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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Нині навряд чи треба вже когось переконувати, що з 
розгортанням науково-технічного прогресу, який тягне за  
собою ускладнення всіх форм суспільного життя, найрізно-
манітніших видів громадської та професійної діяльності, не-
ухильно підвищується значущість людського фактора. Відпо-
відно зростає потреба людини і суспільства не лише в осяг-
ненні законів розвитку зовнішнього, предметного, світу, а й у 
пізнанні самих себе, власних ресурсів і можливостей, а також 
тих “закутків” індивідуальної і колективної душі, непізнаність 
яких може становити потенційні ризики та загрози як для без-
пеки життєдіяльності самих людей, так і для світу, в якому 
вони живуть. Особливо нагальною є потреба самопізнання, а 
відтак і самовдосконалення в суспільствах, до яких належить і 
сучасне українське, – у тих, котрі переживають так званий пе-
рехідний період: прощаються зі своїм тоталітарним минулим, 
змінюють усталений устрій життя і систему цінностей, праг-
нуть в історично короткі строки вийти на рівень новітніх  
цивілізаційних досягнень.  

Серед наукових дисциплін, покликаних задовольняти 
цю потребу, дедалі помітніше місце посідає соціальна психо-
логія, тож суспільний інтерес до неї з кожним роком зростає. 
Одним із найпереконливіших його індикаторів є широке ви-
вчення курсів із соціальної психології в закладах вищої освіти. 
Основи соціально-психологічної науки нині опановують не 
тільки студенти, котрі готуються стати професійними психо-
логами, а й майбутні економісти, менеджери, політологи,  
журналісти, соціологи, соціальні працівники – усі, чиї фахові 
обов’язки так чи інакше передбачають уміння спілкуватися, 
працювати з людьми.  
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Підвищений інтерес до соціально-психологічного знан-
ня закономірно породжує, своєю чергою, попит на відповідну 
навчальну і навчально-методичну літературу. Треба сказати, 
його сьогодні в Україні вже значною мірою задоволено. Цьо-
му прислужилися ґрунтовні підручники та навчальні посібни-
ки, авторами яких є такі відомі українські вчені, як 
М. Н. Корнєв і А. Б. Коваленко, В. В. Москаленко, Л. Е. Ор-
бан-Лембрик та ін.  

Проте в переважній більшості вітчизняних і зарубіжних 
навчальних видань матеріал викладається, так би мовити, за 
гносеологічним принципом, тобто чимало соціально-
психологічних явищ описується не в онтологічних вимірах, не 
за логікою, що відтворювала б розмаїття форм їх прояву, а  
радше з погляду історії дослідження цих явищ. Такий підхід 
зрозумілий і певною мірою виправданий, особливо коли 
йдеться про підготовку фахових психологів, котрим треба 
знати, як розвивалася соціально-психологічна наука, якими пі-
знавальними стратегіями і дослідницькими процедурами вона 
при цьому послуговувалася, які за їхньою допомогою було 
отримано результати. Однак він має і свої вади – видання пе-
реобтяжується другорядними фактами, необов’язковими дета-
лями, а головне, у студентів інколи формуються не зовсім 
адекватні уявлення про те, що вони вивчають.  

Так, відомо, що явища групової динаміки впродовж ба-
гатьох десятиліть соціальні психологи досліджували переваж-
но на прикладі малих груп. Тому ці явища (груповий тиск, 
групова згуртованість, групові норми та санкції тощо) висвіт-
люються зазвичай у тих розділах, які присвячено проблемати-
ці малих груп, і в студента складається враження, що вони 
мають місце у групах лише цього типу, тоді як насправді той 
же груповий тиск набагато потужніше виявляє себе якраз у 
великих, а не в малих групах. І таких прикладів можна навес-
ти цілу низку. Отже, гносеологічний підхід до організації на-
вчального матеріалу має бути доповнений, а почасти й замі-
нений онтологічним, що ми і спробували зробити в цьому під-
ручнику.  

Крім того, у процесі його написання враховувалося, що 
соціальна психологія як наука не стоїть на місці – вона онов-
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люється, розвивається, зокрема й завдяки зусиллям вітчизня-
них учених. Змінюються уявлення про її предмет, коло дослі-
джуваних нею проблем, про її місце в системі наукового знан-
ня, методологічні засади та методи дослідження. Усі ці  
тенденції ми по змозі намагалися відобразити у відповідних 
розділах.  

Теоретичною основою підручника стала розроблена в 
Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 
концепція соціальної психології як фундаментальної, базової 
психологічної дисципліни, яка разом із загальною психологі-
єю має бути теоретико-методологічним підґрунтям усієї сис-
теми психологічних наук. Під цим кутом зору переглянуто за-
старілі стереотипи, що стосуються історії, предметного прос-
тору та міждисциплінарних зв’язків соціальної психології. 
Ширше, ніж зазвичай, висвітлено питання становлення соці-
ально-психологічної науки в Україні. Значну увагу приділено 
темам, що досі, як правило, “випадали” з вітчизняних акаде-
мічних курсів, наприклад ситуаційним чинникам соціальної 
поведінки. Докорінно переглянуто наукові уявлення про пси-
хологію великих груп та психологію мас.  

Сподіваємося, усе це допоможе тим, хто оволодіває  
сучасними соціально-психологічними знаннями, глибше й  
повніше осягнути світ пізнання та соціального творення, який 
вони відкривають. 

Підручник створено на основі однойменного навчаль-
ного посібника, виданого 2008 року, який пройшов експери-
ментальну перевірку в закладах вищої освіти. Результати екс-
периментальної перевірки широко обговорювалися зі студен-
тами цих закладів, а також на семінарах-нарадах викладачів 
дисциплін соціально-психологічного профілю, які проводив 
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 
Це суттєво допомогло в роботі над підручником.  

Підручник написано авторським колективом у такому 
складі: 

передмова – М. М. Слюсаревський; 
розд. 1 – М. М. Слюсаревський; 
розд. 2: § 2.1 – Н. В. Хазратова, § 2.2 – П. І. Бублик, 

М. О. Литвин, Н. В. Хазратова, § 2.3 – М. М. Слюсаревський; 
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розд. 3 – М. О. Литвин, Н. В. Хазратова; 
розд. 4 – В. О. Татенко; 
розд. 5 – М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова; 
розд. 6: § 6.1 – М. М. Слюсаревський, § 6.2 – 

Н. В. Хазратова, § 6.3 – П. І. Бублик, М. М. Слюсаревський; 
розд. 7: § 7.1 та § 7.3 – М. М. Слюсаревський, Н. В. Хаз-

ратова, § 7.2 та § 7.4 – Н. В. Хазратова;  
розд. 8 – Т. М. Титаренко; 
розд. 9: § 9.1 та § 9.2 – П. П. Горностай, § 9.3 –  

Н. В. Хазратова. 
Автори висловлюють щиру подяку шановним рецензен-

там О. Є. Блиновій, І. В. Данилюку та Л. М. Карамушці за 
конструктивні зауваження й слушні поради, які сприяли  
доопрацюванню рукопису підручника, а також нашій колезі 
І. І. Ревері – за велику допомогу в підготовці його до друку.  
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
 
 

1.1. Предмет і проблематика соціальної 
психології 

 
Що вивчає соціальна психологія? Найзагальніша 

відповідь на поставлене запитання міститься в самій назві “соці-
альна психологія”. Це психологічна наука про соціальне, психоло-
гія, яка прагне зробити свій внесок у його пізнання і пояснення. 

Що ж таке соціальне? Під соціальним розуміють особливу 
реальність, яка створюється людьми через буття в спільнотах. У 
широкому значенні категорією “соціальне” позначають усе су-
спільне, всю систему суспільних відносин, що є, з одного боку,  
надорганічними і в цьому сенсі надприродними, з другого – надін-
дивідуальними (надперсональними). При цьому категорію “соці-
альне” з певною умовністю переносять і на поведінку так званих 
соціальних тварин та комах (приматів, бджіл, термітів та ін.), у  
спільній життєдіяльності яких спостерігається чіткий ієрархізова-
ний розподіл і разом з тим кооперування функцій та взаємодій.  

У вужчому значенні категорію “соціальне” тлумачать як пев-
ний бік, чи “зріз”, суспільних відносин, пов’язаний із визначенням, 
розподілом та перерозподілом статусних місць індивідів і груп у 
системі їхньої взаємодії. Іншими словами, йдеться про відносини 
єдності – протистояння, протягування – відштовхування, рівності – 
нерівності, взаємозалежності – незалежності, свободи – несвободи, 
владарювання – підпорядкування, привласнення – відчуження, пре-
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стижності – непрестижності і т. ін. У цьому (вужчому) розумінні 
соціальне розглядають як таке, що існує поряд з економічним, мо-
рально-етичним, національно-етнічним, правовим, естетичним то-
що і водночас пронизує усі ці сфери суспільного буття. 

Історія соціальних наук демонструє традицію використання 
категорії “соціальне” як у широкому, так і у вужчому значеннях, 
що нерідко створює додаткові труднощі при розмежуванні пред-
метних просторів цих наук, визначенні їхніх міждисциплінарних 
зв’язків. Крім того, у феноменологічній соціології категорію “соці-
альне” використовують для позначення спільного інтерсуб’єктив-
ного світу повсякденного життя людей, їхньої суб’єктивної реаль-
ності, яку вони творять (конструюють) та інтерпретують у взаємо-
діях і спілкуванні між собою. 

Але як би хто не тлумачив соціальне, зрозуміло, що в людсь-
кому суспільстві його немає і не може бути без людини, а отже, і 
без її пристрастей, переживань, уявлень, емоцій, волі, тобто без 
усього того, що прийнято називати психікою. Соціальне без психіч-
ного – це лише теоретична абстракція. Недаремно відомий україн-
ський філософ і правник Б. О. Кістяківський, який активно розроб-
ляв соціально-психологічну проблематику, наприкінці ХІХ ст. пи-
сав, що “кожна сім’я і суспільство, кожне громадське об’єднання 
або професійне товариство базуються на спільності психічних фун-
кцій їх учасників” [цит. за: Історіографічні та методологічні коор-
динати…, 2013, с. 20].  

Тому всі спроби виокремлення соціально-психологічного із 
соціального на онтологічному рівні, так само як і їх рядопокладан-
ня, представлення у вигляді цілого і частини (аспекту, рівня), ве-
дуть до нічим не виправданого паралелізму, подвоєння соціальної 
реальності. Можна говорити лише про вивчення соціального під 
специфічним (соціально-психологічним) кутом зору чи за допомо-
гою специфічних (соціально-психологічних) засобів, тобто про  
певний рівень або спосіб пізнання соціальних явищ. Однак епісте-
мологію не слід плутати з онтологією. В онтологічному ракурсі 
соціально-психологічне є нічим іншим, як соціальним у його пси-
хологічній, тобто людській, конкретиці.  
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Отже, соціальна психологія – це наука про внутрішній (психіч-
ний) зміст соціальних явищ. Такою вона є у своїх дійсних межах, 
хоч вони й не всіма представниками соціальних наук визнаються. 

Нерідко соціальну психологію означують як наукову дисцип-
ліну, що зародилася в надрах соціології і психології, посідає про-
міжне місце між цими двома “батьківськими” науками і виконує 
функцію своєрідного “коридору”, яким вони між собою сполуча-
ються. Такі твердження породжують уявлення, що нібито був час, 
коли соціологія і психологія вже існували як розвинені науки, і від 
них, мовляв, почала відбруньковуватися соціальна психологія. Це, 
своєю чергою, спричинюється до сумнівів щодо її наукового стату-
су, сприйняття її фактично як маргінальної дисципліни, такої собі 
“бідної падчірки”, котра приречена постійно шукати свій предмет 
досліджень, відвойовуючи його по шматочку в “батьківських” наук. 

Однак теза про зародження соціальної психології “в надрах” 
соціології і психології, м’яко кажучи, не цілком відповідає дійснос-
ті. Насправді в період появи перших соціально-психологічних тео-
рій (а це була друга половина ХІХ ст.) соціологія і психологія ще 
лише формувалися як самостійні науки, їхні епістемологічні межі 
були хисткими і невиразними. Тому узвичаєне віднесення вчених, 
які порушували соціально-психологічні проблеми, до соціологів, 
психологів чи соціальних психологів часто-густо не має перекон-
ливих підстав, є наслідком суто довільних і не завжди достатньо 
вмотивованих тлумачень, спричинених пізнішими намаганнями 
монополізувати міждисциплінарну інтелектуальну спадщину в ін-
тересах вивищення тієї чи тієї науки. 

Історичні факти засвідчують, що соціально-психологічні 
знання формувалися не “в надрах”, а в процесі становлення психо-
логії і соціології як наук. Так, визнаний батько експериментальної 
психології Вільгельм Вундт (1832 – 1920), який 1879 року створив 
першу у світі психологічну лабораторію, водночас був і автором 
теорії “психології народів” – однієї з перших соціально-
психологічних теорій. Він обстоював думку, що психологічна нау-
ка має складатися з двох частин: одна з них повинна вивчати пси-
хічні явища на кшталт відчуттів, асоціацій, уваги, тобто розробляти 
проблематику, яка нині вважається загальнопсихологічною; друга 
покликана досліджувати психологію народу в її цілісності, тобто 
опікуватися власне соціально-психологічними проблемами. Отже, 
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на прикладі Вундта пересвідчуємося, що психологічна наука відпо-
чатково виявляла тенденцію до свого становлення в єдності при-
наймні двох субдисциплін – загальнопсихологічної і соціально-
психологічної. Інша річ, що в подальшому вченим, котрі ідентифі-
кували себе як психологи, значно більше імпонувала загальнопси-
хологічна, а не соціально-психологічна проблематика, і вони зосе-
реджувалися переважно на розробленні першої, тому оформлення 
соціальної психології в наукову дисципліну відбувалося з помітним 
відставанням. Це було зумовлено цілою низкою причин: більшою 
придатністю експериментального методу досліджень, який ставав 
усе популярнішим, для вивчення індивідуально-психологічних, а 
не соціально-психологічних явищ, “родовими” зв’язками загально-
психологічної тематики із фізіологічною, тим, що багато тодішніх 
психологів були фізіологами за освітою, тощо. Далеко не останню, 
а може й визначальну, роль відіграла і та обставина, що сфера 
соціальної психології дедалі наполегливіше ототожнювалася із 
соціологією. 

У другій половині, особливо наприкінці ХІХ ст. молода, ще 
остаточно не оформлена соціологічна наука помітно відійшла від 
свого початкового проекту, запропонованого її родоначальником 
Огюстом Контом (1798 – 1857), який, до речі, й увів термін 
“соціологія”. Якщо Конт розумів під соціологією все суспільство-
знавство, предметом і метою досліджень якого є загальні закони та 
закономірності функціонування і розвитку суспільства, і в такому 
розумінні соціологія фактично збігалася із соціальною філософією, 
то далі її розвиток пішов шляхом емансипації від філософії. 
Послідовники Конта, прагнучи конкретизувати предмет соціології 
таким чином, щоб його можна було вивчати на основі принципів 
“позитивної науки” (сформульованих тим же Контом), почали тлу-
мачити соціальну реальність як єдність її об’єктивних і 
суб’єктивних вимірів, що не могло не привести і зрештою привело 
до психологізації соціологічних досліджень. 

Тож закономірно, що чимало видатних учених, яких сьогодні 
беззастережно називають соціологами, ба навіть класиками соціо-
логічної науки, взагалі не проводили розмежувань між соціологією 
і соціальною психологією. Наприклад, один із них, французький 
філософ Еміль Дюркгайм (1858 – 1917), писав: “... Ми не бачимо 
ніякої недоладності в тій думці, що соціологія є психологією, якщо 
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тільки при цьому додати, що соціальна психологія має свої власні 
закони, які відрізняються від законів індивідуальної психології” 
[цит. за: Шихирев, 1999, с. 194]. Соціологом називають і теоретика 
російського ліберального народництва М. К. Михайловського 
(1842 – 1904). Проте прикметно, що, обстоюючи думку про 
необхідність започаткування колективної, масової психології як 
наукової галузі, яка доповнювала б визнаны на той час соціальні 
науки – історію, політичну економію, правознавство, “соціолог” 
Михайловський серед цих наук соціологію навіть не згадує. Не 
вбачав різниці між соціологічною і соціально-психологічною проб-
лематикою також відомий американський дослідник Франклін  
Гіддінгс (1855 – 1931). На його думку, первинним соціальним фак-
том є так зване усвідомлення роду і його має досліджувати 
“психологія суспільства”, чи, що те ж саме, соціологія. Але 
найбільший парадокс полягає в тому, що, почавши з ототожнення 
соціології із психологією, соціологи незабаром узяли на віру “пси-
хологічне” розуміння останньої як суто психології індивідуальної і 
відтак розгорнули боротьбу проти зведення соціального до 
психологічного, проти так званого психологічного редукціонізму в 
соціології. 

Отже, на час запізнілого “офіційного” визнання соціальної 
психології самостійною науковою дисципліною, яке відносять до 
першого десятиріччя ХХ ст., існувала, з одного боку, вже досить 
потужна психологічна (насправді лише загальнопсихологічна) 
традиція, що ігнорувала соціально-психологічну проблематику, з 
другого – традиція фрагментарного розроблення цієї проблематики 
як тотожної соціологічній. Природно, запізнившись зі своїм ста-
новленням, соціальна психологія змушена була рахуватися з обома 
традиціями. Так виник міф про “батьківські” науки і, відповідно, 
образ “коридорної” дисципліни. Але справа не в самому міфі як 
такому, а в тому, що його існування значно ускладнило проблему 
визначення предмета соціальної психології. Безвідплатно віддавши 
соціології чималу частку свого предметного простору, вона 
(соціальна психологія) має тепер повсякчас остерігатися, як би не-
нароком не заступити на її територію. 

 
Проблема визначення предмета соціальної 

психології. На перший погляд може видатися, що дискусії нав-
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коло предмета будь-якої науки – її суто внутрішня справа і що вони 
жодною мірою не стосуються суспільної практики, нікого, крім 
самих науковців, не обходять. Проте це не зовсім так. Такі дискусії 
корисні не тільки з огляду на утвердження дисциплінарного стату-
су тієї чи іншої науки, а й тому, що допомагають окреслити коло 
завдань, які вона має і спроможна вирішувати. Тож обговорення 
питань, пов’язаних з предметом соціальної психології, аж ніяк не 
пусте заняття. Можна погодитися з відомим російським 
дослідником історії становлення та розвитку соціально-
психологічних знань П. М. Шихіревим, який висловлював 
упевненість, що рано чи пізно соціально-психологічний аспект 
соціального процесу виявить себе настільки, що стане очевидним 
навіть для повсякденної свідомості. Тоді, можливо, дискусії з при-
воду предмета соціальної психології і втратять сенс. Однак наука 
для того й існує, писав далі цей автор, щоб теоретично передбачити 
таку перспективу і тим самим показати практичні проблеми, у 
розв’язанні яких соціальна психологія може ефективно брати 
участь тепер і в майбутньому [Шихирев, 1999, с. 202]. 

У чому ж суть проблеми предмета соціальної психології? 
Найперші уявлення про нього були максимально широкими, хоч і 
не досить чіткими. Вони базувалися на усвідомленні того факту, 
що в суспільному бутті поряд з індивідуальною психікою існує ще 
щось атрибутивно притаманне людській спільноті як цілому і що 
воно більшою чи меншою мірою впливає на ту ж індивідуальну 
психіку. Ці уявлення імпліцитно (в неявному вигляді) містилися в 
перших соціально-психологічних теоріях (М. Лацарус, Г. Штейн-
таль, В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, Е. Дюркгайм, В. Мак-Дугалл) і 
загалом адекватно позначали предметний простір соціальної 
психології як науки. 

Адекватності їм надавало передусім те, що вони були “жи-
вим” відгуком на суспільні реалії рубежу ХІХ – ХХ століть, який 
ознаменувався настанням “ери мас”, виходом на історичну арену 
саме групових, колективних суб’єктів соціального процесу, що й 
зумовило гострий суспільний запит на соціально-психологічне 
знання. Автори перших праць на соціально-психологічні теми не з 
книжок знали предмет, про який писали, нерідко були не лише 
уважними спостерігачами, а й учасниками подій, густо насичених 
соціально забарвленою психологічною феноменологією. Але слаб-
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кою стороною цих праць (попри наявні в них напрочуд влучні ха-
рактеристики свідомості та поведінки мас, проникливі, іноді, мож-
на сказати, геніальні здогади і гіпотези) був їх суто умоглядний, 
описовий характер. У сучасному розумінні це були розмірковуван-
ня з приводу соціально-психологічних явищ, а не їх дослідження. 

Тому зрозуміло, що дальший розвиток соціальної психології 
потребував переходу до конкретних досліджень. Такий перехід 
відбувся у 20-х роках минулого століття, але ціною, по-перше, 
різкого звуження її предмета (він мислився як вивчення лише 
найелементарнішого соціально-психологічного явища – безпосе-
реднього впливу одного індивіда на іншого), а по-друге, ціною ви-
холощення його власне психологічного змісту. Здавалось би, 
дослідницька соціальна психологія відійшла від соціологічної 
традиції і повернулася в лоно психологічної науки. Однак справа в 
тому, що й у самій психологічній науці тоді взяли гору тенденції, 
які згодом дістали найменування тенденцій антипсихологізму. 
Дослідження будувалися переважно за схемою природничих наук. 
Їхнім провідним методом став лабораторний експеримент, під час 
якого вивчалося тільки те, що можна “об’єктивно” (безпосередньо) 
спостерігати, – поведінкові реакції людей або тварин на зовнішні 
стимули (подразники). Відтак психологічні науки почали називати 
поведінковими, із забороною навіть самого терміна “психіка”. 

Глибокому критичному аналізу піддав ці тенденції, зокрема, 
український історик і теоретик психології В. А. Роменець (1926 –
 1998). Цей видатний учений, який володів воістину енциклопе-
дичними знаннями, болісно переживав те, що в біхевіоризмі, геш-
тальтпсихології, рефлексології та інших течіях психологічної дум-
ки ХХ ст. на перший план вийшли “спрощені біологізовані та ме-
ханізовані аналоги психічного”, які не могли не редукувати приро-
ду останнього до “занадто умовних її подоб” [Роменець, Маноха, 
1998 с. 69]. Його не заспокоювали пóступки цих течій на кшталт 
необіхевіористських “проміжних змінних”, під якими малися на 
увазі недоступні прямому спостереженню психічні компоненти 
(мета, мотив, значення тощо). Він з гіркотою констатував, що су-
часна психологія перетворюється на поведінкознавство (behavioral 
science), що наприкінці століття біхевіоризм продовжує набирати 
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дедалі витонченіших форм, використовуючи досягнення новітньої 
філософії. 

На цьому історичному тлі стає зрозумілим пафос роменців-
ського заклику: “…Психологія має повернутися до самої себе” [там 
само, с. 48]. Тенденціям розмивання та підміни предмета психоло-
гічної науки Роменець протиставив концепт “психології у власних 
межах”, який пов’язував насамперед з науково-теоретичними здо-
бутками іншого видатного українського психолога – Г. С. Костюка 
(1899 – 1982) та його школи, адже, як і Костюк, був переконаний, 
що, хоч би якими продуктивними видавалися істотні кореляції 
психології з іншими науками, з людською культурою в цілому,  
дійсний поступ психології визначається рівнем її самостійності, 
своєрідністю її закономірностей. Ці методологічні настанови мо-
жуть і повинні бути покладені в основу розв’язання, зокрема, і 
проблеми предмета соціальної психології.  

На жаль, упродовж багатьох десятиліть він визначався таким 
чином, що соціальну психологію було важко або й неможливо іден-
тифікувати як науку про психіку, закономірності функціонування 
та розвитку останньої. Наведемо деякі визначення, типові для аме-
риканської, найбільш потужної, соціально-психологічної школи:  

соціальною психологією є наукове вивчення досвіду і пове-
дінки індивіда у зв’язку з дією на нього соціального стимулу 
(M. Sherif, C. Sherif); 

соціальна психологія – це підрозділ психології, пов’язаний з 
конкретно-науковим вивченням поведінки індивідів як функції со-
ціальних стимулів (E. E. Jones, H. B. Gerard); 

об’єктом соціальної психології є вивчення залежності та вза-
ємозалежності між індивідуальними поведінками (R. B. Zajonc). 

Узагальнивши подібні визначення, відомий американський 
психолог Г. В. Олпорт дійшов висновку, що “переважна більшість 
соціальних психологів розглядає свою дисципліну як спробу зро-
зуміти і пояснити, який вплив справляє на думки, почуття та пове-
дінку індивідів дійсна, уявлювана або гадана поведінка інших” 
[Allport, 1968, р. 3].  

Таке обмежене розуміння предмета соціально-психологічної 
науки в 1970-х роках викликало гостру критику з боку соціологічно 
зорієнтованих західноєвропейських соціальних психологів – 
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С. Московічі, Г. Теджфела, Р. Гарре та ін. Ініціатори “антиамери-
канського бунту”, що стався тоді в соціальній психології, змістили 
акцент аналізу на широкий соціальний контекст, реальні (не-
експериментальні) ситуації взаємодії людей, міжгрупові стосунки. 
Однак у полемічному завзятті особливо не обтяжували себе нама-
ганнями визначити її предмет сутнісно. Наприклад, С. Московічі 
писав: “Царина дослідження соціальної психології – це групи та 
індивіди, які творять свою реальність, керують одне одним і ство-
рюють як зв’язки, що їх поєднують, так і відмінності, які їх розме-
жовують” [The context of social..., 1972, р. 60].  

Наведене визначення чітко фіксує в предметі соціальної пси-
хології лише соціальні об’єкти (групи та індивіди), що мають бути 
в полі зору дослідника, а ту реальність, яку слід при цьому вивчати, 
окреслює, як бачимо, досить “туманно”. Природно, це залишало 
простір для подальших тлумачень соціальної психології в дусі по-
ведінкознавства, зведення природи психічного “до занадто умов-
них її подоб”. До речі, і сам Московічі погоджувався, що “соціаль-
на психологія є наукою про поведінку, якщо при цьому мати на 
увазі, що вона розглядає вельми специфічний тип цієї поведінки – 
символічний” [там само, р. 61]. Але ж тим самим соціальна психо-
логія, яка “з легкої руки” західних учених мусить (чи може?) ви-
вчати начебто не психіку, а тільки поведінку (відношення, зв’язки, 
відносини тощо), і досі є заручницею нескінченних безплідних 
дискусій щодо розмежування “пізнавальних територій” із соціоло-
гією та іншими науками. 

Поведінкові тлумачення предмета соціальної психології або 
принаймні їхні термінологічні відповідники свідомо чи мимохіть 
засвоювалися й радянськими і засвоюються пострадянськими соці-
альними психологами. Тож сьогодні більшість російських та вітчи-
зняних авторів розглядають її як науку з подвійним предметом 
(мають вивчатися як індивіди, так і групи, що заперечень не викли-
кає), але сам цей предмет часто-густо описується в ерзац-
психологічних, не специфічних для психології термінах. 

Найтиповіший приклад – загальновідоме, укорінене в психо-
логічних словниках визначення Г. М. Андреєвої, згідно з яким 
предметом соціальної психології є закономірності поведінки та 
діяльності людей, зумовлені належністю їх до соціальних груп, а 
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також психологічні характеристики цих груп [Андреева, 2005, 
с. 11]. Неважко помітити, що це визначення містить власне психо-
логію, – у дещо “приглушеному”, не вельми виразному вигляді, – 
чомусь лише в характеристиках груп, а на рівні індивідів цілком 
по-біхевіористському йдеться про поведінку і діяльність. 

Мабуть, відчуваючи цю паліативність, інші відомі автори 
(Б. Д. Паригін, А. М. Сухов, Л. Е. Орбан-Лембрик) намагаються 
визначати предмет соціальної психології через такі поняття, як 
“соціальна психіка”, “ соціально-психологічні явища”, “ соціально-
психологічна реальність”. Ці визначення, безумовно, варто оціню-
вати як крок уперед – до соціальної психології “у власних межах”. 
Однак їхнім вразливим місцем поряд із нальотом тавтологічності є 
те, що згадані поняття зазвичай самі потребують визначення. І коли 
автори, що ними послуговуються, починають їх визначати, із цих 
визначень уперто “стирчать вуха” того ж біхевіоризму. Приміром, 
Б. Д. Паригін під соціальною психікою розуміє особливості не тіль-
ки психічного стану (між іншим, чому тільки стану? де поділися 
інші психічні явища – процеси, властивості?), а й “поведінки інди-
віда в групі, масі та колективі” [Парыгин, 2003, с. 46]. До соціаль-
но-психологічних явищ, окрім, скажімо, атитюдів, стереотипів чи 
настроїв, зараховуються й такі не специфічні для психології 
об’єкти міждисциплінарного інтересу, як спільнота, спілкування, 
конфлікт тощо. Хоча мову слід було б вести про те, що є в цих 
об’єктах власне психологічним, наприклад про згуртованість  
спільноти, її колективну свідомість, інші психологічні характерис-
тики. 

