнанні, що 
забезпечує особистості захищеність і емоційний комфорт. Такої 
позиції дотримується, наприклад, Т.Ньюком, у роботах якого понят-
тя “згода” займає особливе місце. “Під поняттям “згода”, – пише 
він, – я маю на увазі ні більше ні менше як існування в двох чи біль-
ше особистостей подібних орієнтацій по відношенню до чого не-
будь”. Незгода, думає автор, супроводжується емоційною напруже-
ністю у взаєминах, згода ж, навпроти, зменшує можливість її виник-
нення. Згода, подібність думок, якщо йти за міркуваннями 
Т.Ньюкома і багатьох інших авторів, – це насамперед наслідок взає-
много пристосування в ім’я щиросердечної рівноваги. Близькість 
ціннісних орієнтацій у даній схемі виступає не як підсумок особис-
тої переконаності кожного, а як зовнішнє “пристосування” поведін-
ки до гарантуючих спокій ціннісних стереотипів. У другому випад-
ку необхідність згоди розуміється специфікою внутрішньогрупово-
го “буття” людини. Вона полягає в тому, що він по необхідності 
взаємозалежний з іншими в процесі реалізації цілі і поділяє з ними 
як успіх, так і невдачі. Оскільки задоволення потреби кожного обу-
мовлено спільним успіхом, а той, у свою чергу, залежить від пого-
дженості думок про мету і засоби її досягнення, забезпечення пого-
дженості ставати предметом турботи всіх членів групи. Просунення 
групи до загальної мети породжує, відповідно до даної концепції, 
своєрідний “тиск до однаковості”, що складається з двох утворюю-
чих. Перша визначена силою індивідуальної мотивації: незгодна з 
групою людина сприймає себе як перешкоду на шляху досягнення 
значимої для неї загальної мети, від якої вона чекає персонального 
задоволення. Друга утворююча “тиску до однаковості” задана си-
лою загальногрупової мотивації: щоб досягти мети, члени групи 
постійно повинні робити зусилля, щоб повернути будь-якого, хто 
“відхилився”, у лоно більшості. <...> 

 Отже, відмовлення від імператива безумовного індивідуалізму 
як рушійної сили поведінки? По зовнішніх ознаках, можливо, так; по 
суті, безумовно, ні. Принцип аналізу залишився тим же, перемінила-
ся хіба що “вивіска”: на місце індивідуального егоїзму поставлений 
груповий, джерелом якого є все той же прагматизм, але вже 
“спільний”. 
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 Кооперативний дух затверджується вирішальною передумовою 
усіх форм групової згуртованості. І твердження це не випадково. Згу-
ртованість, на думку західних авторів, визначена двома основними 
факторами: ступенем привабливості власної та інших груп. Група 
згуртована лише за умови, якщо прихильність індивідів до неї силь-
ніша тяжіння до інших груп. Характерна закономірність, установлена 
багатьма американськими і західноєвропейськими дослідниками: 
внутрішньогрупова симпатія і згуртованість супроводжуються анти-
патією і ворожістю до інших груп. Наявність подібного взаємозв’яз-
ку практично ніким із західних фахівців не заперечується, дискусія 
йде про те, що є причиною, а що – наслідком: внутрішньогрупова 
згода провокує міжгрупову ворожість чи навпаки. 

 Відповідно до першого з двох точок зору, внутрішньогрупова 
згуртованість є причиною позагрупової ворожості. Послідовність 
міркувань приблизно така. Будь-яка організована група неминуче 
зіштовхується по ходу діяльності з різного роду труднощами й обме-
женнями. Вони породжують напруженість і протиріччя між членами 
групи, накопичуючи, можуть викликати стрес і агресивність. Повно-
го “виходу” всередині групи агресивність не має: конфліктуючи зі 
“своїми”, можна виявитися “чужим”, та й інші цього не дозволять. 
“Вихід” для негативних переживань і агресії, однак, повинний бути 
знайдений. Тут як найбільш придатна і безпечна “жертва” і виникає 
інша – чужа – група. Протиріччя, незгода, напруженість як би вишто-
вхуються за межі своєї групи і приписуються іншій, котра починає 
сприйматися як справжнє джерело неприємностей. Цій іншій групі 
відтепер і призначено виконувати незавидну роль “козла відпущен-
ня”. За даними Р.Левайна і Д.Кемпбелла, що найбільше повно викла-
ли розглянутий підхід, самими затятими прихильниками своєї і су-
противниками інших груп є ті члени групи, що випробовують найбі-
льші обмеження і труднощі. 

 Друга точка зору протилежна першої: внутрішньогрупова згур-
тованість трактується як наслідок міжгрупового конфлікту. Міжгру-
повий конфлікт, що припускає погрозу зовні, мобілізує захисні меха-
нізми групи, що відповідає єдністю на небезпеку. Ослаблення зовні-
шньої погрози збільшує ймовірність виникнення підгруп, що руйну-
ють внутрішньогрупову солідарність. Такі групоінтегруючі наслідки 
міжгрупових зіткнень визначені одним із засновників американської 
“конфліктології” Л.Козером і багатьох інших авторів, що погоджу-
ються з думкою. М.Дойч, зокрема, установив, що ситуація міжгрупо-
вого змагання стимулює внутрішньогрупову згуртованість. 