Отже, найпершою вимогою до визначення предмета соціаль-
ної психології вочевидь має бути позиціонування її як науки, що 
вивчає психічні явища. 

Друга вимога – з’ясування специфіки цих явищ, відмінності їх 
від тих, які традиційно досліджує загальна психологія. На статус 
самостійної психологічної дисципліни фундаментального рівня 
соціальна психологія зможе впевнено претендувати лише за умови, 
якщо у своєму предметі фіксуватиме не тільки психічні явища ін-
дивідуального діапазону, спричинені соціальними процесами, а й 
ті, які прийнято називати надіндивідуальними, – групові, колектив-
ні, масові. 
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На жаль, визнання їхньої онтологічності (реальності, немета-
форичності) поки що залишається “каменем спотикання” для біль-
шості психологів, зокрема й вітчизняних. Незважаючи на те, що, за 
В. А. Роменцем, “пов’язувати психічну діяльність тільки з нервовою 
системою – однобічна й безнадійна справа” [Роменець, Маноха, 
1998, с. 815], психічне досі мислиться фактично як корелят тілесно-
го субстрату – мозку окремої людини, закономірностей його нейро-
динаміки. Звідси, згідно з логікою житейських уявлень, робиться ви-
сновок, що поза окремою людиною жодних психічних явищ немає і 
бути не може.  

При цьому фактично ігноруються такі плідні наукові ідеї, як, 
скажімо, тлумачення психіки як функціонального органа 
(О. О. Ухтомський, О. М. Леонтьєв та ін.). А тим часом ці ідеї впри-
тул підводять до визнання онтологічності надіндивідуального. Так, 
російські психологи В. П. Зінченко і Є. Б. Моргунов зазначають: 
“Душу, психіку, свідомість можна розглядати як функціональні ор-
гани індивіда, соціуму (виділено нами. – Авт.). Саме як функціо-
нальні, а не анатомоморфологічні. А проте ці органи мають свою 
особливу будову, членування, мають власну біодинамічну, чуттєву, 
розумову, емоційну тканину” [Зинченко, Моргунов, 1994, с. 121]. 

Звичайно, сучасній науці ще не під силу достеменно 
з’ясувати фізіологічну (біологічну? фізичну?) природу надіндиві-
дуальних психічних явищ. Це треба визнати. Однак чи лише надін-
дивідуальних? Те саме можна сказати і про нейродинамічне під-
ґрунтя таких суто індивідуальних явищ, як самосвідомість, картина 
світу, життєвий шлях чи життєвий вибір особистості. Але ж ніхто 
їх не виводить за межі предмета психології. І взагалі, багато наук 
просто не могли б розвиватись, якби їхній розвиток обумовлювався 
критерієм абсолютного знання – так би мовити, останніх підвалин 
буття. Хімія не могла б досліджувати властивості речовин до 
з’ясування їхньої фізичної будови, хоча вона це тривалий час 
успішно робила. Був би неможливим розвиток електродинаміки, 
оскільки досі остаточно не з’ясовано природу електричного стру-
му, астрономії – оскільки до пуття невідомо, як виник Усесвіт. Але 
кожна наука спирається на те, що знає, а не на те, що бажано було 
б знати, і ставить перед собою посильні завдання. Тож і соціальна 
психологія має вивчати надіндивідуальні психічні явища з тим сту-
пенем наближення, який на сьогоднішній день є можливим. 
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Третьою суттєвою вимогою до визначення предмета соціаль-
ної психології має бути розширення теоретико-методологічного 
базису тлумачення феноменології тих психічних явищ, які нале-
жить вивчати. 

Загальним місцем у соціологічній та соціально-психологічній 
літературі давно стало тлумачення соціального, а відтак і соціаль-
но-психологічного як такого, що виникає у взаємодії людей. Таке 
тлумачення є правомірним, необхідним і принципово важливим. 
Однак це, як то кажуть, правда, але не вся. За такого тлумачення 
поза межами предмета соціальної психології залишаються психічні 
явища, які, безумовно, характеризують соціальний світ людини  
(більше того, розкривають, можливо, його найглибші основи), але 
якщо й “виводяться” із взаємодії, то в такій далекій історичній чи 
навіть доісторичній ретроспективі, розгляд якої в конкретно-
науковому плані просто втрачає сенс. Ідеться, наприклад, про так 
звані архетипи колективного несвідомого, що, згідно з ученням 
К. Г. Юнга (1875 – 1961), успадковуються людьми разом з генетич-
ними ознаками. Щоправда, існування архетипів досі не підтвер-
джено строго емпіричними методами, але й заперечувати його не-
має підстав, тим паче з огляду на величезну популярність поясню-
вальних моделей соціальної поведінки, заснованих на принципі 
архетипу. 

Скільки б не точилося суперечок навколо подібних психіч-
них феноменів, зрозуміло одне: навряд чи можна вважати єдиною 
передумовою їхнього існування лише безпосередню чи символічно 
опосередковану взаємодію індивідів і груп або – в радянському ва-
ріанті – їхню спільну діяльність. Слід враховувати деяку первинну 
зрощеність і нероздільність індивідуальних психічних процесів і 
явищ, спричинені історичною і культурною єдністю людського су-
спільства, на чому особливо наголошував відомий російський фі-
лософ С. Л. Франк (1877 – 1950). Не торкаючись тут зумовлених 
різними причинами, зокрема і термінологічними, певних супереч-
ностей у поглядах Франка, підкреслимо, однак, що він, може і з 
надмірною категоричністю, наполягав: тільки з погляду такої пер-
винної зрощеності та нероздільності й можлива взагалі соціальна 
психологія, принципово відмінна від психології індивідуальної (в 
нинішніх термінах – загальної) як психологія самого “ми”, душев-
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них станів, що охоплюють цілу групу, багатоєдність людей і спіль-
но як єдність переживаються [Франк, 1992, с. 68]. 

Незаперечний інтерес в аспекті розширення теоретико-
методологічного базису соціальної психології становить також ви-
сунута академіком С. Д. Максименком ідея біологічного втілення 
(опредметнення) психічних змістів соціального на ранніх стадіях 
онтогенезу особистості. На думку цього вченого, перша фаза онто-
генезу розпочинається ще до народження і навіть зачаття дитини – 
з духовної єдності двох люблячих істот, які, даючи їй біологічне 
життя, водночас втілюють у ньому свою соціальну сутність. При-
чому С. Д. Максименко не виключає, що вже у цій фазі існуюча в 
ідеальному плані особистість успадковує певною мірою духовний, 
психологічний досвід не лише своїх батьків, а й попередніх поко-
лінь, соціуму в цілому [Максименко, 2006, с. 73–74]. 

Отже, підсумовуючи, можна запропонувати таке визначення 
предмета соціальної психології. Це індивідуальні та надіндивіду-
альні (групові, колективні, масові) психічні явища, що зумовлюють-
ся історичною та культурною єдністю людей, їхньою взаємодією, 
спільною діяльністю і виявляються в особливостях індивідуальної, 
групової та міжгрупової поведінки. 

Звичайно, ідеться не лише про опис цих явищ. Право назива-
тися наукою соціальна психологія отримує в міру того, як розкри-
ває закономірності їх виникнення, функціонування і розвитку. 

 
Структура і функції соціальної психології. Струк-

тура науки відбиває логіку розгортання її предмета в тих уявленнях 
та поняттях, що склалися в ній на певному етапі розвитку і дають 
змогу окреслити коло проблем, які вона покликана розв’язувати. 
При цьому з уточненням предмета науки, нагромадженням нових 
знань поступово змінюються й ті уявлення та поняття, що їх відоб-
ражають, а відтак зазнає більших чи менших змін і сама структура 
науки. Тобто вона не є застиглою, раз і назавжди даною. Разом з 
тим певна сталість структурних елементів науки і їхніх взаємо-
зв’язків є необхідним підґрунтям її розвитку, важливою передумо-
вою самовідтворення, засвоєння цієї науки як навчальної дисцип-
ліни, а також формування в суспільстві соціального запиту на її 
досягнення і нові розробки. 
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Проблеми, що розробляються сучасною соціально-психоло-
гічною наукою, правомірно згрупувати в такі основні розділи, які 
можна розглядати водночас як основні структурно-смислові блоки 
навчального курсу із соціальної психології: 

1. Науково-методологічний. Головний його зміст становлять 
проблеми, пов’язані із з’ясуванням предмета соціальної психології, 
її місця в системі наукового знання, методологічних засад і методів 
дослідження. Усі ці проблеми аналізують у тісному зв’язку з пи-
таннями еволюції соціально-психологічного знання, історії його 
становлення, адже методологія науки, її предметний простір мають 
історичний характер, і недаремно кажуть, що методологія без істо-
рії пуста, а історія без методології – сліпа. 

2. Основи психічної регуляції (саморегуляції) соціальної пове-
дінки людей. Тут розглядають, з одного боку, такі традиційні 
об’єкти соціально-психологічних досліджень, як соціальні настанов-
лення (атитюди) і ціннісні орієнтації, знання яких дає змогу пояс-
нювати і певною мірою передбачати соціальну поведінку індивідів 
і груп за однотипних (повторюваних) умов; з другого боку, врахо-
вують ситуаційну зумовленість людської поведінки, що спонукає 
вивчати різноманітні й різнорівневі соціальні ситуації – порівняно 
новий об’єкт досліджень соціальної психології. Під цим кутом зору 
важливого значення набуває дальший розвиток ситуаційного під-
ходу як такого, що дає можливість пізнавати психологічні характе-
ристики соціального суб’єкта в єдності з умовами, в яких він діє, і 
тим самим підвищує прогностичний потенціал соціально-
психологічного знання. 

3. Психологічні проблеми міжособової взаємодії і міжособо-
вих стосунків. Дослідження цього кола проблем спрямоване на 
розкриття психологічного “підтексту” міжособових інтеракцій 
(взаємодій), їхніх кооперативних і конфліктних форм. Аналізують-
ся феномени вербального і невербального спілкування як обміну 
між людьми соціальною інформацією, психологічні бар’єри, що 
утруднюють спілкування, процеси соціальної перцепції (сприй-
мання і розуміння людьми одне одного), каузальної атрибуції (ін-
терпретації суб’єктом причин та мотивів поведінки інших людей), 
атракційні процеси (виникнення симпатії та антипатії).  

Окремим аспектом цього розділу є проблематика психології 
впливу однієї людини на іншу. Поряд з аналізом соціально-
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психологічних механізмів, які традиційно вивчаються соціальною 
психологією (переконування, навіювання, наслідування, зобов’я-
зування, санкціонування, психічне зараження), ця проблематика 
передбачає з’ясування психологічних критеріїв розрізнення 
маніпулятивних і неманіпулятивних способів здійснення впливу, 
таких його специфічних форм, як, наприклад, інвективний вплив 
(лихослів’я, грубість, образи), засобів запобігання їм, розроблення 
гуманістичних моделей розвивального впливу, партнерських 
стосунків тощо. 

4. Психологія групових і масоподібних соціальних суб’єктів. 
Цей розділ акумулює наукові уявлення про психологічні детермі-
нанти виникнення та закономірні етапи розвитку людських спіль-
нот і груп, про феноменологію надіндивідуальних психічних явищ, 
яка виявляється в колективному (груповому) свідомому і несвідо-
мому, про динамічні процеси в групах (відносини влади–
підпорядкування, груповий тиск, згуртованість, групові норми та 
санкції тощо). Означені проблеми традиційно конкретизуються і 
вивчаються в межах двох основних підрозділів:  

а) психологія великих груп і масових явищ (головним 
об’єктом вивчення в цьому підрозділі є феномени громадської  
думки, соціальних уявлень, історичної пам’яті, традиції та звичаї, 
архетипи колективного несвідомого, надіндивідуальні психічні 
стани на кшталт соціальної напруженості чи масової паніки, пси-
хологічні механізми поширення моди, чуток і т. ін.);  

б) психологія середніх і малих груп (головну увагу тут зосе-
реджують на проблемах психологічної сумісності і несумісності 
членів групи, їхнього статусного розподілу, лідерства і керівницт-
ва, на процесах ухвалення групових рішень тощо). 

Поряд із цими двома основними підрозділами дедалі більшої 
ваги набуває психологічна проблематика міжгрупових відносин. 
Ця проблематика, інтерес до якої значно пожвавився в останні де-
сятиріччя, охоплює особливості міжгрупового сприймання, прояви 
міжгрупового співробітництва та суперництва, передумови виник-
нення та способи залагодження міжгрупових конфліктів. Фунда-
ментальне значення для її розроблення має виявлення закономір-
ностей формування в членів групи (спільноти) образу “Ми” та об-
разу “Вони”. Варто звернути увагу і на те, що дослідження 
міжгрупових відносин, мабуть, найпомітніше сприяє розширенню 
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змістового простору соціальної психології, про що свідчить поява 
низки нових понять, скажімо, таких, як інгруповий фаворитизм. 

5. Соціальна психологія особистості. Центральною пробле-
мою цього розділу є співвідношення в особистості індивідуального 
і соціального (надіндивідуального). Досліджуються процеси соціа-
лізації та індивідуалізації, персоногенезу людини, адаптації до 
умов соціального середовища. Особистість розглядають як суб’єкт 
власної життєдіяльності, наділений соціально зумовленими психо-
логічними характеристиками (“Я-концепція”, “Я-образ”, менталь-
ність, ціннісно-смислова та мотиваційна сфери, статусно-рольові 
характеристики тощо). Вивчають психологічні закономірності со-
ціальної поведінки особистості як відносно узгодженої і послідов-
ної системи суспільно значущих учинків. Дедалі більшу увагу при-
діляють проблемам свободи і відповідальності, життєвого вибору 
особистості, проектування нею свого майбутнього, формування її 
соціального інтелекту та соціально-психологічної компетентності. 
З’ясовуються причини соціальних девіацій (відхилень від загаль-
ноприйнятих норм) та шляхи запобігання їм. 

6. Проблеми розроблення та застосування практичного ін-
струментарію соціальної психології. До таких проблем належать, з 
одного боку, пов’язані з підвищенням надійності методів та мето-
дик соціально-психологічної діагностики (зазвичай це ті ж самі ме-
тодичні засоби, що використовуються в соціально-психологічних 
дослідженнях для одержання нового знання, але багаторазово пе-
ревірені, уніфіковані, максимально пристосовані до практичних 
потреб), з другого – проблеми конструювання та вдосконалення 
методів і технологій, за допомогою яких соціальний психолог без-
посередньо “втручається в життя” – здійснює консультаційну робо-
ту, надає соціально-психологічну допомогу зацікавленим у ній 
особам та організаціям. Арсенал такого плану методів (технологій) 
сьогодні багатий і різноманітний (тренінги особистісного зростан-
ня, бізнес-тренінги, ділові ігри, організаційно-діяльнісні ігри,  
PR-технології тощо), проте практика постійно потребує його по-
повнення, а головне – забезпечення соціальної релевантності вико-
ристовуваних методів і технологій, їх відповідності поставленим 
цілям, очікуванням клієнта. При цьому набуває неабиякої ваги  
проблема етичних принципів практичної роботи соціального пси-
холога, моральної та правової відповідальності за її наслідки. 
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Рис.1.1. Основні структурно-смислові блоки навчального курсу  
із соціальної психології  
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іншими об’єктами; 3) передбачення на цій основі змін, яких може 
зазнавати об’єкт; 4) цілеспрямоване керування об’єктом. Першим 
двом фазам відповідають описова і пояснювальна функції науки (їх 
найчастіше позначають спільною назвою “пізнавальна функція”). У 
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– праксеологічна (практична). Усі функції науки перебувають між 
собою в субординаційному зв’язку: виконання кожної наступної 
залежить від того, наскільки успішно, в якому обсязі виконуються 
попередні. Під цим кутом зору результативність праксеологічної 
функції є критерієм ефективного функціонування науки в цілому. 

За більшістю оцінок істориків соціальної психології, до почат-
ку минулого століття вона перебувала в першій фазі розвитку, на-
близившись до другої, тобто виконувала лише пізнавальну функ-
цію, та й то далеко не в повному обсязі: розмірковування вчених 
(філософів, психологів, соціологів) з приводу соціально-
психологічних явищ і процесів, як правило, не давали знання про 
закономірності їх перебігу, розвитку, які тільки й можуть бути під-
ставою для адекватних соціально-психологічних прогнозів і дієвих 
практичних рекомендацій. Протягом ХХ ст. становище докорінно 
змінилося. Попри всі перипетії та складнощі свого розвитку соці-
альна психологія нагромадила величезний обсяг емпірично верифі-
кованих і теоретично осмислених знань, що, безперечно, сприяло 
нарощуванню її прогностичного та праксеологічного потенціалу. 

Переконливим свідченням виконання соціальною психологі-
єю всього комплексу функцій наукової дисципліни є запотребова-
ність практичних послуг соціальних психологів на всіх континен-
тах, особливо в країнах Заходу. Усе більш запотребованими вони 
стають і в Україні. Ідеться не лише про прикладні соціально-
психологічні дослідження (хоч і про них також). Соціальні психо-
логи виступають сьогодні в ролі експертів, консультантів з числен-
них питань життя людини і суспільства (консультування подружніх 
пар, сімейне консультування, організаційне консультування, коу-
чинг керівників тощо), соціальних технологів, співвиконавців соці-
альних проектів, надають соціально-психологічну підтримку й до-
помогу населенню та організаціям (психогігієна, психопрофілакти-
ка, групова психотерапія, забезпечення особистісного зростання, 
позитивних змін у діяльності організацій, соціальна реабілітація 
осіб, що зазнали психотравм, і т. ін.). Інакше кажучи, поряд з нау-
ково-дослідною роботою виразно окреслилася сфера соціально-
психологічної практики – подібно до того, як, наприклад, поряд з 
педагогічною наукою існує педагогічна практика, поряд з медич-
ною наукою – медична практика. 
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    Фази розвитку науки                        Функції наукового знання 
 

Рис. 1.2. Співвідношення функцій наукового знання з фазами  
розвитку науки  
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прогностичну та праксеологічну функції уже в повному обсязі, бу-
ло б перебільшенням. Вона загалом добре справляється із цими 
функціями в тих царинах, які найкраще досліджені. Це передусім 
царини міжособових стосунків, функціонування малих груп і груп 
середніх (типу організацій). Гірше справа стоїть з більш масштаб-
ними соціально-психологічними явищами, що, власне, й було одні-
єю з головних причин “антиамериканського” бунту в соціальній 
психології наприкінці 1960-х років, ініціатори якого звинувачували 
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масові молодіжні рухи в Західній Європі та могутні антивоєнні ви-
ступи в самих США. Відтоді соціальна психологія дещо просуну-
лась у вивченні природи соціальних змін, міжгрупових відносин, 
соціальних конфліктів. Але й нині їй гостро бракує знань про такі 
феномени, як масові соціальні рухи, поведінка неорганізованих 
юрб, складні політичні системи тощо. Усе це обмежує її прогнос-
тичні та праксеологічні можливості. Так, соціальні психологи (як, 
між іншим, і соціологи, представники суспільствознавчих наук у ці-
лому) виявилися фактично безпорадними перед лицем явищ соці-
альної динаміки, якими зумовлювався і супроводжувався розпад Ра-
дянського Союзу, викликами глобалізації, міжнародного тероризму. 

Тому в сучасних умовах перед соціальною психологією по-
стає низка нових завдань, пов’язаних з “укрупненням” масштабу 
досліджуваного об’єкта до великих груп типу територіальних (ет-
нічних, релігійних, професійних) спільнот, суспільства і цивілізації 
в цілому. Це насамперед: 

– вивчення психологічних аспектів макросоціальних проце-
сів і психології людини в глобалізованому світі, що змінюється; 

– осмислення соціального як певного рівня реальності, що 
детермінується загальнолюдськими цінностями, наповнення соці-
ально-психологічних досліджень морально-етичним змістом, що 
передбачає розкриття психологічної природи таких феноменів, як 
віра і довіра, совість і заздрість, моральні переживання і почуття 
соціальної справедливості тощо; 

– постановка і розв’язання проблем національної безпеки та 
безпеки життєдіяльності людини і суспільства; 

– обґрунтування теоретичних засад і технологій соціально-
психологічного супроводу модернізаційних процесів, упроваджен-
ня інновацій у суспільне життя загалом і зокрема в такі його сфери, 
як виробництво, підприємництво, освіта, державна служба, полі-
тична діяльність, військова справа, охорона правопорядку; 

– розроблення стратегій і способів прогнозування та нейт-
ралізації деструктивних соціально-психологічних феноменів і ри-
зиків, якими можуть супроводжуватися глобалізаційні та модерні-
заційні процеси. 

Одним із нагальних завдань сучасної соціальної психології є 
також обґрунтування теоретико-методологічних основ соціально-
психологічної практики. Увесь досвід останньої показує, що вона, 
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як правило, з одного боку, не може безпосередньо спиратися на 
результати фундаментальних досліджень, а з другого – відчуває їх 
постійний дефіцит, що спричинюється до поширення в ній неком-
петентності, кустарщини та шарлатанства (надмірне захоплення 
технологіями нейролінгвістичного програмування, генітальної те-
рапії, медитації, зомбування тощо). Тому соціально-психологічна 
практика повинна мати власну теорію, предмет якої відрізняєть-
ся від предмета соціально-психологічної науки. Його визначають 
як закономірності й способи психодіагностики, консультативної 
роботи, створення та застосування психотехнологій у соціальній 
сфері. 

 
 

1.2. Історія становлення і розвитку  
соціальної психології 

 
Зародження й розвиток соціальної психології в 

країнах Заходу і на теренах колишнього СРСР. Людсь-
ке суспільство від самих початків свого існування постійно стика-
лося з такими явищами, як вплив однієї людини на іншу, взаємна 
симпатія чи антипатія, масові настрої, психічне зараження, та ін-
шими соціально-психологічними феноменами і, природно, намага-
лося їх осмислити. Тому витоки соціально-психологічного знання 
простежуються ще у філософських ученнях далекого минулого. В 
європейській і похідній від неї північноамериканській соціокуль-
турних традиціях першість у постановці соціально-психологічних 
проблем віддають давньогрецьким філософам Сократу, Платону та 
Арістотелю. Так, Сократ найвище благо людини вбачав у дружбі, 
що виникає від захоплення доброчесністю інших людей і відтак 
супроводжується прагненням прихилити їх до себе. Платон розмір-
ковував про ірраціональну поведінку натовпу, про “бунтівні на-
строї” мас, невдоволених наявним суспільним ладом, як чинник 
політичних змін. Арістотель стверджував, що людина не може  
нормально розвиватися поза впливом з боку суспільства, обґрунто-
вував належність людей до певних суспільних класів їхнім вродже-
ним психічним складом. 
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Ці та інші ідеї давнини дістали дальший розвиток в епоху 
Відродження і добу Просвітництва. Вони набували дедалі виразні-
шого звучання у філософії та природничих і суспільних науках, що 
від неї поступово відокремлювалися. Таких видатних західноєвро-
пейських мислителів, як Нікколо Макіавеллі (1469 – 1527) і То-
мас Гоббз (1588 – 1679), вважають уже безпосередніми попередни-
ками сучасної соціальної психології.  

Датою ж її “народження” здебільшого називають 1908 рік, 
коли було опубліковано відразу дві праці, що містили в назвах тер-
мін “соціальна психологія”: американського соціолога з економіч-
ною освітою Е. Росса та англійського психолога В. Мак-Дугалла, 
котрий згодом переїхав до США. Правда, ця дата є суто умовною, 
оскільки американець Дж. Болдуїн ще 1897 року опублікував книгу 
“Дослідження із соціальної психології”. Зафіксовано й інші випад-
ки більш раннього вживання терміна “соціальна психологія” у  
назвах наукових праць. Отже, вони теж можуть претендувати на 
першість. 

Проте становлення соціальної психології як системи науко-
вого знання визначається, вочевидь, не згаданими формальними 
віхами, а появою перших соціально-психологічних теорій, які по-
чали складатися в другій половині XIX ст. Їхнє формування було 
зумовлене суспільними запитами, пов’язаними зі стрімким розвит-
ком капіталістичного способу виробництва, що супроводжувався 
колосальними соціальними потрясіннями, небаченими міграціями 
населення, докорінним зламом усталених норм людських взаємин, 
суспільної моралі. Ці процеси ставили безліч запитань, на які не 
могли задовільно відповісти найбільш “просунуті” на той час галу-
зі суспільствознавства – антропологія, археологія, етнографія, кри-
мінологія, мовознавство, політична економія. Водночас у цих галу-
зях нагромадилася величезна кількість наукових фактів, що вима-
гали як соціологічної та загальнопсихологічної, так і соціально-
психологічної інтерпретації. 

У відповідь на ці суспільні потреби і з’явилися перші соці-
ально-психологічні теорії. Найвідомішими з-поміж них є теорії ко-
лективних уявлень (Е. Дюркгайм), психології народів (М. Лацарус, 
Г. Штейнталь, В. Вундт), психології мас (Г. Лебон, С. Сігеле, 
Г. Тард), інстинктів соціальної поведінки (В. Мак-Дугалл). 
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Теорію колективних уявлень Е. Дюркгайм розробляв як 
складову свого соціологічного вчення. При цьому (пам’ятаймо) 
ототожнював соціологію із соціальною психологією. Суспільство, 
на його думку, є живим організмом, що підпорядковує собі індиві-
да. Життєздатність цього організму забезпечується двома формами 
соціального примусу – зовнішніми об’єктивно існуючими прави-
лами та інтеріоризованими людьми соціальними нормами і ціннос-
тями. Останнім Дюркгайм відводив провідну роль, тлумачачи їх як 
колективні уявлення, тобто певні способи мислення, відчуття і  
діяльності, яких людина набуває в процесі соціалізації. Головна 
його ідея полягала в тому, що людину робить людиною символічно 
представлене в її свідомості суспільство. Тим самим він сформу-
лював основні підходи до розуміння, по-перше, соціалізації осо-
бистості, по-друге, регуляції її соціальної поведінки, яких значною 
мірою дотримується і сучасна соціальна психологія. 

Початок теорії психології народів поклали німецькі вчені – 
філософ М. Лацарус (1824 – 1903) та мовознавець Г. Штейнталь 
(1823 – 1893), які 1859 року заснували журнал “Психологія народів 
і мовознавство”. Там вони опублікували вступну статтю, де, спи-
раючись на вчення Гегеля про “об’єктивний дух”, сформулювали 
думку про те, що рушійною силою історії є народ як “дух цілого”, 
котрий виражає себе в мистецтві, релігії, мові, міфах, звичаях  
тощо, а індивідуальна свідомість – лише його продукт, ланка  
деякого психологічного зв’язку. Відтак ставилося завдання психо-
логічного пізнання сутності народного духу, відкриття законів  
духовної діяльності народу. 

Далі ці ідеї розвинув і блискуче втілив у своїй десятитомній 
“Психології народів” В. Вундт. Він відмовився від невизначеного 
поняття “дух цілого” і надав теорії психології народів більш реалі-
стичного вигляду. У розробленому ним варіанті вона порушила 
низку принципових питань, серед яких питання онтології надінди-
відуальної психіки людських спільнот, її “опредмечення” в продук-
тах культури, ролі соціальних сил у розвитку пізнавальних проце-
сів індивіда, історико-культурних підвалин соціально-психологіч-
ної науки тощо. Вундт розробив широку програму емпіричних до-
сліджень мови, міфів та звичаїв як джерел соціально-психологічно-
го пізнання, котра не втратила актуальності до сьогодні. Разом з тим 
він помилково вважав, що це пізнання має бути суто описовим, про-
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тиставляв його експериментальним дослідженням психофізіологіч-
них явищ, не припускав можливості вивчення “психології народів” у 
натуральній (не опредмеченій у продуктах культури) формі. 

Одним з найвидатніших представників французько-
італійської наукової школи, що запропонувала теорію психології 
мас, був Гюстав Лебон (1841–1931). Дотримуючись відверто 
контрреволюційних, антидемократичних політичних поглядів, він 
протиставляв еліту як справжнього творця історії і культури “тем-
ній” масі, або натовпу, що, на його думку, керується у своїй пове-
дінці не розумом, а лише розбурханими емоціями. Як наслідок, ма-
сова поведінка змальовувалася Лебоном не без упереджень і з пев-
ними перебільшеннями притаманних їй негативних моментів. І са-
ме на це, як правило, звертають головну увагу, висвітлюючи його 
погляди. Однак не цим визначається неминуща цінність його нау-
кового доробку. Як ніхто інший, Лебон глибоко осягнув сутність 
“колективної душі” – феномена психічної єдності сконцентрованої 
маси людей. Він фактично вперше відкрив для соціальної психоло-
гії (а) надіндивідуальну психіку в її натуральних (“живих”) формах, 
(б) колективне несвідоме як рівень цієї психіки, (в) низку надінди-
відуальних психічних станів, що виникають у великих людських 
скупченнях, та механізмів їх виникнення. На жаль, Лебон надто 
розширювально тлумачив поняття “натовп”, ототожнював його з 
поняттям “маса” і підводив під обидва поняття все що завгодно – 
від масових демонстрацій та парламентських слухань до бандитсь-
ких угруповань та просторово роз’єднаних учасників політичних 
виборів. Це досі спричинюється до значних термінологічних непо-
розумінь та різнобіжності в розумінні відповідних соціально-
психологічних явищ.  

Диференціацію понять натовпу як зібрання людей, що пребу-
вають у безпосередньому контакті, і масоподібних утворень спо-
живачів комунікативних повідомлень, об’єднаних лише спільною 
громадською думкою, здійснив Лебонів сучасник і співвітчизник 
Габріель Тард (1843 – 1904). Такі масоподібні утворення він нази-
вав публікою. Тард порівнював суспільство з мозком, клітиною 
якого є свідомість окремої людини, і вважав його продуктом взає-
модії індивідуальних свідомостей. При цьому головним механіз-
мом, за допомогою якого люди обмінюються своїми уявленнями, 
переконаннями, бажаннями тощо, у Тардовому тлумаченні психо-
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логії мас поставало наслідування. Цим механізмом він намагався 
пояснити всі суспільні процеси. Одна з основних його праць так і 
називається: “Закони наслідування” (1885). 

Своє місце в історії становлення соціальної психології посі-
дає і теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак-Дугалла 
(1871 – 1938), за якою закріпилася репутація “простого пояснення” 
складних явищ, або, як говорять американці, “симплізму”. Інстинк-
ти мислилися Мак-Дугаллом як внутрішні, успадковані прагнення 
до цілеспрямованих дій, властиві людині і тваринам. Саме принцип 
інстинктивної цілеспрямованої дії він і поклав в основу розроблю-
ваної ним психологічної системи, яку називав “гормічною психо-
логією” (від грец. “горме” – прагнення, порив, бажання). Згідно з її 
положеннями, усе, що сприймається людьми як усвідомлене, на-
справді перебуває у сфері несвідомого, інстинктивного. Інстинкти, 
своєю чергою, щільно пов’язані з емоціями і почуттями. Мак-
Дугалл нараховував кілька пар таких зв’язків, набір яких неоднора-
зово змінював; серед них були інстинкт боротьби та пов’язані з 
ним почуття гніву і страху, інстинкт продовження роду і почуття 
ревнощів та сором’язливості, стадний інстинкт і почуття належнос-
ті тощо. При цьому кожний інстинкт характеризувався триєдністю 
когнітивного, конативного (поведінкового) та афективного компо-
нентів. Відповідно і почуття як “перетворені інстинкти” теж вико-
нували три функції: когнітивну (вибіркова організація досвіду), 
конативну (спонукання до цілеспрямованої дії) та афективну (емо-
ційне наповнення спонук). Таке членування інстинктів і почуттів, 
безперечно, вплинуло на пізніші соціально-психологічні теорії,  
зокрема на уявлення про тричленну будову соціальних настановлень. 

Після оприлюднення 1908 року теорії інстинктів соціальної 
поведінки Мак-Дугалл спробував застосувати її до концептуальних 
уявлень про природу соціальної групи. Причому одним з перших в 
американській соціальній психології наголошував, що групова сві-
домість є не простою сумою індивідуальних, а має системну якість. 
Потім він захопився лабораторним експериментуванням. Тобто, 
можна сказати, цей учений еволюціонував разом з тенденціями 
розвитку соціально-психологічної науки.  

Поряд із схарактеризованими соціально-психологічними тео-
ріями у другій половині XIX – на початку XX ст. були й інші пре-
цеденти концептуалізації соціально-психологічної думки, зокрема 
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на теренах колишньої Російської імперії. Соціально-психологічні 
ідеї активно розвивали такі російські правознавці, філософи, етно-
графи, як М. К. Михайловський, Л. Й. Петражицький, 
М. А. Рейснер, Г. В. Плеханов, М. М. Троїцький, М. І. Кареєв, 
К. Д. Кавелін, М. І. Надєждін, С. Л. Франк та ін. У працях багатьох 
із них досить ґрунтовно аналізувалися окремі соціально-
психологічні феномени, обстоювалася потреба виокремлення соці-
альної психології як науки, робилися спроби визначення її пробле-
матики та шляхів розвитку.  

Часом траплялося й так, що певні ідеї згадані вчені вислов-
лювали синхронно або й раніше від авторів соціально-
психологічних теорій, які вважаються першими. Наприклад, Г. Тард 
визнавав, що М. К. Михайловський випередив його в постановці 
проблеми психологічних чинників суспільного розвитку. До таких 
чинників Михайловський, на відміну від Тарда, відносив не лише 
наслідування, а й суспільні настрої, інші психологічні феномени. 
При цьому російська дослідниця історичних витоків соціальної пси-
хології О. О. Будилова наводить такий напіванекдотичний факт. 
Михайловський писав: “Напевне, визнати наслідування єдиним дви-
гуном масових рухів до такої міри неможливо, що будь-які застере-
ження тут зайві. І, звичайно, ніхто прямо такої недоладності не ска-
же” [цит. за: Будилова, 1983, с. 206]. Однак через кілька років саме 
таку “недоладність” і сказав Тард. Відтак у полемічному відгуку на 
його публікацію Михайловський наголошував, що, “непомірно роз-
ширюючи сферу наслідування, Тард утоплює в цьому принципі 
явища, які під нього не підводяться, й усуває завдання визначення 
умов, за яких справжнє наслідування виявляє себе з більшою  
чи меншою силою” [ там само]. 

Стрімке поширення на рубежі XIX – XX століть соціально-
психологічних ідей, що дедалі більше концептуалізувалися, так 
само як і їх наростаюча критика (перші соціально-психологічні те-
орії критикували переважно за умоглядність), підготували новий 
етап у розвитку соціальної психології – експериментальний. Його 
утвердження припадає, як уже зазначалося, на 1920-ті роки. Пере-
хід до експериментального етапу стимулювали потреби капіталіс-
тичної ринкової економіки, яка час від часу переживала гострі кри-
зи і вимагала пошуку нових, більш раціональних форм організації 
праці, удосконалення способів управління суспільними процесами 
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загалом. Природно, задовольнити такі потреби не могло лише соці-
ально-психологічне теоретизування. 

Становлення експериментального етапу розвитку соціальної 
психології пов’язують передусім з діяльністю В. Мьоде (1888 –
 1958) в Європі (Німеччина) та Ф. Г. Олпорта (1890 – 1978) у США. 
Головним об’єктом їхніх експериментальних досліджень були 
явища так званої соціальної фасилітації (від англ. facilitate – полег-
шувати) та соціальної інгібіції (від лат. inhibeo – стримування, при-
душування), суть яких полягає, відповідно, у спонуканні індивіда 
до кращого, продуктивнішого виконання певних операцій чи, на-
впаки, до їх гальмування в присутності інших людей або в процесі 
спільного виконання з ними одного й того самого завдання. Спра-
ведливості заради треба зазначити, що явище соціальної фасиліта-
ції ще у 1897 р. першим експериментально вивчав Н. Тріплетт,  
котрий і ввів в ужиток цей термін. Отже, йому й належить авторст-
во першого експерименту в соціальній психології. Окремі соціаль-
но-психологічні експерименти проводились і в наступні роки,  
раніше від В. Мьоде та Ф. Г. Олпорта. Але саме вони не просто під-
хопили естафету експериментування, а намітили розгорнуті про-
грами експериментальних соціально-психологічних досліджень. 

До найпомітніших постатей світової соціально-психологічної 
науки, що започаткували її експериментальний етап, відносять та-
кож видатного російського фізіолога, невропатолога, психіатра і 
психолога В. М. Бехтерева (1857 – 1927). Соціальну психологію він 
тлумачив як колективну рефлексологію, концепція якої була скла-
довою частиною його загальної рефлексологічної теорії. Попри об-
ґрунтовану критику поглядів Бехтерева за зведення психіки до фі-
зіологічних механізмів (рефлексів) та їхніх поведінкових проявів, 
це не повинно заступати, однак, того факту, що ним і під його керів-
ництвом були проведені фундаментальні емпіричні, зокрема експе-
риментальні, дослідження здатності людей спільно виробляти  
узгоджену позицію, доходити згоди в процесі обміну думками, ді-
ями та психічним впливом, а також громадської думки, міжгрупо-
вих стосунків тощо. Колективна рефлексологія дала вагомі практи-
чні результати у груповій психотерапії та вивченні впливу групи на 
продуктивність праці. 

Отже, соціальна психологія почала розвиватись як експери-
ментальна наука одночасно в Америці і Європі. Проте історичні 
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катаклізми, що відбувалися на Європейському континенті (Перша і 
Друга світові війни, російська та інші революції), поступово зміни-
ли ситуацію на користь Америки, зумовивши, зокрема, значний 
відтік до неї європейських “мізків”. Достатньо згадати хоча б такі 
гучні імена “стовпів” американського соціально-психологічного 
істеблішменту, як К. Левін, Дж. Морено, Л. Фестінгер, Ф. Гайдер, 
що були вихідцями з Європи. Відтак соціальна психологія протя-
гом кількох десятиліть розвивалася переважно як “американська 
наука”. У межах американської традиції склалися чотири її головні 
течії – біхевіоризм, когнітивізм, інтеракціонізм і психоаналіз. Ці 
течії почасти співіснували, почасти приходили на зміну одна одній. 

Найпотужнішою з них аж до кінця 1960-х років був біхевіо-
ризм (від англ. behaviour – поведінка), відмітною рисою якого є 
зведення психіки до її поведінкових проявів. Він сформувався у 
США в 1910-х роках як загальнопсихологічний напрям і понад пів-
століття визначав обличчя американської психологічної науки в 
цілому. Поява поведінкової орієнтації в психологічних досліджен-
нях була реакцією на спекулятивні побудови домінуючої доти інт-
роспективної психології, що базувалася на суб’єктивних самозвітах 
випробуваних. Як альтернативу цим побудовам біхевіористи вису-
нули використання суто об’єктивних, передусім експерименталь-
них, методів дослідження і зробили надзвичайно багато для їх 
утвердження. Але разом з водою при цьому було вихлюпнуто, як 
то кажуть, і дитину. Виходячи з того, що об’єктивному досліджен-
ню піддається нібито лише поведінка, біхевіористи дійшли взагалі 
до заперечення ролі свідомості як реального регулятора поведінки. 

У своєму класичному варіанті (Дж. Уотсон) біхевіоризм роз-
глядав усі психічні явища як безпосередні, переважно рухові, реак-
ції організму на зовнішні впливи за схемою S – R (стимул – реак-
ція). Природно, така схема мала вельми обмежені пояснювальні 
можливості, тому вже у 1920 – 1930-х роках почали складатися  
необіхевіористські підходи. Їхні фундатори, зокрема, ввели в до-
слідження так звані проміжні змінні, що позначають власне психіч-
ні явища, які перебувають “між” стимулом і реакцією (Е. Толмен, 
К. Галл), і висунули концепт підкріплення поведінкових реакцій 
(Б. Скіннер). Це суттєво розширило пізнавальні і практичні можли-
вості біхевіоризму, збільшило його евристичний потенціал. 
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На ґрунті необіхевіористських підходів переважно й розгор-
талися соціально-психологічні дослідження. Було запропоновано 
численні моделі діадичної взаємодії людей (Г. Келлі, Дж. Тібо та 
ін.), вивчались явища фрустрації – агресії (Н. Міллер, Дж. Доллард) 
тощо. Найбільшою мірою розбіжності з позиціями ортодоксально-
го біхевіоризму простежуються в школі соціального научання 
А. Бандури (так званий соціальний біхевіоризм). Дещо осібне місце 
в біхевіористськи зорієнтованій соціальній психології посідають 
також ідеї соціального обміну, розвинуті в працях Дж. Гоманса. 
Проте загалом біхевіоризм так і не зміг відійти від “реактивної” 
моделі людини, тому в міру ускладнення завдань, які ставило перед 
психологічною наукою життя, його почав поступово витісняти  
когнітивізм. 

Започаткування цієї течії в американській соціальній психо-
логії пов’язують передусім з іменами К. Левіна (1890 – 1947) і 
Ф. Гайдера (1896 – 1988). Вихідним її принципом є розгляд соці-
альної поведінки з погляду когнітивних (пізнавальних) процесів 
індивіда як істоти, здатної сприймати й переробляти інформацію, 
вибудовувати на цій основі цілісний, несуперечливий образ дійсно-
сті та керуватися ним у своїх діях. При цьому вважають, що саме 
прагнення до підтримання когнітивної системи в стані рівноваги та 
відновлення цієї рівноваги в разі її порушення має для індивіда 
спонукальну силу, мотивує його до відповідної поведінки. На цих 
засадах розроблено низку соціально-психологічних концепцій, які 
дістали назву теорій когнітивної відповідності (Ф. Гайдер, 
Т. Ньюком, Л. Фестінгер, Ч. Осгуд і П. Танненбаум). Отже, когні-
тивізм замінив біхевіористську, “реактивну” модель на модель лю-
дини свідомої, мислячої, що й зумовило його популярність. Як 
окрема течія він оформився на рубежі 50–60-х років XX ст. А вже 
на початку 1980-х років близько трьох чвертей американських со-
ціальних психологів відносили себе до когнітивістів [Шихирев, 
1999, с. 29].  

Іншою антитезою біхевіоризму в соціальній психології США 
став інтеракціонізм (від англ. “interaction” – взаємодія). Головним 
джерелом формування цієї течії було вчення американського філо-
софа Дж. Міда (1863 – 1931), яке називають символічним інтерак-
ціонізмом, або теорією ролей. Мід не лише акцентував значення 
людської свідомості як засобу пристосування індивіда до середо-
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вища, а й доводив, що вона є відпочатково міжособовою; підкрес-
лював, що внутрішній світ особистості зароджується в процесі со-
ціальної взаємодії, під час якої дитина оволодіває системою симво-
лів (соціально значущих тілесних актів), навчається приймати ролі 
інших людей, уявляти, як її сприймає партнер по спілкуванню або 
група (“генералізований інший”), і, як наслідок, набуває навичок 
інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії.  

Отже, під соціальною взаємодією інтеракціонізм розуміє без-
посередню міжособову комунікацію, суть котрої полягає в обміні 
символами та засвоєнні рольового репертуару поведінки. Ця течія 
зосередилася на вивченні структури особистості, процесів соціалі-
зації, рольової поведінки, функцій референтних груп тощо. Її ре-
презентують такі відомі вчені, як Г. Блумер, Е. Гоффман, М. Кун, 
Т. Сарбін, Г. Гаймен та ін.  

Нарешті, певний внесок у розвиток американської соціальної 
психології зробив психоаналіз. Початок йому поклав славнозвіс-
ний австрійський психіатр і психолог З. Фройд (1856 – 1939), що 
висунув учення про приховані в глибинах індивіда несвідомі пси-
хічні сили, головним енергетичним джерелом яких є нібито лібідо 
– сексуальний потяг, загнаний у “підпілля” процесом соціалізації, 
дитячим досвідом взаємодії з оточенням. Найбезпосередніше 
пов’язаними з ортодоксальним фройдизмом (класичний психоана-
ліз) вважають теорії групових процесів В. Байона, В. Шутца, 
В. Бенніса та Г. Шеппарда. Проте набагато більший науковий і су-
спільний резонанс мали праці неофройдистів (Е. Фромм, К. Горні, 
Е. Еріксон, Г. Салліван та ін.), які істотно переглянули положення 
класичного психоаналізу, очистили їх від пансексуалізму, увели в 
соціальний контекст. До когорти найвидатніших неофройдистів, 
що справили вплив на розвиток соціальної психології в США та 
інших країнах, належить, безперечно, також К. Г. Юнг, котрий все 
життя працював у Європі. Більше того, правомірно вважати, що  
з-поміж інших психоаналітиків його внесок у соціально-
психологічну науку був, як зазначає В. В. Москаленко, найвагомі-
шим [Москаленко, 2008, с. 124]. Юнг поставив на принципово нову 
основу вивчення колективного несвідомого, ввівши для його по-
значення поняття архетипу як універсального способу структуру-
вання надіндивідуального досвіду людей, що передається з поко-
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ління в покоління. Тим самим було істотно розширено розуміння 
природи соціального.  

Ідеї психоаналізу пронизували тканину багатьох соціально-
психологічних досліджень, навіть тих, що формально проводилися 
поза межами цієї течії. Так, ідею зумовленості особистісних харак-
теристик досвідом раннього дитинства було використано під час 
розроблення проекту, що завершився побудовою широковідомої 
концепції авторитарної особистості (Т. Адорно, Д. Левінсон, 
Н. Сенфорд, Е. Френкель-Брунсвік). Історичною заслугою психо-
аналізу стало також запровадження практики соціально-
психологічного тренінгу (Т-груп). Крім того, психоаналітична тео-
рія і практика дали поштовх до формування ще однієї психологіч-
ної течії – гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс), яка 
нині посідає одне з провідних місць у всьому світі. 

Як бачимо, картина становлення та розвитку американської 
соціально-психологічної традиції була вельми строкатою. Однак, 
попри розмаїтість її течій1, усі вони так чи інакше перебували під 
впливом індивідуалістично забарвленої ідеології американського 
суспільства. Як наслідок, соціальна психологія у США розвивалася 
в досить вузькому дискурсивному “коридорі” відношень типу “ ін-
дивід – індивід” та “ індивід – група”. 

Найбільшими досягненнями американських соціальних пси-
хологів вважають дослідження атитюдів (соціальних настанов-
лень), закономірностей їх функціонування та зміни (М. Шеріф, 
К. Говленд, І. Дженіс, Л. Фестінгер, Д. Кац, М. Рокич), процесів 
соціальної перцепції і так званих атрибутивних процесів 
(Ф. Гайдер, М. Зіммель, Г. Келлі, Дж. Брунер, Е. Джоунс, К. Девіс), 
міжособових стосунків і внутрішньогрупових процесів у малій 
групі (К. Левін, Дж. Морено, М. Шеріф, С. Аш, Г. Олпорт, 
Т. Ньюком, Л. Фестінгер, С. Мілграм). Меншого домоглась амери-
канська соціальна психологія в дослідженні міжгрупових відносин, 

                                                 
1 До речі, межі між цими течіями є доволі прозорими, проникними, одна 
течія часом плавно переходить в іншу. Про це свідчить хоча б те, що нео-
біхевіористські погляди А. Бандури часто називають соціально-когніти-
вістськими, а символічний інтеракціонізм Дж. Міда – необіхевіористсь-
ким ученням. З необіхевіоризмом іноді ототожнюють і психоаналітичну 
концепцію Г. Саллівана. 
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оскільки вивчала їх переважно як ті ж міжособові стосунки пред-
ставників різних груп (етнічних, расових, релігійних тощо), не бе-
ручи до уваги характеристик групи як цілого. Найбільш значущими 
в цій сфері вважаються результати досліджень Г. Олпорта, 
Р. Вільямса, Г. Ватсона, С. Стауффера та його співавторів, а також 
експерименту М. Шеріфа, проведеного в таборі бойскаутів [див.: 
Social psychology..., 2007; Шихирев, 1999, с. 100–164]  

Тільки з 1970-х років заявила про себе на повний голос захід-
ноєвропейська соціальна психологія. У 1972 р. група провідних за-
хідноєвропейських учених опублікувала книгу “Контекст соціаль-
ної психології: критична оцінка”. Її автори (І. Ізраел, С. Московічі, 
Г. Теджфел, Р. Гарре та ін.), піддавши американську традицію гос-
трій критиці за недооцінку теорії, абсолютизацію проблематики 
малих груп та лабораторного експерименту як головного методу 
досліджень, розширили дискурс соціально-психологічного аналізу 
до відношень типу “ індивід – суспільство”, “ група – група”, “ група 
– суспільство”. Це повертало соціальну психологію до її інтелекту-
альних витоків рубежу ХІХ – ХХ століть. 

Водночас, прагнучи постановки нових проблем, західноєвро-
пейські вчені мусили зважати на необхідність збереження спадко-
ємності соціально-психологічного знання. У теоретичному плані це 
вилилось у поєднання інтелектуальної спадщини Західної Європи з 
такими течіями американської соціальної психології, як когніти-
візм і символічний інтеракціонізм, а в емпіричному нерідко спри-
чинювалося до вибору об’єктів дослідження, “освячених” амери-
канською соціально-психологічною традицією. Проте, обираючи 
такі об’єкти, західноєвропейці аналізували їх під дещо іншим ку-
том зору. Так, на відміну від американської соціальної психології, 
під час вивчення внутрішньогрупових процесів зверталась увага не 
стільки на вплив групи на індивіда, скільки на з’ясування умов, за 
яких індивіди можуть впливати на групу. С. Московічі та його 
співавтори провели цикл резонансних досліджень, присвячених 
впливові меншості на позицію групи. При цьому під меншістю ро-
зуміли ту частину групи, яка має менші можливості впливу внаслі-
док браку авторитету, статусу, влади, компетенцій тощо. Інакше 
кажучи, припускалося, що в меншості може опинитись і “безправ-
на” більшість. Така модель внутрішньогрупової взаємодії, безпере-
чно, більшою мірою відповідала реаліям соціально розшарованого 
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суспільства і сприяла введенню проблем малої групи в широкий 
суспільний контекст. Крім того, подоланню лабораторної ізольова-
ності малої групи сприяло й те, що вивчалися суспільно значущі 
настановлення її членів, а не пов’язані з ідеологічно та ціннісно 
нейтральними об’єктами, як було здебільшого в американців. 

Разом з тим пропонувались і нові теоретико-методологічні 
підходи та напрями досліджень. Той же С. Московічі в розвиток 
концепції колективних уявлень Е. Дюркгайма розробив теорію со-
ціальних уявлень, що становить певну альтернативу теоріям соці-
альних настановлень і водночас має з ними чимало точок дотику. 
Запропонований Р. Гарре так званий етогенічний (від грец. ethos – 
характер, вдача і лат. genos – рід, походження) підхід став першою 
спробою побудови загальної соціально-психологічної теорії. Особ-
ливо значним видається внесок західноєвропейських соціальних 
психологів у розроблення теоретичної проблематики та емпіричні 
дослідження міжгрупових відносин (Г. Теджфел, К. Фрезер, 
С. Московічі, Дж. Тернер, М. Біллінг, В. Дуаз, Р. Браун) і соціаль-
них ситуацій (М. Аргайл, Д. Магнуссон, В. Мішель, К. Стеббінс, 
А. Фернем, Дж. Грехем, Л. Фергюссон, А. Фьорнгем). 

Із загальної траєкторії розвитку соціальної-психологічної на-
уки, що, з усіма його позитивами і негативами, відбувався протя-
гом ХХ ст. в Америці та Західній Європі, на тривалий час були ви-
пали терени колишнього Радянського Союзу та інших країн кому-
ністичного блоку. Після утвердження в Росії більшовицького ре-
жиму вчені, що зверталися до соціально-психологічних проблем, 
практично повністю відмовилися від “дореволюційної” наукової 
спадщини і втягнулися в нескінченні виснажливі дискусії на тему 
“Марксизм і психологія”, за великим рахунком схоластичні й без-
плідні, котрі більше заважали, ніж сприяли розгортанню емпірич-
них досліджень. 

У процесі цих дискусій, найпомітнішими учасниками яких 
були В. А. Артемов, Б. В. Бєляєв, В. М. Бехтерев, К. М. Корнілов, 
М. А. Рейснер, Г. І. Челпанов, поступово визріла і на початку 1930-х 
років набула офіційного статусу вражаюча своєю недалекоглядніс-
тю думка про те, що соціальна психологія як окрема наука взагалі 
не потрібна, оскільки, мовляв, усі психічні явища є соціальними і 
тому їх належить вивчати лише в межах загальної психології.  
Остаточного ж удару соціальній психології, яка попри теоретичний 
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погром та ідеологічні шельмування впродовж першої половини  
30-х років зберігала і навіть примножувала свої емпіричні здобутки 
у прикладних галузях, особливо в педології та психотехніці, завда-
ла сумнозвісна постанова ЦК ВКП(б) 1936 р. “О педологических 
извращениях в системе наркомпросов”. Вона поклала початок 
більш ніж чвертьвіковому періоду, який прийнято називати періо-
дом стагнації соціальної психології в СРСР. Разом з генетикою, 
кібернетикою, деякими іншими галузями наукового знання, що 
стрімко прогресували на Заході, соціальна психологія потрапила до 
чорного списку наук “буржуазних” і через те “шкідливих”. 

Період стагнації закінчився практично аж у 1960-ті роки. Го-
ловну роль у відродженні соціально-психологічної науки в Радян-
ському Союзі відіграв той самий чинник, що й свого часу на Захо-
ді, – усвідомлення “сильними світу цього” необхідності певної пе-
ребудови виробничих і суспільно-політичних відносин. 

Після викриття сталінських репресій комуністична верхівка 
вже не могла і далі робити ставку на тотальне насильство над людь-
ми, час вимагав звернення до наукових засад управління суспільст-
вом, і це закономірно “виводило” на соціально-психологічну проб-
лематику. Такі імпульси з боку влади поєдналися з професійними та 
громадсько-політичними амбіціями радянських науковців, особливо 
представників їхньої нової генерації, яким було затісно в лоні тра-
диційної психології, де всі “командні висоти” давно посіли “живі 
класики”. Окрім того, дедалі очевиднішою ставала абсурдність того 
факту, що марксистська психологія виглядала все більш асоціаль-
ною порівняно з “буржуазною”. У сукупності всі ці чинники й зумо-
вили реанімацію соціально-психологічної науки в суспільстві “роз-
винутого соціалізму”. Спершу серед ленінградських, а потім і мос-
ковських учених з’явилася ціла плеяда її першопрохідців 
(Є. С. Кузьмін, Б. Д. Паригін, О. О. Бодальов, О. Г. Ковальов, 
Ю. О. Шерковін, К. В. Шорохова та ін.). Значної популярності набу-
ли також оригінальні соціально-психологічні розвідки радянського 
історика Б. Ф. Поршнєва. 

Теоретичний фундамент відроджуваної в Радянському Союзі 
соціальної психології склали розроблені раніше загальнопсихологіч-
ні теорії – культурно-історична теорія Л. С. Виготського (1896 –
 1934) і психологічна теорія діяльності О. М. Леонтьєва (1903 –
 1979). Обидві теорії, що базувалися на марксистських засадах, ма-
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ли виразне соціальне забарвлення. Так, у культурно-історичній те-
орії особливо підкреслювалося, що будь-яка функція в культурно-
му розвитку дитини з’являється на кону двічі – спочатку між людь-
ми як категорія інтерпсихічна, потім – усередині як категорія інтра-
психічна. Уявлення культурно-історичної теорії про розвиток так 
званих вищих психічних функцій (на кшталт логічної пам’яті чи 
поняттєвого мислення) базувалися на постулаті оперування куль-
турними знаками (передусім знаками природної мови). Малося на 
увазі, що останні слугують своєрідними знаряддями, за допомогою 
яких суб’єкт, впливаючи на іншу людину, формує власний внутрі-
шній світ, основними одиницями котрого є значення і смисли.  
А психологічна теорія діяльності, спираючись на ці ідеї 
Л. С. Виготського, розглядала психологію як науку про зароджен-
ня, функціонування та структуру психічного відображення в про-
цесах особливим чином витлумаченої діяльності індивідів. У ме-
жах теорії діяльності виділяли критерії виникнення та стадії розви-
тку психіки у філогенезі, розробляли дискурс провідної діяльності 
як основи та рушійної сили розвитку психіки в онтогенезі, вчення 
про значення, особистісний смисл та чуттєву тканину як твірні сві-
домості тощо. 

Іншою теоретичною підвалиною радянської соціальної пси-
хології була концепція формування колективу та особистості в 
колективі, запропонована відомим українським педагогом комуні-
стичної доби А. С. Макаренком (1888 – 1939). Головну суть цієї 
концепції, яка набула в радянській педагогіці та суміжних науках 
засадничого статусу, становило розуміння колективу як системи 
взаємозв’язків його членів, що перебувають між собою у відноси-
нах “відповідальної залежності”, котрі виникають у процесі спіль-
ної діяльності. Саме ця якість колективу, на думку Макаренка, й 
дає змогу формувати в ньому суспільно цінні властивості особис-
тості. При цьому спільна діяльність розглядалася лише як соціаль-
но позитивна. Стверджувалося, що дії колективу є успішними тоді, 
коли його цілі збігаються із цілями суспільства, а тому він їх пови-
нен свідомо обирати. Значна увага в концепції Макаренка приділя-
лася питанням аналізу групової поведінки, управління колективом, 
лідерства, психології покарання та заохочення. 

Найбільшими здобутками тієї специфічної гілки соціальної 
психології, що розвивалася в Радянському Союзі, якраз і стали со-
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ціально-психологічні теорії колективу, розроблені А. В. Петровсь-
ким (1924 – 2006) і Л. І. Уманським (1921 – 1983). Вони ґрунтува-
лися на поглядах А. С. Макаренка та постулатах психологічної тео-
рії діяльності. У рамках цих теорій було створено цілий арсенал 
оригінальних методик, зокрема апаратурних, проведено численні 
дослідження з питань групової згуртованості, сумісності і спрацьо-
ваності, лідерства, організації спільної діяльності тощо. Як припус-
кав П. М. Шихірев, якби увесь цей доробок перекласти англійсь-
кою і випустити окремим виданням, він би склав честь радянській 
соціальній психології на світовому рівні [Шихирев, 1999, с. 321]. 
Проте на час розпаду Радянського Союзу науковий і практичний 
потенціал соціально-психологічних теорій колективу вже було ви-
черпано, вони не відповідали новим суспільним реаліям. 

До найбільших здобутків радянської соціальної психології 
відносять також диспозиційну концепцію саморегуляції соціальної 
поведінки особистості В. О. Ядова і розробки з проблем соціальних 
настановлень грузинської психологічної школи (Ш. О. Надірашвілі,  
Н. І. Сарджвеладзе та ін.). Ці напрацювання наразі зберігають своє 
наукове значення.  

  
Особливості становлення соціальної психології 

в Україні. Процеси формування та розвитку соціально-
психологічних знань були в Україні у своїй основі тотожними тим, 
що відбувалися за рубежем. Але водночас вони мали й деякі істотні 
відмінності. Як і в країнах Західної Європи та Північної Америки, 
соціальна психологія в Україні пройшла етапи зародження в межах 
філософії, суспільних та природничих наук і поступового відмежу-
вання від них.  

Певні соціально-психологічні протоідеї простежуються вже у 
філософській та публіцистичній спадщині Станіслава Оріховського 
(1513 – 1566), Стефана Яворського (1658 – 1722), Феофана Проко-
повича (1681 – 1736), Григорія Сковороди (1722 – 1794) та інших 
українських мислителів ХVІ – ХVІІІ століть. Дальше становлення 
української соціально-психологічної думки та її виокремлення із 
філософії, суспільних і природничих наук доволі інтенсивно відбу-
валося впродовж ХІХ – початку ХХ ст. У цей період, як доводить 
авторка першого в цій царині дисертаційного дослідження 
Ю. С. Кальницька, соціально-психологічну проблематику на укра-
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їнських етнічних теренах тією чи іншою мірою освоювали й розро-
бляли О. М. Бодянський (1808 – 1877), Л. Є. Владіміров (1845 –
 1917), Ф. К. Вовк (1847 – 1918), В. М. Гнатюк (1871 – 1926), 
М. С. Грушевський (1866 – 1934), М. Я. Грот (1852 – 1899), 
М. П. Драгоманов (1841 – 1895), М. І. Драгомиров (1830–1903), 
А. С. Звоницька (1897 – 1942), Б. О. Кістяківський (1868 – 1920), 
П. І. Ковалевський (1849 – 1931), Ф. М. Колесса (1871 – 1947), 
А. Ф. Коні (1844 – 1927), М. І. Костомаров (1817 – 1885), 
М. В. Країнський (1869 – 1951), П. О. Куліш (1819 – 1897), 
М. М. Ланге (1858 – 1921), М. О. Максимович (1804 – 1873), 
А. Л. Метлинський (1814 – 1870), Д. М. Овсянико-Куликовський 
(1853 – 1920), О. О. Потебня (1835 – 1891), І. О. Сікорський (1842 –
 1919), І. І. Срезневський (1812 – 1880), І. Я. Франко (1856 – 1916), 
Г. І. Челпанов (1862 – 1936). 

Одним з головних об’єктів наукового інтересу вітчизняних 
учених стала психологія великих груп. Ці наукові розвідки були 
пов’язані передусім з етнопсихологічною проблематикою, яка по-
стала своєю чергою на ґрунті етнографії, мовознавства та фолькло-
ристики. Не лише певні феномени життєдіяльності великих груп, а 
й окремі соціально-психологічні механізми та закономірності деда-
лі виразніше проглядалися в описах буття різних народів, порівня-
льному аналізі їхніх психологічних особливостей (О. М. Бодян-
ський, М. І. Костомаров, Ф. М. Колесса, М. О. Максимович, 
І. Я. Франко та ін.), а також у тлумаченнях мови як основи національ-
ної психології (О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський та ін.).  

Так, І. Я. Франко, розмірковуючи про національну самосві-
домість, стверджував, що вона спирається на почуття не лише внут-
рішньої єдності, а й відмежованості щодо іншого. Якщо у свідо-
мості народу немає цих двох чітко заакцентованих протиставлень 
“Ми – Вони”, немає і зрілої нації, а є у кращому разі етнографічний 
матеріал для становлення “живого народу”. Ще 1888 року Франко 
писав про недоформованість українців як нації саме з огляду на 
брак виразної національної самосвідомості: “Те, що коли ми доси є 
в значній части тілько племенем, а не народом (т. є. свідомою своєї 
відрубності одиницею етнічною), то ніяка констеляція не здужає 
зробити нас народом, вітхнути в нас ту душу національну, без кот-
рої плем’я є тілько мертвим матеріалом для сотворення живого на-
рода”. Великий мислитель констатував низький рівень та неструк-
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турованість повсякденної свідомості народу, що “всіх кінців і дви-
жучих причин… не може збагнути своїм розумом” [цит. за: Історіо-
графічні та методологічні координати…, 2013, с. 112].  

Із проблемою великих груп пов’язане тлумачення емоцій у 
концепції Д. М. Овсянико-Куликовського, відображеній у його ро-
боті “Лірика як особливий вид творчості”. Учений вказував на вза-
ємозв’язок розвитку соціальних емоцій та культури. Емоції, зокре-
ма соціальні, він розглядав як регулятор спілкування між народами. 
Овсянико-Куликовський писав, що в первісному суспільстві існу-
вала особлива прамова, яка відбивала не думки, а відчуття і на-
строї, причому не особистісні, а колективні, і була органом емоцій, 
що охоплювали цілу групу осіб. У колективних емоціях чільне міс-
це займали еротичні і соціальні, потім з’явилися релігійні, які ще 
довго залишалися колективними. Цю прамову Овсянико-
Куликовський називав “хоровою мовою”. Із неї виділилися, на  
думку вченого, справжня розмовна мова і первісна лірика, котра 
теж довго залишалася груповою. 

Другим з основних напрямів наукового пошуку, на яких зо-
середилася вітчизняна соціально-психологічна думка, була психо-
логія масових психічних явищ та впливу на маси. Зародилася вона в 
царині психіатрії та юриспруденції. Щільний зв’язок психології із 
психіатрією, що був характерним для науки в Російській імперії 
другої половини ХІХ ст., привернув увагу психіатрів до тих соці-
ально-психологічних явищ, які мали місце в їхній практичній роботі. 
Ці явища вивчалися вітчизняними науковцями на практичному ма-
теріалі так званих “психічних епідемій”, що своєю чергою актуалі-
зувало дослідження феноменів міжособового впливу, зокрема його 
соціально-психологічних механізмів. Яскравими прикладами таких 
досліджень є праці харківського психіатра М. В. Країнського, київ-
ського психіатра І. О. Сікорського та харківського правознавця-
криміналіста Л. Є. Владімірова. Під “психічними епідеміями” вони 
мали на увазі масові психічні захворювання та поширення у вели-
кої кількості людей однієї ідеї, що зумовлювала їхні однакові дії. 
Задля пояснення феномена “психічних епідемій”, їхніх причин та 
форм прояву згадані вчені зверталися до механізмів зараження, на-
слідування та навіювання, даючи їм тлумачення на рівні наукових 
знань свого часу. Мали місце також цікаві спроби опису механізмів 
цілеспрямованого впливу на масу, взаємодії з нею. Ці спроби здій-
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снювалися переважно на матеріалі юридичної та військової прак-
тики (А. Ф. Коні, М. І. Драгомиров). 

Третій напрям розвитку вітчизняної соціально-психологічної 
думки репрезентує проблематика спілкування і міжособової взає-
модії, яка представлена в українській інтелектуальній спадщині 
того часу чи не найбільше. Це простежується в міркуваннях вітчи-
зняних учених над такими явищами і проблемами, як невербальна 
поведінка (І. О. Сікорський, А. Ф. Коні, М. Я. Грот, М. І. Драго-
миров), міжособове розуміння (Д. М. Овсянико-Куликовський, 
М. Я. Грот, А. Ф. Коні), роль спілкування у філогенезі особистості 
(І. Я. Франко), терапевтична роль спілкування в різних сферах  
суспільного життя, зокрема в реабілітації людей з проблемами пси-
хічного здоров’я (І. О. Сікорський), етнонаціональна специфіка 
міжособових стосунків (А. Ф. Коні) тощо.  

Наприклад, І. О. Сікорський переймався створенням так зва-
ної об’єктивної психології, під якою розумів формування повного 
переліку фізіологічних, мімічних, поведінкових ознак психічних 
станів особистості. У концепції “об’єктивної психології” психічні 
стани та процеси розглядалися в контексті взаємин і взаємодії лю-
дей, причому велике значення надавалось емоціям (короткочасним 
переживанням) та почуттям (глибоким настроям). Розвиваючи по-
ложення фізіогноміки, популярної на той час за кордоном, Сікор-
ський вважав, що види взаємодії людей можна вивчати, досліджу-
ючи зв’язок їхніх психічних станів і процесів з їх зовнішнім вира-
женням – експресіями (сучасною мовою – мімікою та жестами). 
Учений виділив чотири форми експресій, які виражають почуття і 
ставлення до іншого, а отже, визначають певну форму міжособової 
взаємодії: безпосередні, або фізичні, знаки; ідеалізовані знаки; іде-
альні форми; умовні, символічні сигнали. Усі прояви людських по-
чуттів і ставлень, а також відповідні їм експресії він пропонував 
розташувати на осі “віддалення – наближення”, що дало б змогу 
спростити картину міжособової взаємодії. 

Протилежної позиції в розумінні міміки і жестів дотримував-
ся М. Я. Грот, який досить критично ставився до спроб багатьох 
мислителів ХVIII та першої половини ХІХ ст. створити науку, кот-
ра б дозволила тлумачити психічні стани та характеристики людей 
через зовнішні вияви у міміці. На думку Грота, неможливо виділи-
ти універсальні для всіх людей мімічні прояви, що виражали б спе-
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цифічні емоційні стани, адже жести, міміка та інші невербальні 
прояви різноманітних психічних станів і процесів є відмінними у 
різних народів і різних класів суспільства. Міміка, жестикуляція і 
рухи тіла, стверджував Грот, відображають у багатьох людей лише 
найзагальніший тон почуттів, емоцій, афектів, що вони їх пережи-
вають, а не є достовірним і повним відображенням психічних ста-
нів або конкретних індивідуальних характеристик.  

Нарешті, четвертим з основних напрямів соціально-психо-
логічних студій вітчизняних учених була проблематика становлен-
ня особистості, джерел та рушійних сил її соціальної поведінки як 
окремого аспекту більш широкої проблеми взаємодії особистості і 
соціального середовища. У сучасній системі наукових знань ці пи-
тання є предметом соціальної психології особистості. Їх розробля-
ли найбільшою мірою ті ж І. Я. Франко, Д. М. Овсянико-
Куликовський, М. Я. Грот. Не пройшли повз увагу українських 
учених і девіантні прояви особистості. Л. Є. Владіміров, 
П. І. Ковалевський, І. О. Сікорський, А. Ф. Коні, М. В. Країнський 
розглядали витоки і чинники, передумови та характерологію 
злочинності як соціального явища, психологічні аспекти виховного 
впливу на злочинця, проблеми осудності обвинуваченого. Свої 
міркування щодо сутності та етіології феномена асоціальної, 
деструктивної та злочинної поведінки вони будували, з одного бо-
ку, на матеріалістичному уявленні про психіку як функцію вищої 
нервової діяльності, з другого – на здобутках емпіричної психології 
та положеннях антропологічного вчення про злочинність. Так, спи-
раючись на ці здобутки і положення, П. І. Ковалевський у нарисі 
“Батьковбивці” розробив власну класифікацію злочинних типів 
особистості залежно від етіології злочинності: “Деякі злочинці є 
такими від народження, інші – під впливом важкого виховання по-
серед шинку, жебрацтва, розпусти, треті – випадкові під впливом 
жахливих обставин, четверті – душевнохворі” [цит. за: Історіогра-
фічні та методологічні координати…, 2013, с. 129].  

Необхідно наголосити, що в дожовтневий період українська 
філософська і наукова думка явно резонувала з першими соціаль-
но-психологічними теоріями, які виникали на Заході. У цьому пла-
ні показово, приміром, що О. О. Потебня з прихильністю ставився 
до психології народів В. Вундта. Більше того, траплялися й преце-
денти випередження західних теорій. Доведеним історичним фак-
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том є, наприклад, те, що українські мислителі висунули ідею ви-
вчення психології народу (народної душі, народного духу) через 
продукти народної творчості навіть раніше, ніж це зробили пред-
ставники німецької школи психології народів.  

Однак, незважаючи на майже синхронну появу в Україні 
оригінальних соціально-психологічних ідей і протоідей, доводить-
ся констатувати, що ні тоді, ні пізніше останні не привели до фор-
мування власних потужних соціально-психологічних шкіл, які да-
вали б підставу говорити про тяглість традицій вітчизняної соці-
альної психології як наукової дисципліни. І на те були вагомі при-
чини, що зазвичай не мали нічого спільного ні з внутрішньою логі-
кою розвитку науки, ні з потребами та запитами українського соці-
уму. На процеси виокремлення і розвитку вітчизняної соціальної 
психології наклало свій драматичний відбиток перебування більшої 
частини території України у складі Російської імперії, а потім і 
практично всіх українських земель – у складі Радянського Союзу.  

По-перше, українська соціально-психологічна думка розви-
валася як складова системи соціально-психологічних уявлень, що 
формувались у цих державних утвореннях, і відтак була приречена 
на певну периферійність і вторинність. Це, звичайно, не означає, 
що в Україні не з’являлося непересічних соціально-психологічних 
розробок. Такі розробки були і часом не поступалися працям росій-
ських учених – як у дожовтневий, так і в пожовтневий період. У 
1920-х роках цілком “конкурентоспроможні” дослідження з питань 
популярної тоді психології колективу здійснював, зокрема, харків-
ський психолог О. С. Залужний (рік народження достеменно не ві-
домий), якого в часи “великого терору” було репресовано й у 
1941 р. страчено. Він досліджував соціалізацію особистості та спо-
соби її підпорядкування нормам і вимогам колективу, запропону-
вав власну класифікацію колективів, розробив методику їх експе-
риментального вивчення. Певною оригінальністю були позначені 
також соціально-психологічні за тематикою публікації 
Ф. Дунаєвського, Д. Елькіна, Є. Краснопольського, С. Лозинського, 
А. Черкасової, Е. Шевельової та інших українських авторів, науко-
ва спадщина й біографія більшості з яких ще чекають свого ви-
вчення. І все ж напрацювання українських учених мали, як прави-
ло, локальне наукове та практичне значення.  
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Головні напрями досліджень визначались у Москві та Петер-
бурзі (Ленінграді), і, щоб здобути там визнання, слід було орієнту-
ватися саме на них, мимоволі граючи в піддавки з метрами росій-
ської психологічної та соціологічної наук, або ж намагатися потра-
пити в їхню когорту, переїхавши ближче до кремлівських курантів. 
Украй негативну роль відігравало й те, що коли в країні остаточно 
утвердилася комуністична диктатура, українські науковці, як пред-
ставники периферії, здебільшого не мали прямого виходу на зару-
біж і з тим, що відбувалося в західній соціально-психологічній на-
уці, яка попри всю неоднозначність та суперечливість колізій її 
розвитку загалом завжди випереджала російську та радянську, 
змушені були знайомитися часто-густо лише за посередництвом 
російських колег і з помітним запізненням. Тобто так чи так “зако-
нодавцями моди” в загальноросійській (загальнорадянській) соці-
альній психології (як і в абсолютній більшості інших наук, і перед-
усім соціальних) залишалися Москва та Ленінград. За таких умов 
годі було сподіватися, що саме в Україні міг би статися прорив у 
теорії та методології соціально-психологічного пізнання і що  
українські соціальні психологи могли б заявити про себе в євро-
пейському чи світовому масштабі.  

По-друге, після більшовицького перевороту 1917 року моло-
да радянська, а отже, й українська соціальна психологія перебувала 
під постійним ідеологічним та адміністративним пресингом, що 
відволікало вчених, які прагнули працювати в цій галузі, від вирі-
шення конкретних наукових та практичних проблем, деформувало 
дослідницькі настанови, спонукало до свідомої чи мимовільної сві-
тоглядної мімікрії, некритичного засвоєння і механістичного засто-
сування марксистської парадигми, з одного боку, та огульної кри-
тики зарубіжних наукових шкіл, з другого. Так тривало до виходу 
згаданої вище постанови ЦК ВКП(б) 1936 р. Далі соціальна психо-
логія в Україні переживала стагнацію, як і в Радянському Союзі в 
цілому.  

Помітний поштовх до її відродження в Україні після періоду 
стагнації дав ІІІ з’ їзд психологів СРСР, що відбувся 1968 р. у Києві. 
На з’ їзді розгорнулася дискусія не лише з приводу перших підсум-
ків її відновлення як самостійної наукової дисципліни, а й щодо її 
предмета, основних напрямів досліджень. Гостро говорилося про 
відставання радянської психології від західної, про те, що вона ви-
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вчає індивідів, вилучених із соціальних реалій. Це сприйняли в 
Україні як своєрідний сигнал.  

Головними осередками відродження вітчизняної соціальної 
психології стали Науково-дослідний інститут психології УРСР, що 
мав освітянське відомче підпорядкування (нині Інститут психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України), Інститут філософії АН УРСР, 
Київський державний (нині національний) університет 
ім. Т. Г. Шевченка. Перші кроки на шляху її відродження (а фак-
тично – нового народження) були пов’язані передусім з іменами 
трьох відомих учених, що працювали тоді в згаданих інститутах та 
університеті й очолювали створені там відділи та кафедру. Це 
Л. В. Сохань, Л. Й. Марисова, Р. Х. Шакуров. По-різному склалися 
їхні особисті наукові біографії, як і долі очолюваних ними підроз-
ділів, але саме їх численні колеги та учні справедливо вважають 
фундаторами соціальної психології в Україні.  

Предметом особливої гордості українських соціальних пси-
хологів є те, що біля витоків вітчизняної соціальної психології на 
рубежі 60–70-х років стояв патріарх української психологічної нау-
ки Г. С. Костюк – тодішній директор НДІ психології УРСР. З його 
ініціативи у травні 1969 р. в інституті було створено відділ соці-
альної психології, перейменований згодом на лабораторію. Костюк 
особисто розробив програму наукової діяльності нового відділу, 
який очолив його колишній аспірант Р. Х. Шакуров. Під керівницт-
вом останнього розгорнулися дослідження із соціально-
психологічних проблем управління педагогічним колективом,  
формування особистості директора школи, стилю його роботи, вза-
ємин учнів і вчителів тощо. Результати цих досліджень у кон-
центрованому вигляді знайшли відображення в написаній Шакуро-
вим монографії “Директор школи і педагогічний колектив” та за-
хищеній ним докторській дисертації.  

На рубежі 70–80-х років (після від’ їзду з України 
Р. Х. Шакурова) лабораторією керував нинішній директор Інституту 
психології ім. Г. С. Костюка, академік-секретар Відділення психоло-
гії, вікової фізіології і дефектології НАПН України С. Д. Макси-
менко. Завідувачем лабораторії була також Л. А. Лєпіхова. Тут про-
водив свої дослідження й аспірант Г. Д. Долинський, який, захисти-
вши 1973 р. в Ленінграді кандидатську дисертацію, став першим в 
Україні дипломованим фахівцем вищої кваліфікації із соціальної 
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психології. На жаль, у зв’язку з черговою реорганізацією, що була 
проведена в інституті, лабораторія соціальної психології у 1983 р. 
припинила своє існування як самостійний науковий підрозділ.  

Окрім працівників цієї лабораторії, до розроблення соціаль-
но-психологічної проблематики більшою чи меншою мірою впро-
довж 1970–80-х років долучалися й інші науковці інституту. Так, у 
лабораторії методології психологічних досліджень під керівницт-
вом академіка В. І. Войтка здійснювалися науково-дослідні роботи 
за темою “Соціально-психологічні закономірності педагогічного 
процесу”. Певний внесок у вивчення соціально-психологічних про-
блем зробила й створена в 1979 р. лабораторія психології пропага-
нди, яку очолювали спочатку Т. К. Чмут, а з 1983 р. – 
М. М. Слюсаревський.  

Одним з головних осередків відродження соціальної психо-
логії в Україні, як уже зазначалося, був Інститут філософії  
АН УРСР, де 1971 року за ініціативою Л. В. Сохань почав працю-
вати відділ філософських проблем психології. Провідним напря-
мом роботи відділу стали дослідження з методологічних проблем 
соціальної психології. Активно розроблялися також соціально-
психологічні аспекти управління суспільними процесами, керів-
ництва трудовими колективами, способу життя людей, розвитку 
особистості в умовах науково-технічної революції, напрацьовува-
лися теоретико-методологічні засади соціального прогнозування. 
Серед перших співробітників відділу були Р. А. Ануфрієва, 
В. О. Тихонович, К. К. Грищенко, С. Г. Москвичов та ін.  

Цей науковий підрозділ, незмінним завідувачем якого до 
1989 р. залишалася Л. В. Сохань, успішно функціонує й нині – як 
відділ соціальної психології Інституту соціології НАН України. 
Його своєрідною “візитівкою” є розроблена фундаторкою відділу 
соціально-психологічна концепція життєтворчості людини, її при-
ватного життя, що здобула багато послідовників. Очолює відділ 
одна з його вихованок – О. Г. Злобіна.  

Того ж пам’ятного для вітчизняної соціальної психології 
1971 року в Україні зорганізувався ще один соціально-психо-
логічний центр. У Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка було відкрито кафедру соціальної та педагогіч-
ної психології (нині – кафедра соціальної психології). Це була дру-
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га в СРСР кафедра такого профілю – перша з’явилася раніше в Ле-
нінградському університеті. 

Ініціювала відкриття кафедри і зробила все можливе для то-
го, щоб воно відбулося, заступник декана філософського факульте-
ту, доцент Л. Й. Марисова, котра й очолювала її протягом 15 літ. 
Під керівництвом Марисової кафедра забезпечила систематичне 
вивчення студентами основ малодоступної тоді соціально-
психологічної науки, а з 1974 р. здійснювала вже й набори до аспі-
рантури. Тим самим було закладено передумови розв’язання клю-
чової для дальшого розвитку вітчизняної соціальної психології 
проблеми – підготовки кадрів.  

Поряд з організацією навчального процесу, розробленням 
нових навчальних курсів, створенням посібників кафедра вела нау-
кові дослідження з проблем взаємодії особистості і суспільства, 
розвитку студентського колективу, міжособового спілкування то-
що. У другій половині 80-х – на початку 90-х років очолювали її 
відомі українські психологи О. В. Киричук і Л. Ф. Бурлачук. Понад 
20 років на кафедрі також працював професор В. П. Казміренко, 
який першим з українських психологів захистив докторську дисер-
тацію за спеціальністю “соціальна психологія”. 

Окрім ентузіастів, що об’єднались у згаданих колективах на-
уковців і викладачів, після ІІІ з’ їзду психологів СРСР до соціальної 
психології потяглися й інші українські вчені – як у Києві, так і в 
регіонах. Свій внесок у відродження вітчизняної соціально-
психологічної науки зробили співробітники Львівського відділення 
Інституту економіки АН УРСР, Інституту педагогіки УРСР, Хар-
ківського державного університету, Київського і Дрогобицького 
педінститутів, інших наукових установ та освітніх закладів.  

Були захищені докторські дисертації з педагогіки, які мали 
виразну соціально-психологічну спрямованість (О. В. Киричук, 
С. В. Кондратьєва, М. Ю. Красавицький). Соціально-психологічні 
теми одними з перших заторкували також О. К. Дусавицький, 
В. С. Макешин, А. В. Місуно, В. А. Міщенко, В. В. Москаленко, 
Є. П. Поліщук, Г. К. Середа, Л. М. Сніжко, В. Є. Хмелько, Л. П. Ше-
ремет, В. М. Якушев. Їхні праці публікувались у науковій і громад-
сько-політичній періодиці, виходили й окремими виданнями.  

Природно, доробок українських соціальних психологів як  
70-х, так і 80-х років минулого століття не піддається однозначній 
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оцінці. Положення та висновки, що витримали випробування ча-
сом, коректні емпіричні дані в ньому густо пересипані кондовою 
ідеологічною заангажованістю, і тепер важко сказати достеменно, 
чого в тій заангажованості було більше – відвертої кон’юнк-
турщини, політичної наївності, що спричинювалася до щирого пра-
гнення “олюднити” соціалістичний лад, чи просто камуфляжу, 
який давав право писати на дражливі теми. Але за всіх застережень 
цей доробок у цілому заслуговує на шанобливе ставлення, адже 
зрозуміло, що, якби його не було, сьогодні навряд чи взагалі можна 
було б говорити про соціальну психологію в Україні як таку.  

Водночас можна погодитися з тезою Л. Е. Орбан-Лембрик 
про те, що в період свого відродження (70–80-ті роки) вітчизняна 
соціальна психологія ще не сформувалась як самодостатня наука 
[Орбан-Лембрик, 2003, с. 43]. Під самодостатністю мається на ува-
зі, зрозуміло, не самоізольованість чи хворобливе несприйняття 
зовнішніх впливів, а подолання вторинності, набуття здатності, 
якщо можна так висловитись, до розширеного теоретико-
методологічного самовідтворення на власній основі. Самодостат-
ньою в цьому сенсі наша соціально-психологічна наука в радянську 
епоху так і не стала.  

Не завершився, фактично, навіть процес її виокремлення із 
суміжних наук. Про складність перебігу цього процесу свідчить 
хоча б така красномовна деталь: у назві створеного в Інституті фі-
лософії за ініціативою Л. В. Сохань відділу слова “соціальна пси-
хологія” вперше з’явилися лише через 13 років потому. Ніхто, зви-
чайно, не каже, що соціально-психологічні проблеми можуть ефек-
тивно розроблятися тільки в підрозділах з відповідними назвами – 
їх, зрештою, можна розробляти і зовсім не вдаючись до соціально-
психологічної термінології. Але й назва, яка є неодмінною перед-
умовою наукової ідентичності, рефлексії науки, теж важить нема-
ло. Недаремно ж у стародавніх легендах момент угадування  
справжнього імені героя часто пов’язувався з перемогою над си-
лою, що йому протистоїть.  

Перипетії становлення вітчизняної соціальної психології ще 
раз довели: будь-яка галузь знань може повноцінно розвиватися 
лише в тому разі, якщо має розгалужену інфраструктуру як наукова 
і навчальна дисципліна. Таку інфраструктуру за радянських часів 
українським соціальним психологам розбудувати не вдалося. Це 
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завдання почало вирішуватись у загальнонаціональному масштабі 
тільки після здобуття Україною державної незалежності.  

У системі НАПН України постав перший і поки єдиний на 
пострадянському просторі Інститут соціальної та політичної 
психології, який за два десятиліття свого існування перетворився на 
потужний науковий центр. Знову (вдруге) було відкрито лаборато-
рію соціальної психології в Інституті психології ім. Г. С. Костюка. 
З’явилася низка нових кафедр, що спеціалізуються на соціально-
психологічній проблематиці: у Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара, Житомирському державному  
університеті імені Івана Франка, Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова, Прикарпатському національно-
му університеті імені Василя Стефаника, Східноєвропейському на-
ціональному університеті імені Лесі Українки, Харківському  
національному університеті імені В. Н. Каразіна, Чернігівському 
державному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка,  
інших закладах вищої освіти.  

У галузі соціальної психології в сучасний період сказали своє 
вагоме слово такі українські вчені, як Є. І. Головаха, 
П. П. Горностай, О. Г. Злобіна, В. П. Казміренко, Л. М. Карамушка, 
А. Б. Коваленко, Л. А. Найдьонова, О. М. Лактіонов, В. В. Моска-
ленко, Л. Ε. Орбан-Лембрик, М. І. Пірен, В. О. Татенко, 
М. О. Шульга, Н. В. Хазратова та ін. Запропоновано оригінальні 
концепції: соціальної психології як фундаментальної, базової пси-
хологічної дисципліни (М. М. Слюсаревський), соцієтальної психі-
ки (О. А. Донченко), колективних суб’єктів управління 
(В. В. Третьяченко), психології влади (В. О. Васютинський), реф-
лексивного управління в організаціях (М. І. Найдьонов), життєвої 
кризи особистості (Т. М. Титаренко) тощо. Праці на соціально-
психологічні теми друкуються в збірнику “Наукові студії із соці-
альної та політичної психології”, у журналі “Психологія і суспільст-
во”, а також практично в усіх фахових виданнях із психології. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що протягом останнього 
десятиріччя ХХ ст. – перших десятиріч ХХІ ст. в Україні склалися 
належні умови для самодостатнього функціонування і розвитку 
соціальної психології. Проте період набуття нею справді самодо-
статнього статусу ще триває. Назріває потреба, з одного боку, даль-
шого поглиблення та інтеграції концептуальних засад вітчизняної 
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соціальної психології, а з другого – їх принципового перегляду, що 
дало б змогу кардинально підвищити науковий рівень і практичну 
значущість здійснюваних досліджень.  

 
 

1.3. Методологія та методи соціальної 
психології 

 
Під методологією науки розуміють певні уявлення про під-

стави, шляхи і способи наукового пізнання та систематизації знань. 
У вітчизняному наукознавстві найчастіше розрізняють три рівні 
методології: 

1) загальну методологію – деякі найзагальніші принципи на-
укової діяльності, пізнання явищ дійсності, що випливають із тих 
чи тих філософських підходів і, треба додати, соціокультурних 
традицій суспільства; 

2) спеціальну (або часткову) методологію – принципи науко-
вого пізнання, які застосовуються в окремих науках; 

3) сукупність конкретних методів і методик, за допомогою 
яких здійснює дослідження та чи та наука. 

Методологічні принципи (як загального, так і спеціального 
рівнів) – це ті вихідні положення, якими керується у своїй роботі 
дослідник. Вони (особливо принципи загальнометодологічного рів-
ня) далеко не завжди декларуються і навіть не завжди усвідом-
люються вченими, але так чи так присутні в дослідженні, визнача-
ють його характер, бачення його предмета. Наприклад, західна со-
ціальна психологія, передусім американська, тривалий час сповіду-
вала та значною мірою сповідує й досі принцип методологічного 
індивідуалізму, хоча й не проголошує його як такого. Згідно із цим 
принципом, закоріненим у філософії позитивізму та в ідеології 
американського суспільства, соціальне є наслідком механічного 
поєднання індивідуального і відтак не містить у собі феноменів, 
яких не можна пояснити діями та взаємодіями окремих осіб. Звідси 
випливає, що досліджувати треба тільки поведінку індивідів та їхні 
взаємини, бо надіндивідуальні утворення – це, мовляв, лише теоре-
тичні абстракції. Природно, таке розуміння соціального різко зву-
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жує коло завдань соціальної психології, обмежує її дослідницьку 
практику. 

Протилежністю принципу методологічного індивідуалізму є 
філософські положення холізму (від англ. whole – цілий), що сфор-
мувалися під впливом учення Геґеля і більше притаманні європей-
ській соціокультурній традиції. Відповідно до цих положень соці-
альне має властивості цілого, які не зводяться до властивостей ін-
дивідів, і саме завдяки своїй цілісності спільнота (суспільство) 
впливає на своїх членів більше, ніж вони на неї (на нього). Тому, 
спираючись на засади холізму, соціальна психологія, здавалось би, 
може обмежитися вивченням переважно надіндивідуальних утво-
рень. Але це також звужує її предмет, оскільки “розчиняє” індиві-
дуальне в суспільному, неправомірно спрощує проблему співвід-
ношення індивідуального і надіндивідуального. 

Як же примирити крайнощі методологічного індивідуалізму і 
холізму? Вважається, що це можна зробити на основі системного 
підходу. Справді, він дає змогу розглядати суспільство як систему, 
одні властивості якої є результатом дій та взаємодій індивідів і до 
них зводяться, інші – зумовлені функціонуванням самої системи і 
попри те, що втілюються в діях та взаємодіях індивідів, до них не 
зводяться. Тим самим фактично утверджується ідея онтологічної 
рівноцінності індивідуального і надіндивідуального (суспільного) 
буття. 

Отже, доцільно виділити такі загальнометодологічні принци-
пи наукового і зокрема соціально-психологічного пізнання, що 
спираються на певні філософські підходи і соціокультурні традиції: 

– принцип системності. Згідно з ним досліджувані явища на-
лежить вивчати як елементи складного, структурованого цілого, що 
взаємодіють, взаємозумовлюються, перебувають між собою в суб-
ординаційних та координаційних зв’язках; 

– принцип історизму. Він передбачає вивчення психіки со-
ціальних суб’єктів (об’єктів, що досліджуються) з погляду виник-
нення її феноменів, етапів і механізмів їхнього розвитку, сучасного 
і майбутнього станів; 

– принцип об’єктивності. Тлумачиться як потреба неупере-
дженого, об’єктивного підходу до пізнання дійсності. Щоправда, 
згідно із сучасними (постнекласичними) наукознавчими уявлення-
ми об’єктивність у науковому дослідженні, тим паче гуманітарно-
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му, ніколи не реалізується повністю, проте все ж має бути певним 
регулятивним принципом пізнання. При цьому справедливо наго-
лошують, що “компоненти суб’єктивної структури повинні дослі-
джуватися як предмети, які мають сутнісні зв’язки і підпорядкову-
ються об’єктивним законам” [“Круглый стол”..., 2001, с. 11]. Інши-
ми словами, психологія, за афористичним висловом відомого ро-
сійського психолога Д. Б. Ельконіна, має бути об’єктивною наукою 
про суб’єктивне; 

– принцип мультипарадигмальності, або методологічного 
плюралізму. Ґрунтується на визнанні сучасною філософською дум-
кою множинності істини, у зв’язку з чим на її монопольне пізнання 
не може претендувати жодна наукова парадигма, жодна теорія. На-
ближення до істини можливе лише завдяки взаємодії різних пара-
дигм і теорій, що передбачає їх взаємодоповнювальність. Під таким 
кутом зору принцип методологічного плюралізму стає важливою 
умовою реалізації принципу об’єктивності наукового пізнання. Це 
своєю чергою потребує інтенсивного наукового діалогу. Тому сьо-
годні у психологічній науці часом говорять навіть про “принцип 
комунікативної методології” (В. О. Мазилов); 

– принцип рефлексивності. У світлі сучасних філософських 
ідей його теж можна розглядати як логічне доповнення принципу 
об’єктивності. Принцип рефлексивності випливає з неможливості 
цілковито усунути в дослідницькому процесі вплив суб’єктивного 
чинника, що вимагає від дослідника усвідомлювати свій 
суб’єктивізм, визначати його допустимі межі та можливий вплив 
на отримане знання. У соціальних науках дослідницька рефлексія 
(від лат. reflexio – відображення) мислиться як мистецтво постійної 
зміни дослідником власної позиції, переходу від ролі дійової особи 
процесу, що вивчається, до ролі відстороненого спостерігача, зок-
рема й спостерігача за самим собою. 

Ці принципи репрезентують так звану когнітивну детермі-
націю наукового пізнання, яку зазвичай визначають як таку, що ві-
дображає внутрішню логіку розвитку науки. Поряд із когнітивною 
говорять про соціальну детермінацію, під якою розуміють усю су-
купність соціальних чинників, що впливають на пізнавальний про-
цес. Зрозуміло, що таке розмежування когнітивних і соціальних 
детермінант наукової діяльності є значною мірою умовним, адже, 
як видно з викладеного вище, певні суспільні ідеологеми (напри-
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клад, той же індивідуалізм) часто-густо трансформуються в мето-
дологічні принципи власне наукового пізнання. Водночас потрібно 
мати на увазі, що сфера соціальної детермінації не вичерпується 
лише такими, “трансформованими”, принципами. У суспільстві 
завжди існують загальновизнані ідеологеми, котрі, здавалось би, не 
мають безпосереднього стосунку до науки, проте поділяються вче-
ними як членами суспільства, – більше того, активно утверджують-
ся ними. Це стосується передусім імперативів суспільної моралі. 
Тому на загальнометодологічному рівні, крім традиційно виокрем-
люваних (когнітивних) принципів наукового пізнання, правомірно 
виділяти також його морально-етичні принципи. 

До морально-етичних принципів, які в цивілізованому світі 
сьогодні беззастережно визнає переважна більшість науковців, на-
лежать: 

– принцип демократизму, що передбачає усвідомлення без-
альтернативності ідеалів народовладдя, непримиренність до про-
явів авторитаризму і тоталітаризму в будь-якому вигляді, спряму-
вання своєї професійної діяльності на розвиток здатності людей до 
ініціативи та самоконтролю, виконання ними громадянських 
обов’язків, участь в утвердженні засад інституційного та ідеологіч-
ного плюралізму, демократичних норм поведінки в суспільному 
житті, а також у житті самого наукового співтовариства; 

– принцип гуманізму, який спирається на розуміння людини 
як найвищої цінності і зобов’язує вченого діяти в її інтересах, запо-
бігати можливим негативним наслідкам некомпетентного чи зуми-
сне антигуманного використання результатів наукових досліджень.  

Інші морально-етичні принципи, котрих можна виділити чи-
мало, наразі не мають у світовому науковому середовищі такого 
беззастережного визнання, як принципи демократизму та гуманіз-
му. Так, в умовах глобалізації серед учених різних країн посилю-
ються космополітичні настрої, котрі тягнуть за собою далеко не 
однозначне ставлення до принципу патріотизму, що полягає, як 
відомо, в любові до батьківщини, відповідальності за її долю та 
готовності служити її інтересам, а в разі потреби й боронити мате-
ріальні та духовні здобутки свого народу, захищати рідну землю.  

Протягом тривалого часу доволі індиферентна позиція щодо 
патріотизму була поширеною і серед деякої частини українських 
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учених. Проте воєнна агресія з боку Російської Федерації в більшос-
ті випадків докорінно змінила цю позицію. Сотні українських пси-
хологів прилучилися, переважно на волонтерських засадах, до на-
дання професійної допомоги військовослужбовцям, пораненим у  
госпіталях, переселенцям із зони так званої антитерористичної опе-
рації. Помітних змін зазнали й наукові інтереси вітчизняних психо-
логів: вони дедалі більше зосереджуються на розв’язанні проблем 
формування у громадян поваги до історичного минулого народу, 
почуття єдності країни, соціально-психологічної адаптації постраж-
далих, військово-спортивної підготовки молоді, збереження та опа-
нування національно-культурних традицій тощо. Усе це – наочні 
свідчення дієвості принципу патріотизму. Залишається додати, що у 
сфері наукової діяльності він передбачає також, а можливо і в першу 
чергу, прагнення проводити дослідження на рівні світових стандар-
тів, домагатися отримання конкурентоспроможного результату,  
активно обстоювати на міжнародній арені пріоритети вітчизняної 
науки. 

Наведені принципи, – як когнітивного, так і морально-
етичного плану, – мають загальнометодологічний характер, тобто 
не є специфічними для соціальної психології. Разом з тим вони за-
дають чи спроможні задавати їй певні орієнтири наукового пошу-
ку, тією чи іншою мірою відображаючись і специфічно втілюючись 
у принципах, що належать до сфери спеціальної методології. 

У посібниках із соціальної психології можна знайти доволі 
розлогі переліки принципів спеціально-методологічного рівня. 
Проте реально в соціально-психологічному дослідженні зазвичай 
використовується якийсь один головний пояснювальний принцип, 
що лежить в основі якоїсь однієї теорії, котра претендує на універ-
сальність. Роль головних пояснювальних принципів виконують, 
наприклад, категорії образу (теорії когнітивізму), дії (біхевіорист-
ські теорії), несвідомого (психоаналітичні теорії), атрибуції (теорія 
каузальної атрибуції) тощо. Отже, загалом соціально-психологічна 
наука орієнтується поки що на загальнонауковий принцип методоло-
гічного монізму (від грец. µoνos – один, єдиний) – протилежний сха-
рактеризованому вище принципові методологічного плюралізму. 

У радянській психологічній науці і в соціальній психології 
зокрема універсальним пояснювальним принципом був виведений 
з філософії діалектичного та історичного матеріалізму принцип ді-
яльності, який доповнювався низкою похідних: принципом актив-
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ності відображення, принципом єдності свідомості і діяльності 
(або, інакше кажучи, єдності будови внутрішньої та зовнішньої 
структури діяльності), принципом розвитку психіки в діяльності 
тощо. У соціальній психології принцип діяльності трансформував-
ся в принцип спільної діяльності. Малося на увазі, що суспільно 
значуща спільна діяльність опосередковує взаємини членів групи і 
тим самим забезпечує групову єдність. 

Чимало радянських соціальних психологів лише декларували 
свою відданість діяльнісній методології, використовуючи у своїх 
дослідженнях дещо модифіковані або тільки закамуфльовані зару-
біжні теоретичні підходи та методики. Проте були й школи та на-
прями, що послідовно дотримувалися діяльнісної методології (це 
стосується передусім психологічних теорій колективу) і продемонс-
трували значну її евристичність. Завдяки ретельно спланованій у 
природному експерименті спільній діяльності справді вдавалося ви-
вести групу (виробничу або навчальну) на вищий рівень розвитку, 
перетворити її на колектив – у тому розумінні, в якому термін “ко-
лектив” тлумачився в радянському суспільствознавстві. Однак впа-
дала в око й обмеженість принципу спільної діяльності. Поза увагою 
дослідників залишалися групи, котрі, виходячи з нього, ніяк не мо-
жна назвати “колективами”, – ті, що виникають на основі звичайних 
людських почуттів симпатії, дружби, спільного місця проживання, 
сусідських відносин. Усі вони з теоретичних позицій спільної діяль-
ності заздалегідь тлумачились як такі, що не можуть досягти у своє-
му розвитку рівня “колективу”, тоді як і без наукових досліджень ві-
домо, що стосунки в них часом є куди міцнішими і довготриваліши-
ми, ніж у виробничих чи навчальних колективах. 

Надмірність претензій діяльнісної методології на універсаль-
ність була очевидною і в радянській психологічній науці в цілому. 
Тому в ній поступово відбувався “тихий” методологічний перево-
рот – наприклад, пропонувалося доповнити принцип діяльності 
принципом спілкування (Б. Ф. Ломов). 

Ще інтенсивніше процес розмивання жорсткого монізму цієї 
методології пішов на пострадянських теренах після розпаду СРСР. 
Так, значної популярності в поясненні психічних явищ, закономір-
ностей розвитку психіки, зокрема й соціальної, набув принцип 
суб’єкта (К. О. Абульханова-Славська, А. В. Брушлинський, 
В. В. Знаков, О. О. Сергієнко та ін.), який передбачає розгляд інди-
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віда чи групи як джерела пізнання та перетворення дійсності й себе 
самого як носія активності. Нову методологічну перспективу від-
кривають також зусилля низки українських учених у напрямку по-
єднання принципу суб’єкта з теорією вчинку В. А. Роменця, що 
привели до формування у вітчизняній психологічній науці 
суб’єктно-вчинкової парадигми (В. О. Татенко). У межах цієї пара-
дигми вчинок розглядається як головний осередок психічного, 
соціальний акт, у якому найповніше виявляється психологія 
особистості – її характер, спрямованість, потреби. Відтак вихідним 
пунктом дослідження психічних процесів, станів і властивостей 
стає принцип учинку. Набуває “прав громадянства” і широковизна-
ний в останні десятиріччя у зарубіжній, особливо західноєвропей-
ській, соціальній психології принцип ситуаційності, що вимагає ви-
вчати й прогнозувати психологічні інтенції, наміри та вчинки соціа-
льного суб’єкта в єдності з усією сукупністю ситуаційно визначених 
чинників його поведінки. Причому важливо зазначити, що принцип 
ситуаційності не суперечить суб’єктно-вчинковій парадигмі, 
оскільки ситуація, за Роменцем, є елементом структури вчинку. 

Поряд із цим робляться спроби виокремлення спеціально-
методологічних принципів соціальної психології на основі систем-
ного підходу. До таких принципів російський соціальний психолог 
В. Є. Семенов відносить зокрема:  

– принцип імовірнісності, стохастичності соціально-
психологічних явищ. Це означає, що всі соціально-психологічні за-
кономірності мають лише ймовірнісний, статистичний характер і, 
отже, поведінку (вербальну та невербальну) індивідів і груп можна 
прогнозувати тільки з тим чи тим ступенем імовірності; 

– принцип системного трьохаспектного (структурного, 
функціонального та історико-динамічного) вивчення соціально-
психологічних явищ. При цьому згаданий автор зазначає, що в соці-
ально-психологічному дослідженні завжди треба виявити структу-
ру особистості (ціннісні орієнтації, основні настановлення, здібно-
сті, особистісні властивості тощо) або групи (офіційні та неофіційні 
лідери, соціальні статуси і ролі членів, стосунки та емоційні зв’язки і 
т. ін.), визначити їхні функції, цілі, значення в більш широкому се-
редовищі-структурі, простежити історію їх зародження та розвитку 
[Семенов, 2007]. Як бачимо, цей принцип фактично є інтерпретацією 
загальнометодологічних принципів системності та історизму. 
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Список пропозицій щодо спеціально-наукових принципів со-
ціальної психології можна продовжувати й далі. Проте це заняття 
видається малопродуктивним. Головним сьогодні є те, що у психо-
логічній науці виразно окреслюється тенденція переходу від про-
тистояння різних теорій, пошуку відмінностей між ними до вияв-
лення точок дотику, визначення “зон релевантності” кожної з тео-
рій – інакше кажучи, бере гору принцип методологічного плюра-
лізму. Тільки на цій основі й можна буде вибудувати згодом рам-
кову систему загальновизнаних методологічних принципів, специ-
фічних власне для соціальної психології. 

Переходячи до третього рівня методології – конкретних ме-
тодів, котрими послуговується соціальна психологія, треба заува-
жити, що вона як наукове знання свого предмета є також знанням 
про те, якими засобами, прийомами це знання можна отримати. 
Такі засоби, прийоми і називають науковими методами. “Метод 
може вважатися плідним і ефективним лише в тому випадку, якщо 
його застосування сприяє найбільш повному і всебічному відобра-
женню в науковому знанні об’єктивних властивостей і зв’язків до-
сліджуваного об’єкта”, – підкреслює С. Д. Максименко [Макси-
менко, 2002, т. 2, с. 19]. 

Методи соціальної психології, як і переважної більшості на-
ук, поділяють на теоретичні та емпіричні. Теоретичні методи є 
здебільшого загальнонауковими (аналіз, синтез, порівняння, уза-
гальнення, моделювання тощо), тоді як емпіричні виявляють знач-
но помітнішу конкретно-наукову специфіку. Про них і піде мова 
далі, хоча межа між теоретичними та емпіричними методами до-
сить умовна (так, метод моделювання можна розглядати як теоре-
тико-емпіричний). 

Метод дослідження розробляється зазвичай на основі певної 
теорії, проте він, як справедливо пише той же С. Д. Максименко, 
“рухливіший” від теоретичної системи, у контексті якої виник, не-
рідко виходить за її межі [там само, 2002, т. 1, с. 259]. Це зумовле-
но, зокрема, тим, що емпіричний рівень дослідження є відносно 
незалежним від теоретичного. Тому емпіричні методи часто-густо 
починають “жити” власним “життям”. Використовуючи їх, нерідко 
особливо не зважають на їхнє теоретичне походження, а керуються 
критерієм здатності того чи того методу забезпечувати отримання 
достовірної, з погляду дослідника, інформації. 
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Рис. 1.3. Система методів соціальної психології 

 
Емпіричні методи в соціальній психології поділяють на дві 

великі групи: 1) методи збирання інформації (спостереження, опи-
тування, експеримент і т. ін.); 2) методи її опрацювання (статистич-
не групування, варіаційний аналіз, перевірка статистичних гіпотез, 
кореляційний і факторний аналіз тощо). Однак межа між цими 
двома групами теж деякою мірою умовна, оскільки окремі методи 
збирання інформації передбачають заразом і певний спосіб її опра-
цювання. Треба також мати на увазі, що специфіка соціально-
психологічного дослідження визначається саме тим, як збираються 
дані, а методи їх опрацювання є переважно загальнонауковими і 
оволодіння ними потребує не так соціально-психологічних, як ма-
тематичних знань. Тому розгляд цих методів у межах курсу з основ 
соціальної психології не видається доречним. 
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Зосередимо увагу на методах збирання інформації. Існує чи-
мало їх класифікацій, проте жодна з них не позбавлена суперечнос-
тей, оскільки внаслідок походження цих методів з різних теорій, 
різної історії їх розвитку вони нерідко взаємоперетинаються, пере-
бувають у відношеннях частини і цілого, є функціонально тотож-
ними попри те, що протиставляються один одному. Тож, не зупи-
няючись на таких класифікаціях, дамо натомість загальну характе-
ристику найбільш поширених методів, за допомогою яких прово-
дяться соціально-психологічні дослідження. 

 
Метод спостереження. Під спостереженням у соціаль-

ній психології розуміють цілеспрямоване відстеження поведінки 
індивідів чи груп, що дає змогу робити певні висновки про психічні 
явища, якими цікавиться дослідник. Одиницями інформації тут є 
зафіксовані висловлювання, невербальні реакції (жести, міміка то-
що) та акти реальної (предметної) поведінки тих, за ким спостері-
гають. Спостереження може бути невключеним (коли здійснюється, 
так би мовити, збоку) і включеним (у разі участі спостерігача в  
діяльності спостережуваних, наприклад у дискусії, яку вони ве-
дуть); прихованим (людям невідомо, що вони є об’єктом спостере-
ження) і відкритим (спостережувані про це знають). Перед почат-
ком спостереження складається його план і програма, що передба-
чає той чи інший спосіб реєстрації отриманих фактів – у вигляді 
стенограми, протоколу спостереження тощо. Залежно від того,  
реєструються всі прояви психічної активності спостережуваних чи 
тільки окремі, заздалегідь визначені, розрізняють суцільне і вибір-
кове спостереження. Щоб зменшити суб’єктивний вплив спостері-
гача на результати дослідження, використовують технічні засоби: 
магнітофони, фотоапарати, відеокамери. 

Окремим різновидом спостереження є інтроспекція – само-
спостереження людини за внутрішніми проявами власної психічної 
активності (думками, почуттями, переживаннями). Це найдавніший 
метод психологічної науки, що давно піддається критиці за його 
суб’єктивність. Сьогодні результати інтроспекції (самозвіти дослі-
джуваних) здебільшого не приймаються на віру, перевіряються ін-
шими, об’єктивнішими, методами. Водночас треба мати на увазі, що 
елементи інтроспекції залишаються складовою частиною багатьох 
методів соціальної психології. Навіть апаратурні експериментальні 
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методики передбачають хоча б уявлювану інтроспекцію “за випро-
буваного” – інакше це буде вже не психологічний експеримент. 

 
Метод вивчення документів. Він є способом видобу-

вання знань про соціально-психологічні явища з предметів, що при-
значені для передавання та збереження інформації, – будь-яких ру-
кописних і друкованих текстів (від приватного листа до газетної 
статті чи твору художньої літератури), фотографій, кінострічок,  
відео- або магнітних записів тощо. Такі предмети в соціологічних та 
психологічних науках об’єднують спільною назвою “документи”. 
Серед них розрізняють документи особові (автобіографії, заяви, лис-
ти, скарги, щоденники) і безособові (протоколи зборів, звіти, пові-
домлення в пресі); офіційні (урядові матеріали, постанови, накази) і 
неофіційні (ті ж приватні листи, щоденники, мемуари і т. ін.). 

Крім того, слід враховувати, що одні документи можуть слу-
гувати безпосередніми джерелами інформації про досліджуваний 
об’єкт (наприклад, кореспонденція, в якій журналіст описує колек-
тивні психічні стани учасників масової акції протесту), а інші є 
продуктами діяльності досліджуваного об’єкта (наприклад, відо-
зва, ухвалена учасниками цієї акції). У першому випадку документ 
можна розглядати як своєрідний експертний висновок і проблема 
полягає лише в з’ясуванні ступеня його достовірності, що передба-
чає зіставлення документа з іншими аналогічними; у другому ж 
виникає потреба в спеціальному аналітичному реконструюванні 
мотивів, цілей, намірів, якими насправді керувалися автори, ство-
рюючи документ, їхніх настроїв, емоцій. 

Документи можуть вивчатися з використанням або без вико-
ристання статистичних процедур. Відповідно виокремлюють мето-
ди традиційного (якісного) аналізу документів і їх кількісного ана-
лізу. Найпоширенішим методом кількісного, формалізованого ви-
вчення документів є контент-аналіз (буквально перекладається з 
англійської як “аналіз змісту”). Процедура контент-аналізу полягає 
в кодуванні та підрахунку тих чи тих формальних ознак, що трап-
ляються в аналізованому документі чи масиві документів, найчас-
тіше – у друкованих текстах. Для цього виділяють передусім кате-
горії аналізу – поняття, в яких описується предмет дослідження, та 
одиниці аналізу – більші чи менші фрагменти тексту, які методич-
но й послідовно фіксує кодувальник, якщо в них є посилання на 
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виділені категорії. До стандартних одиниць аналізу належать слово 
або символ, речення чи його частина, абзац, стаття тощо. Одини-
цею аналізу може слугувати, скажімо, і персонаж літературного або 
журналістського твору чи його автор. Далі для кількісного вимірю-
вання насиченості документа чи масиву документів шуканими ка-
тегоріями вводять так звані одиниці обліку. Це зазвичай показники 
частоти вираження категорії через одиницю аналізу; простору, 
охоплюваного в документі кожною категорією (кількість рядків, 
площа тексту, метраж кінострічки чи магнітної плівки); часу,  
протягом якого категорія вписується в контекст аудіовізуальних 
повідомлень. 

Документами правомірно вважати також дані, отримані в со-
ціально-психологічних дослідженнях іншими методами, приміром 
під час спостережень або опитувань. У цьому разі процедури ви-
вчення документів, зокрема контент-аналітичну, розглядають і ви-
користовують як метод опрацювання соціально-психологічної ін-
формації. 

 
Метод опитування. Полягає в отриманні відомостей про 

предмет дослідження шляхом ведення діалогу між дослідником або 
його представником (інтерв’юером, анкетером) та респондентом 
(від лат. responder – відповідати, відгукуватися), тобто особою,  
котра в процесі опитування є джерелом інформації. У соціально-
психологічних дослідженнях послуговуються різними видами опи-
тування, за основу класифікації яких беруть характер цього діалогу 
– особистий або знеособлений, очний або заочний, індивідуальний 
або груповий. Найістотнішим є поділ видів опитування на інтерв’ю 
та анкетування. 

Інтерв’ю – це опитування, під час якого дослідник (ін-
терв’юер) в особистому контакті з респондентом ставить йому усні 
запитання і письмово або за допомогою технічного пристрою фік-
сує відповіді на них. Інтерв’ю може бути: 

– стандартизованим – чітко визначаються перелік, форму-
лювання та послідовність запитань, які здебільшого є закритими, 
тобто мають заздалегідь сформульовані варіанти відповідей; 

– напівстандартизованим – від стандартизованого відрізня-
ється тим, що запитання, перелік і послідовність яких теж чітко 
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визначено, не мають “готових” варіантів відповіді. Допускаються 
також варіативні формулювання окремих запитань; 

– вільним – визначеними є лише тема інтерв’ю та напрям її 
розвитку, а перелік, формулювання і послідовність запитань зумов-
люються перебігом діалогу з респондентом; 

– сфокусованим (спрямованим) – увага опитуваних зосере-
джується на певній ситуації, з’ясовується їхня думка щодо її особ-
ливостей, причин, наслідків тощо. Сфокусоване інтерв’ю може ма-
ти як індивідуальний, так і груповий характер. В останньому ви-
падку воно проводиться у формі співбесіди чи дискусії, в якій  
беруть участь до 10–12 респондентів. Інша назва сфокусованого 
групового інтерв’ю – метод фокус-груп. 

Виокремлюють також глибинне інтерв’ю. Воно передбачає 
попереднє визначення лише теми і набору основних запитань, про-
те головною в ньому є не ця формальна ознака, а спрямованість на 
виявлення глибинних (неусвідомлюваних, прихованих) механізмів 
людської поведінки. Певною мірою близьке до глибинного і нара-
тивне інтерв’ю (від англ. narrative – розповідь, оповідання), яке, 
однак, є вже не сумою відповідей на поставлені запитання, а ціліс-
ною розповіддю респондента про конкретні життєві історії, насна-
женою оцінками й афективними настановленнями щодо цих істо-
рій та їх дійових осіб. Усі висловлювання учасників глибинних і 
наративних інтерв’ю ретельно реєструються і разом з коментарями 
інтерв’юерів аналізуються під особливим кутом зору. 

Другий з основних видів опитування – анкетування. На від-
міну від інтерв’ю тут респондент сам читає запитання анкети і сам 
фіксує в ній свої відповіді. Під анкетою розуміють упорядкований 
за змістом і формою перелік запитань, які можуть бути закритими 
(передбачають вибір респондентом прийнятної для нього відповіді 
серед запропонованих варіантів), напіввідкритими (дають змогу 
респондентові як вибирати відповідь серед запропонованого набо-
ру варіантів, так і доповнити цей набір власним варіантом) або від-
критими (відповідь респондент пише сам). Перевагу зазвичай на-
дають закритим та напіввідкритим запитанням, які значно економ-
лять час анкетування і спрощують процес статистичного опрацю-
вання отриманих даних; щоб сформулювати такі запитання, попе-
редньо проводять “пілотне” дослідження за допомогою відкритих 
запитань. Запитання поділяють також на програмно-тематичні 
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(безпосередньо стосуються досліджуваного явища), процедурні, 
або функціональні (дають змогу оптимізувати процес опитування), 
і паспортичні (спрямовані на з’ясування відомостей про респондента 
– його вік, стать, рід занять тощо). Перелік запитань з відповідями 
на них та іншими супровідними висловлюваннями називають опи-
тувальним листом, або опитувальником. Існують численні правила 
побудови опитувальника, яких слід неухильно дотримуватися. 

Анкетування проводять в очній або заочній формі. Під час 
очного анкетування (яке називають звичайним, або роздавальним) 
анкетер роздає респондентам і потім збирає анкети, його присут-
ність чи неприсутність при їх заповненні визначається умовами 
дослідження. Заочними формами анкетування є поштове і пресове 
опитування. У поштовому опитуванні анкета розсилається та по-
вертається поштою, у пресовому – друкується на шпальтах газет чи 
журналів, респонденти її заповнюють, вирізають та повертають 
дослідникам. Аналогічні пресовим анкети можна поширювати та-
кож в інтернеті. Крім того, соціологи широко послуговуються те-
лефонним опитуванням, проте воно є малопридатним для цілей со-
ціально-психологічного дослідження. 

 
Метод експертної оцінки. Є способом отримання соці-

ально-психологічної інформації, який полягає в опитуванні спеці-
ально відібраних експертів (від лат. expertus – досвідчений, обізна-
ний) – осіб, здатних компетентно оцінювати досліджуваний об’єкт 
або якісь його сторони чи функції. Процедурно вибудовується за 
тією ж логікою, що й метод опитування, однак у сутнісному плані 
принципово відрізняється від нього тим, що експерт не є об’єктом 
дослідження, – навпаки, він сам накопичує інформацію про об’єкт, 
який з огляду на коло своїх професійних обов’язків чи мимоволі 
спостерігає. Інакше кажучи, у своїй основі метод експертної оцінки 
є методом спостереження. Різниця полягає лише в тому, що спо-
стереження здійснює не сам дослідник, а експерт. Дослідник же 
має спонукати його до актуалізації та вербального вираження на-
копиченої ним інформації, упорядкувати, опрацювати її, зробити з 
неї правильні висновки. Отже, функціонально експерт стає спів-
учасником дослідника, одним із суб’єктів дослідницького процесу. 

Залежно від завдань та об’єктів дослідження до нього як екс-
перти можуть залучатися безпосередні керівники досліджуваних, 
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учителі, викладачі, журналісти, державні службовці, партійні  
функціонери, практичні психологи, соціальні працівники тощо.  
Головна умова – щоб вони добре знали контингент досліджуваних. 

Найбільш строгою і поширеною є процедура (її нерідко вва-
жають окремим методом) опитування незалежних експертів. Вона 
передбачає певні зауваги та правила, а саме: 1) експерти мають 
опитуватись у строго індивідуальному порядку, незалежно один від 
одного; 2) кількість експертів повинна бути достатньою для статис-
тичного аналізу даних (не менш як 30 осіб); 3) усі експерти мають 
оцінювати один і той самий об’єкт, одні й ті самі прояви його пси-
хічної активності; 4) опитувати всіх експертів слід за допомогою 
того самого (стандартизованого або напівстандартизованого) опи-
тувальника. Утім, з огляду на завдання дослідження нерідко кращі 
результати дає групова робота експертів. Розроблено низку про-
цедур її організації: ділова нарада, “мозкова атака” (брейн-
стормінг), методи Дельфи, синектики тощо. Ці процедури, доволі 
складні й громіздкі, ставлять одну мету – інтенсифікувати роботу 
експертів, підвищити об’єктивність і всебічність їхніх оцінок, нада-
ти їм більшої глибини. 

Крім констатації наявного стану об’єкта, метод експертної 
оцінки використовують як складову частину процедур моделюван-
ня та прогнозування соціально-психологічних процесів і явищ. 
Широко послуговуються ним і в процесі перевірки надійності різ-
ного роду опитувальників. 

 
Метод тестування. Його особливістю є вимірювання де-

яких заздалегідь відомих індивідуальних чи групових характерис-
тик, ступінь вираженості яких становить інтерес для дослідника. 
Головним інструментом методу тестування, як неважко здогадати-
ся, слугує тест (англ. test – проба, іспит, випробування) – спеці-
ально розроблене, апробоване в ході численних перевірок стандар-
тизоване завдання, виконуючи яке випробувані виявляють (не зна-
ючи цього) вимірювані характеристики. Такі завдання полягають, 
скажімо, в тому, щоб продовжити незакінчену думку, щось нама-
лювати або висловити своє ставлення до низки суджень – погоди-
тися чи не погодитися з ними. Кожен тест має “ключ” (шкалу зна-
чень), за допомогою якого співвідносять отримані відповіді із шу-
каними параметрами і підраховують відповідний індекс. 
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Нараховуються сотні різноманітних тестів, призначених для 
виявлення індивідуальних особливостей людей: тести досягнень, 
інтелекту, креативності тощо. Для соціальної психології становлять 
інтерес передусім особистісні та проективні тести. Перші дають 
інформацію, що характеризує особистість у найширшому діапазоні 
– від її фізичного та психічного стану, емоційних властивостей до 
морально-етичних та суспільних поглядів, соціальних настанов-
лень, ціннісних орієнтацій, мотиваційних тенденцій. Розробляють-
ся особистісні тести, зокрема, на основі шкал оцінок (процедура 
шкалування), послуговуючись якими випробуваний оцінює ті чи ті 
судження, що відображають увесь спектр можливих ставлень до 
певного явища. Так зазвичай досліджуються соціальні настанов-
лення. Застосовують і процедури ранжування, наприклад: випробу-
ваний розкладає в порядку особистісної значущості картки з на-
йменуваннями різних соціальних цінностей. 

Проективні тести засновані на уявному, найчастіше неусві-
домлюваному перенесенні людиною своїх психічних особливостей 
(станів, ставлень тощо) в ситуацію тестування, унаслідок чого від-
бувається відображення (проекування) цих особливостей у резуль-
татах виконання тестового завдання, наприклад у приписуванні 
якихось характеристик чорнильним плямам (“Тест чорнильних 
плям” Роршаха). З-поміж інших проективних тестів найбільш відо-
мі “Колірний тест” Люшера, малюнкові тести (“Неіснуюча твари-
на”, “Будинок – дерево – людина”, “Малюнок сім’ ї” та ін.), група 
завдань на завершення незакінчених речень, історій, розповідей 
тощо. 

Є також тести для вимірювання групових психічних процесів 
– соціально-психологічного клімату малої групи, ступеня її згурто-
ваності, взаємин між членами групи та ін. Серед цих тестів най-
більшою популярністю користується соціометричний (метод соціо-
метрії), за допомогою якого відтворюють структуру емоційно-
психологічних взаємин у малій групі, їхню щільність. Для цього в 
кожного члена групи з’ясовують можливість його участі чи неучас-
ті в певних видах спільної діяльності, проводження вільного часу, 
розваг. Кінцеві результати соціометричного тестування подають у 
вигляді соціоматриць, соціограм, які графічно моделюють взаєми-
ни в групі, або соціометричних індексів, що кількісно відобража-
ють її згуртованість. 
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Широко користуючись соціометрією, її водночас критикують 
за нехтування мотивацією міжособових преференцій, їхнього зміс-
ту. Тому соціометрію доповнюють референтометрією (від лат. 
referens – той, що повідомляє). Референтометричне тестування 
складається з двох процедур. Під час попередньої (допоміжної) 
з’ясовують позицію кожного члена групи щодо особистісно значу-
щого об’єкта, події чи людини. Друга (основна) процедура виявляє 
осіб, позиція котрих найбільше цікавить інших членів групи. Таким 
чином дізнаються про мотиви міжособових виборів. 

З’являються і тестові методики вимірювання макросоціаль-
них явищ. Так, в українській соціальній психології розроблено тес-
ти соціального самопочуття суспільства (Є. І. Головаха, 
Н. В. Паніна), рівня соціальної напруженості в суспільстві та його 
окремих сегментах (М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська). 

 
Метод експерименту. Під експериментом у соціальній 

психології розуміють спосіб отримання інформації про ті зміни в 
досліджуваному об’єкті, які відбуваються під дією контрольованих 
дослідником чинників. Тобто, на відміну від інших методів, експе-
римент передбачає активне втручання у функціонування об’єкта. 
Дослідник не чекає, поки виникнуть явища, котрі його цікавлять, а 
ініціює їх появу сам. 

Для кожного експерименту розробляють гіпотетичну модель 
досліджуваного явища. У цій моделі воно описується як система 
змінних, серед яких виокремлюють незалежні і залежні. Незалеж-
на змінна – це той новий чинник, який цілеспрямовано вводиться 
експериментатором у діяльність учасників експерименту і, згідно з 
гіпотезою дослідження, спроможний викликати очікувані зміни в 
їхніх психічних станах, процесах чи властивостях. Відповідно, за-
лежною змінною називають те явище чи його сторону, що зміню-
ється під впливом незалежної змінної. 

Проведення експерименту зазвичай передбачає наявність по-
ряд з експериментальною групою, на яку впливають незалежною 
змінною, аналогічної за кількісним і якісним складом контрольної 
групи, котра не зазнає такого впливу. Це дає змогу шляхом порів-
няльного аналізу пересвідчитися, що отримані в експериментальній 
групі результати дослідження є наслідком дії саме незалежної 
змінної, а не якихось інших чинників. 
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Головними видами соціально-психологічного експерименту є 
лабораторний і польовий, або природний. Обидва вони мають  
спільні ознаки, що виражають сутність методу. Це довільне  
введення експериментатором незалежних змінних, їх контролю-
вання, виокремлення експериментальних та контрольних груп то-
що. Проте між лабораторним і польовим (природним) видами екс-
перименту є й істотні відмінності. Польовий експеримент здійс-
нюють у звичайних, природних для випробуваних умовах (наприк-
лад, виробнича бригада працює в тому ж самому складі і продов-
жує випускати ту ж саму продукцію, змінюється лише форма орга-
нізації праці), тоді як для лабораторного експерименту створюють 
спеціальні, штучні умови, широко використовуючи вимірювальну 
апаратуру, прилади, експериментальне обладнання (скажімо, група 
випробуваних має якомога швидше сумістити на екрані розрізнені 
елементи заданої фігури, не даючи одне одному порад, а тільки  
попередньо домовившись про спільні дії).  

Зрозуміло, лабораторний експеримент значно виграє щодо 
“чистоти” отриманого результату, оскільки ступінь контролю за 
змінними з боку експериментатора тут найвищий. Проте польовий 
експеримент має перед лабораторним ту перевагу, що його виснов-
ки, як правило, краще співвідносяться з реальним життям, менше 
хибують на усілякі “зміщення”, пов’язані зі штучністю експеримен-
тальних ситуацій лабораторного типу, тобто відзначається, як  
правило, вищою екологічною валідністю, під якою розуміють мож-
ливості поширення результатів дослідження на відповідні соціальні 
реалії. Та як би там не було, в обох випадках найбільшою цінністю 
експериментальних даних вважається те, що порівняно з іншою 
емпіричною інформацією вони не просто описують об’єкт, а дають 
змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 
явищами. 

У другій половині ХХ ст. склалася традиція поділу емпірич-
них методів на кількісні і якісні. Актуальність такого поділу особ-
ливо загострилася з огляду на той парадигмальний зсув, що відбу-
вається нині у психологічній та інших соціальних науках і вбирає в 
себе: а) зміну природничо-наукової парадигми на гуманітарну; 
б) парадигмальні “щеплення” міждисциплінарного плану, пов’язані 
з переходом сучасної науки в цілому від модерного до постмодер-
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ного стану, від класичного дискурсу до некласичного і постнекла-
сичного [Слюсаревський, 2005].  

Гуманітарна парадигма істотно змінила дослідницькі наста-
нови в бік ідеографізму (описовості). Проте недаремно Р. Гарре 
писав, що цей, як він його назвав, “новий ідеографізм”, на відміну 
від того, який побутував у ХІХ ст., не означає відмови від пошуку 
універсальних структур і закономірностей [Harre, 1979, р. 132–134]. 
Прийняття гуманітарної парадигми не повинно призводити до 
втрати критеріїв науковості, головним серед яких залишається 
об’єктивність. Потрібно враховувати й те, що в постнекласичному 
дискурсі поява нового типу раціональності не усуває типів, які йо-
му передують, а лише обмежує сферу їхньої дії. Елементи “пере-
моженої” природничо-наукової парадигми надалі можуть “мирно 
уживатись” у межах гуманітарної. Усе це слід мати на увазі, визна-
чаючи ставлення до надміру бурхливих дискусій прихильників  
кількісних і якісних методів.  

Хоча однозначного розуміння цих термінів немає, кількісні 
методи пов’язують зазвичай з використанням формалізованої  
(“жорсткої”) анкети, статистичних даних тощо, тоді як методи  
якісні – з неформалізованими (“м’якими”) способами спілкування з 
респондентами (нестандартизовані, напівстандартизовані, вільні 
інтерв’ю, метод фокус-груп і т. ін.). Однак хибною видається сама 
постановка проблеми в такому ракурсі. Вона ґрунтується на недо-
статньому розрізненні методів збирання та опрацювання первинної 
інформації, перебільшених уявленнях про їхню єдність.  

Насправді ж кількісних способів спілкування з досліджува-
ними просто не існує. А кількісний підхід, так само як і якісний 
аналіз, може застосовуватися до інформації, зібраної будь-яким 
способом – і “жорстким”, і “м’яким”. Просто в останньому випадку 
перехід до її кількісного аналізу вимагає додаткових, опосередко-
вувальних процедур формалізації. Але ж це не означає, що така 
інформація паралельно не може аналізуватися суто якісно. Таким 
чином, позірно єдина проблема “розпадається” на дві різні – про-
блему кількісного і якісного підходів до аналізу даних, з одного 
боку, і проблему “м’яких” і “жорстких” методів спілкування з до-
сліджуваними, з другого. 

Немає сумніву, що доки домінуватиме гуманітарна парадиг-
ма, доти в соціальній психології братимуть гору “м’які” методи. 
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Що з цього випливає? Зазвичай дослідники, які послуговуються 
“м’якими” методами, вельми скептично ставляться до можливостей 
формалізації зібраної інформації, її математично-статистичної об-
робки. Але постає запитання: чи можна без такої обробки встано-
вити законовідповідність досліджуваних психічних реалій? У біль-
шості випадків – навряд. Закон, звісно, не зводиться, як зауважував 
К. Левін, до “звичайних регулярностей”, фіксованих статистично 
[Левин, 2001, с. 103]. Однак на нинішньому рівні науково-
психологічного пізнання з’ясування закону, закономірності все ж 
таки вимагає фіксації певних регулярностей. Інша річ, що матема-
тично-статистична обробка даних не повинна вихолощувати їхньо-
го якісного змісту. Методи кількісного аналізу первинної інформа-
ції мають ставати все більш витонченими, винахідливими, адекват-
ними тонким соціально-психологічним реаліям, зафіксованим за 
допомогою “м’яких” методів. 

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

1. Що означає категорія “соціальне”? 

2. Що вивчає соціальна психологія? Дайте визначення предмета 
цієї науки. 

3. Чи можна погодитися з тим, що соціальна психологія посідає 
проміжне місце між психологією та соціологією як двома “бать-
ківськими” науками і виконує функцію “коридору”, яким вони 
між собою сполучаються? 

4. Схарактеризуйте тенденції антипсихологізму в розвитку соціа-
льної психології. У чому полягав критичний аналіз цих тенден-
цій, зроблений українським істориком і теоретиком психології 
В. А. Роменцем? 

5. Поясніть суть заклику В. А. Роменця: “Психологія має поверну-
тися до самої себе”. 

6. Назвіть три основні вимоги щодо визначення предмета соці-
альної психології. Поясніть їх. 

7. Схарактеризуйте структуру соціальної психології як психоло-
гічної науки. 
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8. У чому полягають функції соціальної психології і якою мірою 
вона їх сьогодні виконує? 

9.  Коли і де соціальна психологія постала як окрема наука? Сха-
рактеризуйте процес її виокремлення. 

10.  Порівняйте між собою перші соціально-психологічні теорії, 
виділивши їхні сильні і слабкі сторони. Що від цих теорій взяла 
і що мала б узяти сучасна соціальна психологія? 

11.  Що зумовило перехід соціальної психології до експеримен-
тального етапу розвитку, коли він відбувся і в чому полягав? 

12. Як розвивалася соціальна психологія в Америці та Західній Єв-
ропі протягом ХХ ст.? Які основні здобутки мають її американ-
ська і західноєвропейська гілки? 

13. Що мали спільного і чим різнилися траєкторії становлення та 
розвитку соціальної психології в країнах Заходу і на теренах ко-
лишнього СРСР? 

14. Як відбувалися становлення і розвиток соціальної психології в 
Україні? Хто з відомих мислителів і вчених розробляв соціаль-
но-психологічну проблематику і яку саме на українських етніч-
них землях? 

15. Назвіть головні центри відродження в Україні соціальної пси-
хології у 60–70-х роках минулого століття. Які проблеми вирі-
шували ці центри і в чому полягало значення їхньої діяльності? 

16. Проаналізуйте досягнення, проблеми і перспективи дальшого 
розвитку вітчизняної соціальної психології. Чи можна вважати 
її сьогодні самодостатньою наукою? 

17. Що таке методологія науки і які її рівні ви знаєте? 

18. Що таке методологічні принципи наукового дослідження? 

19. Які ви можете назвати принципи соціально-психологічного пі-
знання? 

20. Порівняйте між собою методи спостереження, тестування, екс-
перименту. Придумайте випадки, у яких кожен з методів був би 
найоптимальнішим (тобто дав би найдостовірніші результати). 

21. Проаналізуйте методи опитування, контент-аналізу, експертної 
оцінки з погляду їхніх дослідницьких можливостей та обме-
жень.  

22. Розкрийте сутність проблеми кількісних і якісних методів соці-
ально-психологічного дослідження. Чи варто абсолютизувати 
різницю між ними? 
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Практичні завдання 

1. Припустімо, ви почули розмову юнака, який працює в кон-
салтинговому центрі, зі студенткою, доволі далекою від вашого і 
його фаху (вивчає, скажімо, філологію чи географію). Він каже про 
соціальну психологію, що її не можна вважати окремою наукою, 
оскільки вона не має свого предмета, досліджує те саме, що й соціо-
логія, – соціальні групи та особистості, які є членами таких груп. 
Що ви можете йому заперечити – так, аби до вашої думки, можли-
во, дослухалась і ця дівчина? 

 
2. Уявіть, що вас запрошено до участі в дискусії з іноземними 

студентами-психологами про стан та шляхи розвитку соціальної 
психології як науки. Стало відомо, що на цій дискусії виголосить 
фіксоване повідомлення американський студент, виступ якого ба-
зуватиметься на тезах хрестоматійної статті Т. М. Ньюкома “Соці-
ально-психологічна теорія: інтеграція індивідуального і соціально-
го підходів”, що завершується таким кредо: “Мені б хотілось, аби 
розвиток соціальної психології йшов шляхом вивчення як психоло-
гічних, так і соціологічних проблем. Я чекаю на теорію, котра б ура-
ховувала природу психологічних процесів не більшою і не меншою 
мірою, ніж реальні умови групового життя, в яких перебігають ці 
процеси”. 

Викладач просить вас опонувати американському студентові. 
Готуючись до дискусії, уважно вивчіть згадану статтю Ньюкома. 
Особливу увагу зверніть на те, як він тлумачить категорії “індивіду-
альне” і “соціальне”, як співвідносить їх із поняттям “психологічні 
процеси”. Критично проаналізуйте ці тлумачення, послуговуючись 
матеріалами, викладеними в параграфі 1.1. “Предмет і проблемати-
ка соціальної психології”. Виокреміть сентенції Ньюкома, які не 
видаються правомірними з теоретичного погляду і придатними для 
визначення шляхів дальшого розвитку соціальної психології. Добе-
ріть аргументи, що спростовують ці сентенції. Занотуйте основні 
тези вашого виступу і приготуйтесь їх обстоювати. 

 
3. Проаналізуйте широковідому працю М. І. Костомарова 

“Дві руські народності” як таку, що відображає становлення соці-
ально-психологічної думки в Україні. Поясніть, чому порушені в 
ній проблеми правомірно ідентифікувати як соціально-
психологічні. При цьому: а) з’ясуйте, із якою з перших соціально-
психологічних теорій, що з’явилися в Західній Європі на рубежі 
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XIX – XX століть, вони перегукуються; б) спробуйте переповісти їх 
за допомогою сучасної наукової термінології; в) визначіть, до якого 
розділу сучасного соціально-психологічного знання ці проблеми 
переважно належать і чи зберігають свою актуальність сьогодні. 

 
4. Учень-старшокласник, який готує роботу на конкурс, 

оголошений Малою академією наук, просить вас проконсультувати 
його щодо вибору методу дослідження. Він має намір вивчити мо-
тиви своїх однолітків з різних регіонів України, котрі беруть і не 
беруть участь у волонтерському русі, що розгорнувся в нашій країні 
від початку зовнішньої воєнної агресії. Який метод чи комплекс 
методів і за яких умов ви запропонуєте йому для цього використа-
ти? Обґрунтуйте можливі варіанти своїх пропозицій.  

 
5. Знайдіть у друкованій періодиці чи в інтернеті доклад-

ний опис якоїсь події, насичений, на вашу думку, соціально-
психологічним змістом. Ідентифікуйте цей документ як об’єкт соці-
ально-психологічного дослідження (сформулюйте тему, мету і, як-
що є така потреба, завдання дослідження). Розробіть процедуру 
контент-аналізу досліджуваного документа. Для цього виділіть од-
ну чи кілька категорій аналізу, відповідні одиниці аналізу та оди-
ниці обліку.  

 
6. Розпитайте друзів та знайомих, як вони провели цього 

літа канікули чи відпустку. Запитання можете ставити в довільній 
формі, але за певним заздалегідь складеним планом. Намагайтеся 
запитувати не лише про події, форми відпочинку, а й про враження 
від них, пережиті емоції тощо. Відповіді фіксуйте за допомогою 
звукозаписувального пристрою чи будь-яким іншим прийнятним 
для вас способом. Здійснене таким чином опитування можна вва-
жати своєрідним “пілотним” дослідженням. На основі його резуль-
татів розробіть анкету для більш масштабного дослідження на тему 
“Молоді українці на відпочинку”: сформулюйте кілька закритих та 
напіввідкритих запитань, що, на ваш погляд, дадуть змогу висвіт-
лити цю тему – бажано з елементами соціально-психологічного 
аналізу. Напіввідкритими запитаннями постарайтесь не зловжива-
ти, оскільки їх важче обробляти. Щоб уникнути найбільш пошире-
них помилок формулювання запитань та віяла відповідей, попере-
дньо ознайомтесь із застереженнями, викладеними в курсі лекцій 
Н. В. Паніної “Технологія соціологічного дослідження” (див. літе-
ратуру до розділу). Самокритично проаналізуйте розроблену анке-
ту. Якого матеріалу вам, можливо, для неї не вистачає?  
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7. Творчість поета в цілому або його окремі твори часто ма-

ють ознаки наративу. Показовим у цьому сенсі може бути, зокрема, 
вірш Сергія Єсеніна “Мой путь”. Уважно прочитайте його і зіставте 
з реальною біографією автора. Виявіть наявні відмінності та роз-
біжності. Поясніть, якими соціальними та індивідуальними чинни-
ками помічені розбіжності, на вашу думку, зумовлені – інакше ка-
жучи, що спонукало поета вдатися до реконструкції свого життєво-
го шляху. Спробуйте відшукати подібні відмінності та розбіжності 
на прикладі ще одного-двох творів цього чи інших поетів. Спираю-
чись на свої спостереження, поміркуйте над особливостями нарати-
ву, а також над тим, які завдання може вирішувати соціальний пси-
холог за допомогою наративного інтерв’ю, як має інтерпретувати 
отриману інформацію.  

 
8. Під час державного свята ви стали свідком жорсткого 

протистояння представників двох діаметрально протилежних за 
світоглядом політичних сил. Протистояння переросло в бійку, з 
обох боків є постраждалі. Поряд із вами опинився студент-
старшокурсник, що навчається на факультеті (в інституті) журна-
лістики. Він одержав замовлення від популярного видання написа-
ти про цю подію аналітичну статтю і просить вас (за пристойну ви-
нагороду від цього видання) допомогти з’ясувати справжні причи-
ни та мотиви агресивної поведінки людей, які вдалися до проти-
правних дій, а також висловити психологічно обґрунтовані рекоме-
ндації щодо уникнення в подальшому таких ексцесів. Проведене 
вами опитування безпосередніх учасників інциденту, так би мови-
ти, “по гарячих слідах” бажаного результату не дало. Отже, є потре-
ба звернутися до незалежних експертів. Кого ви залучите до свого 
дослідження як експертів? Скільки їх знадобиться? Які поставите їм 
запитання? Як побудуєте роботу з ними? 

 
9. Виберіть на власний розсуд один з найбільш відомих 

проективних тестів (“Колірний тест” Люшера, “Тест чорнильних 
плям” Роршаха, малюнковий тест “Будинок – дерево – людина” 
тощо). Знайдіть і простудіюйте літературні джерела з питань вико-
ристання цього тесту. Поміркуйте, чи можна його застосувати для 
вивчення певних соціально-психологічних явищ або проблем і яких 
саме. Якщо дійдете позитивного висновку, сформулюйте орієнтовні 
завдання таких досліджень. 
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10. З вами познайомили щиро зацікавлену майбутньою 
професією студентку педагогічного університету, яка проходить 
практику в загальноосвітній школі. За її словами, їй вдалося відшу-
кати у спеціальній літературі і почасти винайти самій дієві прийо-
ми згуртування учнівського колективу, але бракує знань та досвіду 
для їх експериментальної перевірки. Вона чекає вашої підказки. Як 
би ви порадили спланувати цей експеримент, щоб забезпечити ко-
ректне введення і контроль незалежних змінних та достовірну фік-
сацію очікуваного результату? 

 
Примітка. Предмет експерименту за бажання можна змінити. Це 
можуть бути, наприклад, патріотичні настрої учнів, їхнє ставлення 
до військово-спортивної підготовки, підвищення їхнього інтересу 
до читання художньої літератури тощо.  
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Р о з  д і  л  2  
 

РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, 

МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОЯСНЕННЯ  
І ПЕРЕДБАЧЕННЯ 

 
 
 
Ідея виявлення рушіїв людської поведінки в соціумі  

(у групах, у міжособовій взаємодії) посідає в соціально-
психологічному знанні одне із центральних місць, є в певному ро-
зумінні його першоосновою. Що спонукає людину до реалізації 
того чи іншого сценарію соціальної поведінки в конкретній ситуа-
ції, чим зумовлюється вибір можливих поведінкових альтернатив 
та їх зміна? Що, власне, регулює соціальну поведінку – внутрішній 
світ індивіда чи зовнішні обставини? Ці питання від самого почат-
ку цікавили соціальну психологію. Відповідь на них шукали на-
самперед у тих станах і властивостях людини, які передують  
реальній поведінці і є латентними, тобто прихованими від безпосе-
реднього спостереження. Ідеться про так звані ціннісно-ставленнєві 
механізми. Тож саме з них і розпочнемо розгляд проблеми регуля-
ції соціальної поведінки, її пояснення та передбачення. 

 
 

2.1. Соціальне настановлення  
як регулятор соціальної поведінки 
 
Серед феноменів, які лежать в основі регуляції соціальної 

поведінки індивідів і груп, одним із найважливіших є соціальне на-
становлення. Воно завжди враховується в життєвій практиці, коли 
йдеться про прогнозування чиєїсь поведінки: “Л., мабуть, не піде 
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на дискотеку, бо не любить танці”; “Дуже хочу познайомитися з 
М.: він режисер, а я взагалі їх обожнюю” тощо. Якщо хочуть пе-
редбачити, як складуться наші стосунки з Н., запитують про наше 
ставлення до нього. У кожному випадку прогноз базується на інфор-
мації про ставлення до когось чи до чогось. Отже, у повсякденному 
житті побутує думка, що ставлення визначає нашу поведінку  
стосовно об’єкта ставлення.  

Традицію вивчення соціальних настановлень було започат-
ковано в американській соціології і соціальній психології, звідки й 
прийшов сам термін для позначення цього феномена – “ атитюд” 
(attitude в перекладі з англійської означає “ ставлення”) . У російсь-
комовній психологічній літературі аналогом атитюда слугує термін 
“социальная установка”, а в Україні конкурують терміни-синоніми 
“соціальне настановлення” і “соціальна настанова”.  

Соціальне настановлення (атитюд) – одне із засадничих по-
нять соціальної психології, під яким розуміють соціально детермі-
новану схильність особистості чи групи до заздалегідь визначеного 
ставлення-позиції щодо того чи іншого соціального об’єкта (лю-
дини, явища, події).  

В онтологічному та історико-науковому аспектах поняття со-
ціального настановлення пов’язане із загальнопсихологічним по-
няттям “настановлення” (від англ. set – прописувати, встановлюва-
ти, налаштовувати), яке ввели в ужиток на початку ХХ ст. німецькі 
вчені Л. Ланге, Г. Мюллер, Ф. Шуман, що працювали в галузі екс-
периментальної психології. Таку назву дістав зумовлений минулим 
досвідом людини чинник, який визначав швидкість її реагування на 
експериментальну ситуацію сприймання, тобто налаштованість на 
певну цілеспрямовану діяльність щодо об’єкта в разі можливої йо-
го появи. Відомий грузинський психолог Д. М. Узнадзе розвинув 
уявлення про настановлення, інтерпретуючи його як готовність 
суб’єкта до сприймання майбутніх подій і здійснення цілеспрямо-
ваної, вибіркової активності у визначеному напрямку. Настанов-
лення, за Узнадзе, виникає тоді, коли перетинаються чинники по-
треби і ситуація її задоволення. Оскільки такі ситуації досить часто 
повторюються, настановлення фіксується як структурний елемент 
психіки. Відтак у стандартних (звичних для суб’єкта чи таких, що 
видаються йому звичними) ситуаціях воно, власне, перебирає на 
себе функції потреби і мотиву, заміщує їх як пусковий механізм дії, 
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реально регулює поведінку. Тому мають рацію автори, які ствер-
джують, що настановлення виражають потреби і мотиви суб’єкта. 

Соціальне настановлення може бути як усвідомлюваним, так 
і неусвідомлюваним, або ж частково усвідомлюваним, а частково – 
ні. Навіть якщо ставлення до якогось соціального об’єкта є яскраво 
вираженим, це не означає, що воно обов’язково повністю усвідом-
люється. З одного боку, людина може не усвідомлювати або неаде-
кватно сприймати зміст свого ставлення до когось або до чогось – 
наприклад, свою упередженість щодо чорношкірих вважати нейт-
ральним ставленням. З другого ж боку, вона може навіть не рефле-
ксувати деякі свої реальні, справжні ставлення. Скажімо, людина, 
яка вважала себе цілком аполітичною, байдужою до всіх політиків і 
політичних сил, під час виборів іде на виборчу дільницю і ціле-
спрямовано голосує. Або ж інший приклад. Особа може відчувати 
свою небайдужість до проблеми безпритульних дітей. Однак лише 
в ситуації безпосереднього контакту з ними вона усвідомлює, що 
абсолютно приголомшена цим явищем; відтак починає розміркову-
вати, що саме для неї є нестерпним, і раптом розуміє, звідки взяло-
ся таке ставлення, тобто усвідомлює та аналізує як наявність конк-
ретного ставлення, так і його зміст. 

Атитюди можуть зумовлювати не тільки активне і дійове 
ставлення до соціальних об’єктів, а й певну інертність, заскоруз-
лість соціальної поведінки; нездатність суб’єкта змінити її, зважа-
ючи на нові реалії; тверезо обміркувати і відкоригувати ситуацію. 
Особливо це стосується такого специфічного різновиду атитюда, як 
соціальний стереотип. 

Соціальним стереотипом називають стійкий спрощений об-
раз об’єкта (людини, групи, події, явища), що складається за умов 
нестачі інформації як результат узагальнення індивідом почасти 
власного досвіду, почасти поширених у суспільстві, нерідко упере-
джених, уявлень. 

Люди вдаються до таких узагальнень, щоб зробити світ прос-
тішим і зрозумілішим. Скажімо, у суспільній свідомості усталилися 
уявлення про типовий характер представників різних народів: анг-
лієць – обов’язково холодний консерватор; німець – занадто зако-
нослухняний педант; француз – ловелас, любитель жіноцтва; італі-
єць – емоційний, природжений актор; росіянин – одчайдушний 
хлопець, “широка натура”; українець – хитрун, потайлива душа 
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тощо. І хоч згадані тут стереотипи можуть мати під собою якесь 
історично зумовлене підґрунтя, навряд чи такі шаблонні, трафарет-
ні характеристики допоможуть людині адекватно визначити своє 
ставлення до конкретного представника цих народів, вибрати лінію 
поведінки щодо нього. Стереотипи створюють проблеми тоді, ціл-
ком слушно зауважує Д. Майєрс, коли вони є результатом надмір-
ного узагальнення або коли вони помилкові [див. Стефаненко, 
1993]. Індивіди всередині групи, щодо якої діє заскорузлий, задав-
нений стереотип, відрізняються один від одного набагато більше, 
ніж того можна було б очікувати. Негативні стереотипи і передсуди 
– криве дзеркало, яке спотворює сприймання дійсності, живильне 
середовище для проявів дискримінаційної практики. 

На відміну від звичайного фіксованого настановлення, що 
регулює найелементарніші поведінкові акти людини, пов’язані із 
задоволенням потреб фізичного існування, соціальне настановлен-
ня (атитюд) формується та функціонує і як елемент її психологічної 
структури, і як елемент тієї системи соціальних відносин, міжосо-
бових стосунків, до яких належить людина, відображає не лише її 
власні потреби, а й очікування та вимоги оточення. 

Соціальні настановлення виникають у процесі набуття  
людьми життєвого досвіду. Чим багатший індивідуальний життє-
вий досвід, тим ширшим може виявитися діапазон соціальних на-
становлень особистості, тим розгалуженішу систему вони здатні 
утворювати. Осмисленість життєвого досвіду уможливлює систе-
матизацію настановлень. 

Попри зв’язок з індивідуальним життєвим досвідом соціальні 
настановлення не є суто індивідуальними утвореннями. Вони вті-
люють соціальний досвід у тому вигляді, в якому він був сприйня-
тий і засвоєний. Як правило, модальність і зміст будь-якого соці-
ального настановлення щодо конкретного соціального об’єкта збі-
гаються з модальністю та змістом аналогічних настановлень бага-
тьох інших людей. 

Соціальне настановлення завжди пов’язане з конкретним 
значущим об’єктом. Прикладами соціальних настановлень можуть 
бути настановлення щодо якоїсь популярної особи, наступних ви-
борів, війни, нелегальних мігрантів, стану комунального господар-
ства міста тощо. Соціальні настановлення, з одного боку, “автома-
тизують”, з другого – стабілізують соціальну поведінку. Завдяки їм 
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соціальна поведінка індивідів і груп набуває порівняно стійкого й 
цілеспрямованого характеру, що дає змогу прогнозувати її. 

Відкриття феномена атитюда викликало в соціальній психології 
справжній ажіотаж, привернуло до нього увагу багатьох дослідників. 
Тож не дивно, що певний час побутувало чимало визначень цього по-
няття, які нерідко суперечили одне одному. Г. Олпорт нарахував 17 (!) 
різних його інтерпретацій і, проаналізувавши їх, виділив ті ознаки 
атитюда, які сьогодні можемо вважати визначальними. Ці ознаки зво-
дяться до того, що атитюд: 

– є певним станом свідомості; 
– утілює в собі готовність до реакції; 
– має структуру; 
– формується на основі попереднього досвіду; 
– спрямовує поведінку і справляє на неї динамічний вплив 

[Allport, 1985].  
 
Класифікацію атитюдів здійснили американські до-

слідники У. Томас і Ф. Знанецький, які першими ввели в ужиток 
поняття “атитюд” і дали його тлумачення [Thomas, Znaniecki, 
1918]. Вивчаючи перебіг адаптації польських селян, які емігрували 
з Європи до Америки, вони виявили дві залежності, без яких немо-
жливо було б описати цей процес: залежність індивіда від соціаль-
ної організації і залежність соціальної організації від індивіда.  
Томас і Знанецький запропонували характеризувати дві сторони 
описаного відношення за допомогою понять “соціальна цінність” 
(для характеристики соціальної організації) і “соціальне настанов-
лення”, “ атитюд” (для характеристики індивіда).  

Щоб адаптуватися до суспільних умов Сполучених Штатів, 
польські селяни змушені були відмовлятися від звичного способу 
життя і, зрозуміло, змінювати сам спосіб думок, тому атитюди кла-
сифікували за параметром їх змінюваності. Як виявилося, тут “пра-
цювали” три основні типи атитюдів: 1) “флюгер”; 2) “ригідний”;  
3) “творчий”.  

Атитюд типу “флюгер” легко змінюється залежно від ситуа-
ції. Власне, зміна ставлення до того чи іншого соціального об’єкта 
не потребує ні переоцінки цінностей, ні істотних трансформацій 
світогляду. Людина змінює своє соціальне настановлення майже 
механічно, під впливом конкретної ситуації, пристосовуючись до 
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нових вимог соціального оточення. Трапляється, що атитюд набу-
ває цілком протилежного змісту: наприклад, позитивне і схвальне 
ставлення до соціалістичного ладу змінилося у значної частини на-
селення пострадянського простору на його осуд. Така властивість 
цього типу атитюда свідчить про слабкий його зв’язок з глибинни-
ми особистісними конструктами. Якщо таких атитюдів багато або 
якщо переважна частина ставлень особистості належить до типу 
“флюгер”, це свідчить про низьку системність її світогляду, недо-
статню розвинутість особистості в ціннісній сфері. Прикметно, що 
попри високу конформність і готовність змінювати свої думки від-
повідно до кон’юнктури, людей, у яких переважає згаданий тип 
атитюдів, не можна однозначно віднести до успішних з погляду 
адаптації до іншокультурного середовища. Їхня адаптованість зав-
жди залишається неповною, вони не здатні глибоко осягнути чужу 
культуру. 

“Ригідний” тип атитюда вирізняється незмінністю, жорсткою 
фіксованістю. Люди, у яких переважає цей тип соціальних наста-
новлень, будь-який принцип підносять до догмату. Типова для них 
позиція – “не поступлюся принципами в жодному разі, ні за яких 
обставин”. Для них поміняти ставлення до якогось соціального 
об’єкта – усе одно що зрадити самих себе. У цьому випадку атитюд 
так жорстко пов’язаний з основними структурами особистості, що 
не може бути трансформований без шкоди для її цілісності. При-
кладом можуть слугувати окремі представники старшого поколін-
ня, які всупереч очевидним фактам і досі вважають комуністичну 
ідеологію “найсправедливішою і найгуманнішою”, а Леніна і навіть 
Сталіна – “великими вождями трудящих”. Адаптація таких людей 
до нових соціальних умов надзвичайно ускладнюється; вони мимо-
волі витісняються на периферію життя. Їм важко перебувати у вирі 
життєвих подій, оскільки висока соціальна динаміка завжди вима-
гає і внутрішніх змін. 

“Творчий” атитюд передбачає змінюваність, але не механіч-
ну. Він трансформується в процесі наполегливої роботи над собою, 
особистісного зростання, переоцінки цінностей, світоглядних зру-
шень.  

Такі зрушення демонструють ветерани, котрі попри гіркоту 
прозріння знаходять у собі сили критично аналізувати досвід своєї 
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молодості, піднятися до розуміння його трагічної суперечливості. 
Показові в цьому плані поетичні рядки відомого київського хірурга 
Іона Дегена – колишнього фронтовика-танкіста, якого неодноразово 
представляли до звання Героя Радянського Союзу:  

…на сердце моем окалина: 
делал все для кончины Гитлера, 
а помог возвеличить Сталина. 

Зрозуміло, що світоглядні зрушення, глибокі особистісні змі-
ни даються нелегко, потребують певного часу і чималих зусиль. 
Але вони себе виправдовують – особистість ні на мить не зупиня-
ється у своєму розвитку, не позбувається зв’язку з новими реаліями 
життя. Тому цей тип атитюда вважають оптимальним і найбільш 
продуктивним з погляду адаптації до змін соціального середовища 
[Thomas, Znaniecki, 1918]. 

 
Таблиця 2.1 

Типи атитюдів (за Томасом і Знанецьким) 
Тип  

атитюда 
Характеристика 

“флюгер” 

• легко змінюється 
• поверховий: зміна не спричинює системних змін 
світогляду 

• адаптація до нових умов швидка, але не глибока 

“ригідний” 

• важко змінюється 
• жорстко пов’язаний зі світоглядом: зміна потребує 
відмови особистості від основних цінностей  

• адаптація до нових умов дуже складна 

“творчий” 

• змінюється в процесі роботи над собою 
• зміна передбачає переоцінку цінностей, 
особистісне зростання 

• адаптація до нових умов оптимальна 
 
Функції соціального настановлення. На особистіс-

ному рівні вирізняють чотири основні функції соціального наста-
новлення, або атитюда: 

1) пристосувальну (або утилітарну, адаптивну) – завдяки ати-
тюду суб’єкт зосереджується на тих об’єктах, які сприяють досяг-
ненню його цілей;  
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2) функцію знання – атитюд у спрощеній формі інформує 
суб’єкта про спосіб поведінки щодо конкретного об’єкта;  

3) функцію цінності – за допомогою атитюдів людина вира-
жає власні ціннісні орієнтири і самостверджується як особистість;  

4) функцію захисту – наявність атитюдів сприяє розв’язанню 
внутрішніх конфліктів особистості.  

 
Структура соціального настановлення. Одним з 

найважливіших питань теорії атитюда є питання про його структуру.  
Ставлення людини до будь-якого об’єкта може виявлятися на 

трьох рівнях: на усвідомленому, тобто раціональному, на емоцій-
ному і на рівні конкретної поведінки, у якій фактично знаходить 
відображення схильність уникати об’єкта або наближатися до ньо-
го. Відповідно у структурі атитюда виокремлюють три компонен-
ти: 1) когнітивний (усвідомлення об’єкта соціального настановлен-
ня); 2) афективний (емоційна оцінка об’єкта, виявлення почуття 
симпатії або антипатії до нього); 3) поведінковий, або конативний 
(спонукання до послідовної поведінки щодо об’єкта).  

Когнітивний 

компонент

Афективний 

компонент

Поведінковий 

компонент

 
Рис. 2.1. Структура атитюда 

 
Когнітивний компонент, який називають іще інформаційним 

або стереотипним, пов’язаний зі сприйманням об’єкта, його уза-
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гальненою суб’єктивною концепцією. Цей компонент відображає 
також наше усвідомлене ставлення до об’єкта, що ґрунтується на 
знаннях про цей об’єкт; раціональне пояснення такого ставлення; 
можливу рефлексію самим суб’єктом такого ставлення тощо. На-
приклад, ставлення якоїсь гіпотетичної особи до тютюнопаління 
може містити такий когнітивний компонент: людина визнає шкід-
ливість тютюнопаління для здоров’я, знає механізм цього негатив-
ного впливу, занепокоєна поширеністю цього явища в суспільстві, 
рефлексує таке своє ставлення до нього. 

Очевидно, когнітивний компонент може бути різною мірою 
репрезентований у кожному конкретному соціальному настанов-
ленні: деякі соціальні об’єкти сприймаються нами досить детально, 
диференційовано, їхні когнітивні образи є складними і багатогран-
ними, а деякі, навпаки, схоплюються побіжно, їхні образи вирізня-
ються схематизмом. Це стосується й міри усвідомленості наших 
ставлень до соціальних об’єктів. 

У соціальній психології використовували різні способи вимі-
рювання когнітивного компонента соціального настановлення. Як 
інструмент вимірювання пропонувався, зокрема, список прикмет-
ників-рис для виявлення стереотипів етнічних груп. Когнітивний 
компонент атитюда аналізували також, беручи за основу погляди, 
кількість їхніх елементів, рівень структури або ієрархію цих еле-
ментів та інтенсивність репрезентованості тих об’єктів, на які звер-
нене соціальне настановлення.  

Афективний компонент атитюда, який називають також “по-
чуттєвим”, відображає емоційний аспект ставлення суб’єкта до пев-
ного об’єкта. Так, особа, що негативно оцінює тютюнопаління на 
когнітивному рівні, може в цілому нейтрально ставитися до цього 
явища на рівні емоційному або ж, навпаки, глибоко обурюватися, 
коли хтось поряд палить цигарки, відчувати прикрість і жаль з цьо-
го приводу. Можливий і третій варіант: засуджуючи тютюнопалін-
ня на раціональному, когнітивному рівні, особа сама переживає 
досить приємні стани, вдихаючи цигарковий дим. Зрозуміло, що 
нейтральність в емоційній оцінці соціального об’єкта, ставленні до 
нього свідчить про те, що емоційний компонент незначною мірою 
репрезентований у структурі цього соціального настановлення. 

Деякі дослідники вважають виключно оцінним за своїм харак-
тером саме емоційний компонент соціального настановлення і  
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через це схильні розглядати його як ядро атитюда. А когнітивний і 
поведінковий компоненти вони порівнюють із своєрідним “нарос-
том”, що формується довкола емоційного компонента як своєрідної 
матриці, з якої, власне, “виростають” когнітивний і поведінковий 
компоненти.  

Поведінковий компонент соціального настановлення відо-
бражає, яким саме чином когнітивне та емоційне ставлення до со-
ціального об’єкта, переживання його значущості й сенсу безпосе-
редньо реалізуються в конкретних діях, поведінці. Безумовно, у 
реальній життєвій ситуації на особистість одночасно впливають 
кілька соціальних настановлень, стереотипів, а також цінностей, 
поглядів, переконань тощо. Реальна поведінка є результатом, су-
мою цих впливів. Так, у нашому прикладі із соціальним настанов-
ленням щодо тютюнопаління на когнітивному рівні людина засу-
джує тютюнопаління як шкідливу звичку; на емоційному – ста-
виться до нього нейтрально. На поведінковому ж рівні атитюд мо-
же реалізувати себе по-різному. Скажімо, ця особа ніколи не ку-
рить цигарок з власної ініціативи, але в компанії друзів, коли  
курять усі (друзі – це ще один значущий соціальний об’єкт, отже, 
починає діяти ще одне важливе соціальне настановлення), може й 
закурити. 

Тож поведінковий компонент соціального настановлення, як 
бачимо, не є лінійно залежним від змістів когнітивного та емоційно-
го компонентів. Саме тому він розглядається багатьма науковцями 
як такий, що меншою мірою пов’язаний з двома першими компо-
нентами – когнітивним і емоційним, більш віддалений від них. 

Звичайно, тричленний поділ атитюда є певною теоретичною 
абстракцією, що неминуче спричинюється до штучності всієї за-
пропонованої схеми функціонування і його самого, і окремих його 
компонентів. Щоб не перетворитися на відірвану від життя “теоре-
тичну конструкцію”, соціальне настановлення неодмінно має роз-
глядатися в цілісному контексті внутрішнього світу конкретного 
індивіда і зовнішньої соціальної дійсності.  

 
Зміна соціального настановлення. У “єльських” до-

слідженнях, виконаних під керівництвом К. Говленда, вивчалася 
зміна соціального настановлення як результат взаємодії його когні-
тивного і афективного компонентів. Очікувалося, що зміна когні-
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тивного компонента (яка мала відбутися внаслідок переконувальної 
комунікації) зумовить зміну компонента афективного. Ефект пере-
конування забезпечувався тим, що досліджуваним не тільки пові-
домлялася та чи інша думка, а й пропонувалося “грати роль” влас-
них опонентів чи навіть механічно повторювати потрібну комуні-
каторові ідею (фіксація думки шляхом суто моторного засвоєння). 
У ході експерименту було виявлено, зокрема, такі закономірності: 

– щоб змінити соціальне настановлення, потрібно спочатку 
його “розхитати”, тобто змусити людину засумніватися в його аде-
кватності; 

– зовнішність та авторитет комунікатора істотно вплива-
ють на ефективність комунікації; 

– щоб переконувальний вплив мав успіх, комунікатор не 
повинен протиставляти себе аудиторії; 

– жінки і діти більш піддатливі впливові переконувальної 
комунікації, ніж чоловіки, але їхні переконання менш стійкі порів-
няно із соціальними настановленнями людей похилого і літнього 
віку, що у своїх уподобаннях найбільш консервативні. 

Усе це засвідчило, що афективний компонент соціального 
настановлення не є похідною функцією від когнітивного, а обидва 
компоненти становлять нерозривну єдність, зокрема в ситуації змі-
ни атитюда [Шихирев, 1999; Надирашвили, 1978].  

Хоча “єльські” дослідження дали цікаві результати, не всі 
проблеми, однак, було вирішено. Насамперед не вдалося остаточно 
з’ясувати, що вимірюють шкали – атитюд загалом чи якийсь окре-
мий його компонент. Складалося навіть враження, що більшість 
шкал здатні “вловлювати” лише емоційну оцінку об’єкта, тобто 
афективний компонент атитюда. Крім того, лабораторні експери-
менти проводили за найпростішою схемою – досліджувався атитюд 
щодо одного об’єкта, а тому було складно передбачити, як зміню-
ватиметься цей атитюд, коли функціонуватиме в ширшій соціаль-
ній структурі дій особистості. Ще одне ускладнення було пов’язане 
з неочікуваним, парадоксальним співвідношенням когнітивного та 
емоційного компонентів з реальною поведінкою. Ця проблема ак-
тивно обговорювалася науково-психологічною громадськістю піс-
ля відомого польового експерименту, здійсненого американським 
психологом Р. Лап’єром.  
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“Парадокс Лап’єра”. На початку 30-х років ХХ ст. 
Р. Лап’єр разом із двома студентами-китайцями здійснив подорож 
по США. Це був період, коли через охолодження політичних від-
носин між Сполученими Штатами і Китаєм актуалізувалися етнічні 
та політичні упередження пересічних американців щодо китайців. 
Трійця відвідала 252 готелі, і в усіх, за винятком одного, їх при-
ймали за стандартами сервісу. Жодної різниці в обслуговуванні 
самого Лап’єра і його студентів-китайців помічено не було. Після 
завершення подорожі (через два роки) Лап’єр звернувся у 251 го-
тель із листами, запитуючи, чи може він знову сподіватися на гос-
тинність, якщо відвідає готель у супроводі тих самих двох китай-
ців, тепер уже його співробітників. Відповіді надійшли із 128 готе-
лів, причому тільки в одній висловлювалася згода (у 52 % випадків 
у прийомі було відмовлено, в інших дано ухильні формулювання). 
Лап’єр витлумачив ці дані як розбіжність між атитюдом (ставлення 
до осіб китайської національності) і реальною поведінкою господа-
рів готелів. З відповідей на листи можна було зробити висновок 
про наявність у їхніх авторів негативного атитюда щодо китайців, 
проте в реальній поведінці його не було виявлено, навпаки, пове-
дінка була такою, ніби вона диктувалася позитивним атитюдом. 
Цей висновок, що дістав назву “ парадокса Лап’єра” , став підста-
вою для глибокого скептицизму щодо вивчення атитюда. Якщо  
реальна поведінка не відповідає атитюду, то який сенс вивчати цей 
феномен? Згасання інтересу до атитюдів значною мірою було зу-
мовлене виявленням цього ефекту.  

“Парадокс Лап’єра” викликав у науково-психологічному світі 
неабиякий резонанс. З одного боку, робилися спроби вдосконалити 
техніку “вимірювання” атитюдів; висловлювалося припущення, що 
Лап’єр у своєму експерименті недосконало їх “вимірював”. З дру-
гого боку, висувалися нові гіпотези для пояснення парадоксу. Деякі 
з них становлять особливий інтерес.  

Так, співвітчизник Лап’єра М. Рокич висловив припущення, 
що в кожному випадку реалізації соціального настановлення у лю-
дини актуалізовуються щонайменше два атитюди одночасно: на 
об’єкт і на ситуацію. “Включатися” може або перший, або другий 
атитюд. В експерименті Лап’єра атитюд на об’єкт був негативним 
(ставлення до китайців), але взяв гору атитюд на ситуацію: правила 
гостинності, стандарти сервісу, імідж готелю виявилися для його 
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господаря ще більш значущими, ніж конкретні гості – особи китай-
ської національності. Тому в конкретній ситуації господар діяв від-
повідно до загальноприйнятих норм сервісу. У тій же ситуації, коли 
взаємодії з реальними гостями не було, а йшлося лише про намір 
відвідати готель, актуалізувався негативний атитюд щодо китайців. 

Наводилося чимало й інших пояснень результатів експери-
менту Лап’єра. Приміром, їх намагалися пояснити тим, що в різних 
ситуаціях може проявлятися або когнітивний, або афективний ком-
понент атитюда, і тому поведінка господарів готелів була різною. 
Або доводили, що як атитюд, так і поведінка складаються з кількох 
елементів, тож співвідносити потрібно не в цілому атитюд з пове-
дінкою, а кожний елемент атитюда відповідно з кожним елементом 
поведінки окремо. Можливо, тоді розбіжностей і не спостерігати-
меться. 

Прикладів вияву відкритого Лап’єром парадоксу багато і в 
нашому сьогоденному житті. Так, під час опитувань населення рес-
пондента нерідко запитують, чи готовий він узяти участь у масових 
заходах протесту, скажімо, проти зростання цін, зубожіння людей, 
підвищення тарифів на комунальні послуги тощо. На такі запитан-
ня зазвичай ствердно відповідає досить значна частина респонден-
тів. Насправді ж, коли акції протесту реально зорганізовуються ти-
ми чи тими політичними силами, пересічні громадяни часто вияв-
ляються пасивними і неготовими приєднатися до них. Пояснити це 
можна так само, як запропонував М. Рокич: настановлення на 
об’єкт і настановлення на ситуацію “включаються” не одночасно. 
Якщо в момент опитування діє в основному настановлення на 
об’єкт – ставлення респондента до можливого підвищення тарифів 
на комунальні послуги, яке викликає бурхливі прояви обурення, то 
в конкретній життєвій ситуації, у момент проведення акції протес-
ту, сильнішими виявляються інші настановлення, як то прагнення 
не зіпсувати стосунки з безпосереднім керівництвом, не мати спра-
ви з правоохоронними органами або й просто домовленість із  
другом про зустріч, обіцянка погуляти з дітьми, урешті-решт,  
небажання мокнути під дощем або мерзнути на морозі. 

Отже, нерідко між соціальним настановленням і реальною 
поведінкою виникають розбіжності. Більше того, суперечності мо-
жуть існувати навіть усередині самої когнітивної складової наста-
новлення.  
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Теорія когнітивного дисонансу. Авторство цієї теорії 
належить американському соціальному психологові Л. Фестінгеру. 
На його думку, у ставленні до певного соціального об’єкта можуть 
поєднуватися суперечливі, а то й взаємовиключні когніції (уявлен-
ня, знання). Наприклад, батьки вважають, що малі діти повинні бу-
ти тихими і непомітними, але не зупиняють власну дитину, коли та 
агресивно маніпулює увагою дорослих гостей. Або ще такий при-
клад: людина добре знає, що їсти в кав’ярнях шкідливо, але не мо-
же витримати тиску “смачного” або ж систематичне відвідування 
таких закладів видається їй престижним. Кожна із цих когніцій 
підштовхує людину до різних, часто-густо взаємонесумісних спо-
собів поведінки. Такий стан невідповідності між когніціями нази-
вають когнітивним дисонансом. Для людини він є психологічно 
дискомфортним, нормальна реакція на нього – спроба зменшити 
або усунути цей дисонанс, досягти когнітивного консонансу, тобто 
логічної гармонії, відповідності між когніціями. Сила прагнення 
зменшити дисонанс є функцією величини дисонансу. Як наголошу-
вав Фестінгер, у житті людина активно уникає ситуацій та інфор-
мації, які могли б спричинити когнітивний дисонанс.  

Як зменшити чи усунути когнітивний дисонанс? Очевидно, 
для цього треба змінити одну з наявних когніцій у бік її узгодження 
з іншою. Досягається це кількома способами: 

1) слід змінити когніцію, пов’язану з власною поведінкою, 
відповідно до наявної інформації. Наприклад, людина, яка сподіва-
лася, почувши напередодні прогноз погоди, що буде сонячний 
день, запланувала пікнік. Та пішов дощ, унаслідок чого її уявлення 
про погоду змінилося, і вона вирішує повернутися додому. Тут ма-
ємо дві суперечливі когніції: інформацію щодо прогнозу погоди, 
яка виявилася помилковою, та інформацію про реальний стан по-
годи;  

2) можна спробувати змінити когніцію щодо оточення, сере-
довища. У прикладі, наведеному вище, людина могла б уперто 
“продовжувати” пікнік під дощем, наполягаючи, що прогноз пого-
ди був правильним, а отже, дощ невдовзі припиниться. Утім, таку 
зміну когніцій реалізовувати значно складніше, адже в цьому разі 
людина претендує на контроль над навколишнім середовищем, що 
тягне за собою безліч ускладнень; 
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3) потрібно ввести нові когнітивні елементи. Як правило, цей 
спосіб не може повністю подолати когнітивний дисонанс, але дає 
змогу істотно послабити його. Так роблять, коли повністю змінити 
ту чи іншу когніцію не можна. Для прикладу звернімося ще раз до 
ситуації з тютюнопалінням: людина знає, що забагато курить, ра-
зом з тим розуміє, що це шкодить її здоров’ю. Відкинути ту чи ту 
когніцію вона не може, а тому намагається знайти додаткову ін-
формацію (аргументи), які посилювали б її поведінкову диспози-
цію. Скажімо, ця людина буде з інтересом сприймати критику тих 
досліджень, які з’ясовують шкоду від тютюнопаління, але статей, 
де дається позитивний відгук про ці дослідження, не читатиме.  
Вона може також актуалізувати аргументи світоглядно-ціннісного 
характеру: мовляв, відмова від деяких звичок хоча й покращує здо-
ров’я, але знецінює саме життя, а тоді і здоров’я стає сумнівною 
цінністю; або може наголошувати на приреченості усіх (“хто не 
палить і не п’є, той здоровеньким помре”) тощо. 
 

Таблиця 2.2 

Способи усунення когнітивного дисонансу 
(на прикладі ситуації, коли необхідно піти з дому у справах,  
хоча раніше давалася обіцянка дітям піти погуляти з ними) 

Спосіб усунен-
ня Приклад усунення Приклад поведінки 

після усунення 

зміна когніції  
щодо власної 
поведінки 

когніція “необхідно йти у спра-
вах” змінюється на когніцію 
“свої обіцянки треба виконувати, 
особливо перед дітьми” 

обіцяна дітям про-
гулянка таки відбу-

вається 

зміна когніції  
щодо оточен-

ня 

когніція “обіцяв дітям погуляти  
з ними” змінюється на когніцію 
“діти почекають, я ще погуляю  
з ними не раз і не двічі” 

людина йде з дому  
у справах 

додавання 
нових когні-

цій 

додаються когніції на кшталт: 
“один із дітей ще не зробив уро-
ки, а в другого, здається, почина-
ється нежить”, “ по телевізору 
оголошують прогноз сирої і хо-
лодної погоди” тощо 

людина йде з дому  
у справах 
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Гострота будь-якого когнітивного дисонансу має певну мак-
симальну межу, що визначається можливостями спротиву змінам 
найменш стійкого когнітивного елемента. Це означає, що дуже гос-
трий дисонанс є нестерпним для нашої свідомості.  

Наведемо такий приклад. Чоловік витратив величезні кошти 
на купівлю нового автомобіля. Уже опісля він переконався, що авто 
має істотні вади, а ремонт коштуватиме дуже дорого. Виявилося та-
кож, що ця автівка набагато дорожча в експлуатації, ніж його ко-
лишній автомобіль. На додачу друзі оцінили зовнішній вигляд ново-
го авто як жахливий несмак. Гострота дисонансу не може зростати 
нескінченно, тому людина, незважаючи на збитки й незручності, 
прагне змінити свою когніцію “я хочу цей автомобіль” і таки позбу-
тися його. Якби дисонанс був меншим, людина намагалася б під-
тримувати його на низькому рівні, наприклад, додаючи нові когніції: 
вважати, що потужність і ходові якості для автомобіля важливіші, 
ніж його економічність та зовнішній вигляд, і т. ін.  

Якщо дисонанс уже є, індивід прагне не допустити його заго-
стрення. Це виявляється в реальному добиранні інформації, яку 
люди “допускають” до своєї свідомості. Тому в стані когнітивного 
дисонансу вони загалом більш закриті до нової інформації, ніж ті, 
хто не переживає цього стану. 

Подальше вивчення атитюда потребує ідей, що дали б змогу 
подолати ті труднощі, які спіткали соціальних психологів на шляху 
дослідження цього феномена. Ускладнює його вивчення насампе-
ред той фактор, що момент цілісності атитюда виявився втраченим 
унаслідок спроб знайти детальні описи його властивостей і струк-
тури. Повернення до інтерпретації соціального настановлення як 
цілісного утворення не може бути простим повторенням ранніх 
ідей, висловлених “на зорі” його досліджень. Відновлюючи ідею 
цілісності соціального настановлення, потрібно осмислити цю ці-
лісність у соціальному контексті. Спробою розв’язання цих завдань 
можна вважати розроблену російським соціологом і соціальним 
психологом В. О. Ядовим диспозиційну концепцію регуляції  
соціальної поведінки особистості, про яку йтиметься в наступному 
параграфі.  
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2.2. Цінності та ціннісні орієнтації 
 
Людське мислення рідко буває безпристрасним. Навіть у ви-

падках, коли нам здається, що ми просто констатуємо факти, ми, 
однак, пропускаємо їх через власні уявлення про те, кажучи слова-
ми поета, що таке добре і що таке погано, тобто висловлюємо цін-
нісні судження. Цінності і ціннісні орієнтації є тими внутрішніми 
пружинами, тими спонуками, які мотивують поведінку людини, 
схиляють її діяти певним чином. Проблема цінностей і ціннісних 
орієнтацій має принципове значення для дослідження всього роз-
маїття взаємовідносин людей, механізмів саморегуляції соціальної 
поведінки. 

Цінність, з погляду соціальної психології, – це переживання 
значущості, вартісності, пріоритетності певної ідеальної сутно-
сті (ідеї), яка може безпосередньо втілюватись у тих чи тих 
об’єктах та явищах. Беручи загалом, уся різноманітність об’єктів 
навколишнього світу, суспільних відносин і природних явищ, що 
належать до їхнього кола, може оцінюватися під кутом зору добра 
або зла, істини або неправди, краси або потворності, припустимого 
або забороненого, справедливого або несправедливого тощо. Ска-
жімо, справедливість, краса, добро є прикладами цінностей, що за-
кріпилися в суспільній свідомості як ідеалізовані атрибути. Спра-
ведливість як цінність є “справедливістю загалом”. Людина може 
перейматися ідеєю справедливості, навіть коли в її житті немає 
справедливих відносин, справедливого судочинства, справедливого 
ставлення до неї, ба більше, саме в таких умовах вона ще дужче 
переймається ідеєю справедливості, прагненням до неї. Аналогічно 
цінність добра також переживається людиною як абстрактна ідея, 
як певний ідеал, і в цьому випадку переживання не залежить від 
того, скільки доброти виявляє до неї оточення. Отже, природа цін-
ностей є більшою мірою апріорною, ніж емпіричною: ми пережи-
ваємо їх незалежно від того, наскільки вони втілені в нашому конк-
ретному соціальному середовищі. 

Розгляньмо найважливіші соціально-психологічні характери-
стики цінностей. 
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Істотною мотиваційною властивістю цінностей є передусім 
їхній імперативний характер. Цінність переживається як своєрідна 
беззастережна вимога і супроводжується відчуттям зобов’язаності, 
безумовної потреби думати і чинити так, а не інакше. Наприклад, 
переживання соціальної справедливості як цінності досить строго 
визначає негативне ставлення людини до соціальних паразитів – 
здорових, працездатних людей, що живуть коштом інших. Пережи-
вання професійної солідарності як цінності, наприклад журналіс-
тами, спричинює організований спротив у випадках, коли їхній ко-
лега зазнає переслідувань з боку влади через оприлюднення прав-
дивої інформації. Імперативність як специфічна особливість цінно-
стей у багатьох ситуаціях фактично позбавляє людину свободи ви-
бору. Так, коли дорослі б’ють дитину, людина, вірна моральним 
цінностям, не вагатиметься, чи треба заступитися за неї. Вона вва-
жає, що зобов’язана захистити дитину; її вибір стосується тільки 
засобів, до яких при цьому слід вдатися. Як бачимо, соціальна по-
ведінка особистості загалом досить чітко регламентована. 

Ще одна характерна ознака цінностей – їхня позаситуатив-
ність. Як соціально-психологічні механізми регуляції соціальної 
поведінки, вони є формально безвідносними щодо ситуації, в якій 
перебуває індивід, котрий звертається до цінностей. Утім, цінність 
– це не правило, що раз і назавжди фіксує бажаний спосіб поведінки 
в конкретній ситуації. Навпаки, у цінності закріплено загальний, бе-
зумовний поведінковий пріоритет. Абстрактність цінності дає інди-
відові можливість “вивищитися над ситуацією”, вийти за межі, зда-
валося б, непереборних обставин і вже тим самим ситуацію змінити. 
Отже, абстрактність, позаситуативність цінності припускають автор-
ське, самостійне рішення щодо способу і меж її реалізації.  

Цінностям властива стійкість, стабільність. Вони засвою-
ються з досвіду не одного покоління і так само можуть переходити 
до поколінь наступних. Деякі цінності належать до вічних, непро-
минальних. Але це не означає, що вони не здатні змінюватися, на-
бувати нових якостей, як не залишаються застиглими саме суспіль-
ство і відносини між людьми. Цінності змінюються разом із су-
спільними трансформаціями і відповідають на виклики часу. 

Безумовно, цінності визначаються рівнем розвитку суспільс-
тва, економіки, техніки і технологій. Але жорстке прив’язування 
цінностей до тієї чи іншої фази соціально-економічного розвитку 
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навряд чи правомірне. У реальному житті цінності змінюються по-
вільніше, ніж технології. І сьогодні в більшості країн, що техноло-
гічно йдуть далеко попереду інших, співіснують одночасно, хай і 
представлені в різних пропорціях, цінності передіндустріального 
(традиційного, аграрного), індустріального і постіндустріального 
(інформаційного) суспільств. Вони можуть суперечити одні одним 
і навіть конкурувати.  

Не піддаючи сумніву загальноприйняте положення про те, 
що процес формування цінностей і їх зміст диктуються соціальни-
ми умовами, усе ж не можна не дійти висновку, що це справедливо 
загалом для цінностей минущих, тих, що не зачіпають основ світо-
гляду людини. Базові цінності, що вросли в менталітет народу, ви-
являють надзвичайну живучість. Скажімо, нинішнє українське су-
спільство дедалі виразніше набуває рис інформаційного, а для  
більшості наших громадян найвищою цінністю була і залишається 
земля. Для українця вона є щось значно більше, ніж просто годува-
льниця. Це духовна основа буття, джерело моральності, історичної 
пам’яті нації. Можна до цього додати, що більш високий рівень 
економічного і технічного розвитку суспільства зовсім не означає, 
що притаманні йому цінності “правильніші”, “ вищі”, ніж ті, на які 
спирається суспільство, котре перебуває на нижчому щаблі. 

Як правило, загальний набір цінностей, які реально регулю-
ють соціальну поведінку людини, є порівняно невеликим. Це 
пов’язано з тим, що справжні, а не декларовані цінності глибоко 
інкорпоруються в структуру особистості і справляють істотний 
вплив на все її життя. Тому цінності не можуть бути дуже різно-
спрямованими чи надто різноманітними. 

За своєю суттю цінності – це узагальнені поняття про те, що 
для людини є бажаним, до чого слід прагнути, тобто вони спрямо-
вують її як мета, на досягнення якої слід скеровувати свої задуми, 
рішення, вчинки і дії. Особистість зростає в міру того, як зростають 
її життєві цілі. Найвищу з них – мету життя – К. Д. Ушинський, 
відомий освітній діяч, вважав серцевиною людської гідності і люд-
ського щастя [Ушинский, 1950, с. 514]. До цінностей належать і 
засоби досягнення мети. Благородна мета облагороджує діяльність 
в ім’я цієї мети, так само високі цілі досягаються лише гідними за-
собами. 
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Виняткова важливість цінностей як чинника, що регулює, де-
термінує мотивацію особистості, забезпечує її переконаність, стій-
кість, визначає прихильності, моральні принципи і певні правила 
поведінки, перетворює їх у будь-якому суспільстві на об’єкт ціле-
спрямованого впливу. Ця проблема й потрапила в поле зору соці-
альних психологів (спочатку на Заході у зв’язку з потребою просу-
вання товарів і послуг на ринку). Чим керуються люди, купуючи ту 
чи іншу річ? Як зробити рекламу більш ефективною? Як використа-
ти для цього сповідувані людьми цінності? Саме на ці запитання і 
мали відповісти соціологи, соціальні психологи. Тому предметом 
їхньої уваги стали ті цінності, що зумовлюють світоглядні позиції 
людей, їхні політичні уподобання, електоральні симпатії. Зрозуміло, 
що метою таких досліджень було не тільки власне пізнання людини, 
а й напрацювання інструментів маніпулювання громадською дум-
кою, настроями і поведінкою людей. Життя надає нам безліч свід-
чень того, як знання про людину, її внутрішній світ спрямовують 
проти самої людини, як її обплутують примарними ідеями і фаль-
шивими цінностями, намагаються зробити слухняною істотою в ру-
ках певних соціальних сил. Сучасні технології впливу здатні позба-
вити смислу, принизити, облити брудом усе добре і високе – корис-
ну для суспільства працю, героїчний учинок, доброчесність, любов і 
дружбу, безкорисливе служіння людям, співробітництво народів – і 
виправдати й підняти на щит будь-яке зло, безкультур’я, дикість,  
бузувірство, жадобу наживи.  

Тому такого важливого значення набуває моральна складова 
цінностей. Майбутнє є тільки у тих суспільств, де поважаються 
людська гідність і права особи, де вони захищені як законом, так і 
загальною моральністю суспільства. Зрозуміло, що проблема цін-
ностей, значуща для будь-якої особистості, для груп і суспільства в 
цілому, дедалі більше загострюватиметься і привертатиме щораз 
більшу увагу дослідників. Такою ж мірою зростатиме й інтерес 
людини до питань мети і смислу життя. 

Цінності виявляють тенденцію організовуватися в системи, 
де пріоритетне місце посідають одна-дві цінності, решта – підпо-
рядковане. Система цінностей зазвичай має ієрархічну будову, при 
цьому ранг цінності переживається разом із самою цінністю, тобто 
переживання певної цінності передбачає переживання того, що во-
на вища за якусь іншу. Ієрархічна будова системи цінностей групи 
або особистості залежить від вікових і статевих особливостей 
останніх, а також від їхнього соціального, економічного, політично-
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го, професійного, національного, етнічного статусу. Вершиною ієрар-
хії цінностей є життєвий ідеал – соціально-політичний і етичний об-
раз бажаного майбутнього.  

Проте система цінностей не є чимось абсолютно впорядкова-
ним і незмінним – вона відображає як головні, істотні взаємо-
пов’язаності особи зі світом, так і зміну поточних, швидкоплинних, 
певною мірою випадкових життєвих ситуацій. Незадоволеність 
будь-яких потреб у кожний конкретний момент може підвищувати 
або знижувати рівень значущості тієї чи іншої цінності. 

Це засвідчує, наприклад, зафіксована під час масових опиту-
вань населення динаміка його ціннісних пріоритетів, пов’язаних з 
добробутом. У пізньорадянські часи так званого застою, що харак-
теризувалися відносною матеріальною забезпеченістю, остання хоча 
й згадувалася респондентами серед найважливіших цінностей, однак 
поціновувалася більшістю з них значно менше, ніж цікава робота, 
добре здоров’я, кохання, сімейне щастя, а часом і такі цінності, як 
суспільне визнання, спілкування з друзями, активне, діяльне життя 
тощо. Становище докорінно змінилося на початку 1990-х років, коли 
рівень задоволення матеріальних потреб людей різко знизився: цін-
ність добробуту стрімко вийшла у масовій свідомості на перший 
план, поступаючись своєю значущістю лише здоров’ю. Інші провід-
ні цінності, зокрема цікава робота, здебільшого втратили колишню 
привабливість. Ставлення пересічних громадян до роботи помітно 
прагматизувалося – визначальним ціннісним чинником став не інте-
рес до неї, а передусім величина заробітку. Але попри затяжні еко-
номічні негаразди матеріальне становище населення все ж поступо-
во поліпшувалося, і в динаміці ціннісних пріоритетів у 2000-х роках 
почали виявлятися зворотні тенденції. У міру підвищення рівня за-
доволення матеріальних потреб громадян поціновування ними доб-
робуту почало відступати на другий план. Водночас більшої ваги 
знову стали набувати цінності тієї ж цікавої роботи, а також кохан-
ня, сімейного щастя, суспільного визнання тощо. 

 
Класифікація цінностей. Цінності поділяють на інди-

відуальні і соціальні, “позитивні” і “негативні”, термінальні й ін-
струментальні, матеріальні й ідеальні, матеріалістичні і постмате-
ріалістичні. Розгляньмо ці класи цінностей детальніше. 

Хоча цінності загалом мають соціальну природу, у соціальній 
психології виокремлюють не тільки соціальні, а й індивідуальні 
цінності. Соціальні цінності – це загальна назва для різноманітних 
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групових цінностей. Залежно від типу групи цінності можуть бути 
соціально-економічними, етнічними, демографічними, професій-
ними. Індивідуальними вважаються ті цінності, які особистість об-
рала з різних соціальних, побутових, середовищних і культурних 
систем цінностей, засвоїла, прийняла як свої. У цих цінностях як 
соціокультурному продукті індивід вбачає відгук на власні потре-
би. Потреби суспільства і потреби індивіда в реальному житті збі-
гаються лише частково. Тому людина може визнавати їх за свої 
власні або за об’єктивну необхідність, а то й активно протистояти 
деяким суспільним цінностям, ігнорувати їх. Творче засвоєння со-
ціальних цінностей є важливою складовою соціалізації особистості. 

“ Позитивні” і “ негативні” цінності утворюють підструктури 
загальної системи цінностей. Якщо “позитивні” цінності втілюють 
прийнятні, бажані зразки та ідеали, до яких людина прагне, то “не-
гативні”, навпаки, є еталонами неприйнятного характеру, яких слід 
уникати. І позитивні, і негативні цінності слід вважати рівнозначу-
щими, оскільки вони спільно регулюють соціальну поведінку. Так, 
якщо для когось позитивною цінністю є особиста свобода, то нега-
тивною цінністю можуть стати різноманітні зобов’язання – напри-
клад, ті, які накладає шлюб, сімейне життя, численні соціальні 
приписи. 

Поділ цінностей на термінальні та інструментальні запро-
понував М. Рокич [Перспективы …, 2001]. Таке розмежування від-
повідає традиційному поділу на цінності-цілі і цінності-засоби.  

Термінальні цінності мають екзистенційний характер і ґрун-
туються на переконанні, що існує якась “кінцева мета” індивіду-
ального існування і що вона вартує (як з погляду особистості, так і 
з погляду суспільства) того, щоб до неї прагнути. У термінальних 
цінностях утілюються найважливіші цілі, ідеали, самоцінні смисли 
життя людей, як-от цінність людського буття, сім’ ї, кохання, сво-
боди, творчості тощо. 

Інструментальні цінності пов’язані із засобами досягнення 
тих цілей, які особистість визнає за цінності термінальні; ґрунту-
ються вони на переконанні, що певний спосіб дій або властивість 
особистості забезпечують їй переваги практично в будь-якій ситуа-
ції. В інструментальних цінностях відбиваються уявлення про за-
соби досягнення мети, які схвалюються в даному суспільстві чи 
спільноті. З одного боку, це моральні норми поведінки, а з другого 
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– риси, здібності людей (наполегливість, відповідальність, раціона-
лізм, незалежність тощо).  

Як зазначалося вище, цінності за своєю природою мають ап-
ріорний, ідеальний характер. Тому поділ цінностей на матеріальні 
та ідеальні (духовні) є певною мірою умовним. Ідеться про те, що 
ідеальні цінності можуть бути матеріалізовані в конкретних 
об’єктах. Так, естетичні цінності знаходять утілення в предметах 
мистецтва – музичних, літературних творах або творах образотвор-
чого мистецтва. Цінності соціального характеру – такі як влада, 
вплив, престиж – можуть реалізовуватися в значних грошових су-
мах або коштовностях. Часто матеріальними цінностями називають 
те, що може мати вимір у грошовому еквіваленті (гроші є найбільш 
універсальним мірилом вартостей у соціальному світі). Але самі по 
собі матеріальні об’єкти, піднесені до рангу цінностей, не мають 
ніякого значення поза звичним соціально-культурним контекстом. 
Так, гроші або діаманти для Робінзона Крузо, що потрапив на без-
людний острів, нічого не важили. Тим часом цінність соціального 
впливу залишалася для нього вельми високою – він був зацікавле-
ний у тому, щоб впливати на аборигена П’ятницю.  

Своєрідним відгалуженням чи модифікацією поділу ціннос-
тей на матеріальні та ідеальні можна вважати виокремлення ще й 
тих, які дістали назви відповідно матеріалістичних і постматері-
алістичних. Цю класифікацію обґрунтував відомий американський 
політолог і соціолог Р. Інглехарт. До матеріалістичних він відніс 
вітальні цінності, пов’язані з добробутом, фізичною і психологіч-
ною безпекою людини; до постматеріалістичних – цінності особис-
тісної свободи і незалежності, збереження соціального і природно-
го середовища, пізнання і творчості, саморозвитку і самореалізації. 
Таке розрізнення цінностей дало йому змогу схарактеризувати 
притаманний постіндустріальним суспільствам процес, який він 
назвав “тихою революцією свідомості”. 

Цей процес, що розпочався в молодіжному середовищі роз-
винених країн світу ще в другій половині минулого століття, якраз і 
полягає в переході від цінностей матеріалістичних до постмате-
ріалістичних. Тим часом у суспільствах індустріального типу, до 
яких належить і сучасне українське, а тим паче в доіндустріальних 
суспільствах, як і раніше, панівними залишаються суто матеріаліс-
тичні цінності. Щоправда, масові опитування, які здійснюються сьо-
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годні в Україні, фіксують, зокрема серед молоді, певні ознаки пере-
ходу до постматеріалістичних цінностей. Але вони ще занадто слаб-
ко виражені: юнаки та дівчата, що перебувають на порозі входження 
в самостійне життя, найчастіше віддають перевагу вітальним (здо-
ров’я, матеріальна забезпеченість) та гедоністичним (розваги, задо-
волення) цінностям. Зрозуміло, це зумовлено досягнутим наразі рів-
нем суспільного розвитку, його недостатньою відповідністю матері-
альним потребам людини. Проте слід мати на увазі, що такі ціннісні 
преференції є, на жаль, преференціями не завтрашнього і навіть не 
сьогоднішнього, а вчорашнього дня і, отже, ставлять молодих украї-
нців у заздалегідь невиграшну позицію порівняно із західними рове-
сниками, роблять їх людьми малоцікавими й недостатньо конкурен-
тоспроможними в сучасному глобалізованому світі. 

Надання переваги тим чи тим цінностям закріплюється в 
людській свідомості як певна орієнтація. Тому в соціальній психо-
логії, крім цінностей, вирізняють ціннісні орієнтації (від лат. orient 
– схід, тобто значуща “точка відліку” для орієнтації в просторі). 
“Орієнтуватись” означає набувати певної спрямованості, тим са-
мим уможливлюючи послідовний рух. Орієнтація як психологіч-
ний феномен означає спрямованість, налаштованість, причому не 
ситуативну, а стійку, усталену, сформовану.  

Ціннісна орієнтація людини є спрямованістю її життя від-
повідно до певних межових смислів і цінностей. Це спрямованість 
інтересів, думок, відчуттів, учинків, планів. Ціннісні орієнтації на-
лежать до внутрішньої структури особистості і формуються життє-
вим досвідом у процесі соціалізації та соціальної адаптації. Базова 
функція ціннісних орієнтацій – відмежовувати особистісно значу-
ще від незначущого через засвоєння певних цінностей як межових 
смислів, що визначають кінцеві цілі життя, а також прийнятні спо-
соби їх досягнення. 

Ціннісні орієнтації так чи інакше узгоджуються з ідеалом, 
формуючи відповідну ієрархію життєвих цілей і засобів їх досяг-
нення. При цьому рівень взаємоузгодженості (як логічної, так і 
етичної) між ідеалом, цінностями, цілями та засобами їх досягнен-
ня може бути дуже різним.  

Доречно виокремити кілька аспектів зв’язку ціннісних орієн-
тацій і цінностей. 
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Рис. 2.2. Основні види цінностей (за найбільш поширеними  

класифікаціями) 
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По-третє, ціннісні орієнтації відіграють роль своєрідної опо-
середковувальної ланки між цінностями як можливими орієнтира-
ми загальноабстрактного характеру і конкретикою життєвих цілей. 
Вони дають змогу вибудовувати життєвий план відповідно до за-
своєних цінностей. Завдяки ціннісним орієнтаціям людина вписує 
сферу належного (цінності) в реалії власних потреб (цілі), формує 
прийнятні способи реалізації цілей (життєвий план), а також взає-
моузгоджує самі життєві цілі, утілює їх у більш-менш цілісну стра-
тегію, забезпечуючи цілісність і стабільність власної особистості. 

Цінності, системи цінностей і ціннісні орієнтації як механіз-
ми регуляції соціальної поведінки особистості та групи зазвичай 
вибудовуються у досить складну, строкату, нерідко внутрішньо 
суперечливу картину. Диспозиційна концепція, яку запропонував 
свого часу В. О. Ядов, містить узагальнену, комплексну модель ре-
гуляції соціальної поведінки індивіда [Ядов, 1975]. В основі цієї 
концепції лежить ідея про те, що людина підпорядковується склад-
ній системі різноманітних диспозиційних утворень, які регулюють 
її поведінку і діяльність. Ці диспозиції організовані ієрархічно, то-
му можна визначити як нижчі, так і вищі їх рівні.  

Рівні диспозиційної регуляції соціальної поведінки особисто-
сті було виокремлено на основі вчення Д. М. Узнадзе, відповідно 
до якого настановлення виникає завжди за наявності певної потре-
би, з одного боку, і ситуації задоволення цієї потреби – з другого, 
В. О. Ядов припустив, що на інших рівнях потреб і в складніших, 
ніж ті, про які вів мову Узнадзе, ситуаціях діють інші диспозиційні 
утворення, котрі формуються внаслідок “перетину” певного рівня 
потреб з певного рівня ситуаціями їх задоволення.  

Для того щоб уявити взаємозв’язок усіх цих диспозицій (Д), 
потрібно хоча б умовно описати як ієрархію потреб (П), так і ієрар-
хію ситуацій (С), у яких може діяти людина (рис. 2.3).  

Що ж стосується ієрархії потреб особистості, то добре відомі 
численні спроби їх класифікації. Жодна з них сьогодні не задо-
вольняє всі вимоги пізнання соціальних явищ. Тому, на думку Ядо-
ва, доцільно не апелювати до якихось відомих (і вразливих) класи-
фікацій, а дати ймовірнісний опис винятково складної, розлогої 
ієрархії потреб. Під цим кутом зору потреби можна класифікувати 
за одним-єдиним критерієм – з погляду залученості особистості до 
різних сфер соціальної діяльності, що відповідає розширенню кола 
особистісних потреб.  
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більш широка царина діяльності, пов’язана з певними сферами 
праці, дозвілля, побуту (3); нарешті, сфера діяльності, що постає як 
деяка соціально-класова структура, до якої індивід прилучається, 
засвоюючи ідеологічні і культурні цінності суспільства (4). Отже, 
виразно означуються чотири рівні потреб залежно від того, у яких 
сферах діяльності вони задовольняються.  

Далі вибудовується умовна (придатна для запропонованої 
моделі) ієрархія ситуацій (С), у яких може діяти індивід і які “пере-
тинаються” з певними потребами. Ці ситуації структуровані за три-
валістю часу, протягом якого зберігається основна якість певних 
умов. Нижчим рівнем ситуацій є предметні ситуації, що швидко 
змінюються; вони порівняно короткочасні (1'). Наступний рівень – 
ситуації групового спілкування, характерні для діяльності індивіда 
в межах малої групи (2'). Більш стійкі умови діяльності, пов’язані зі 
сферами праці (що проходить у рамках якоїсь професії, галузі то-
що), дозвілля, побуту, задають третій рівень ситуацій (3'). І, нареш-
ті, довгострокові, стійкі умови діяльності властиві найбільш широ-
кій сфері життєдіяльності особистості – у межах певного типу сус-
пільства, широкої економічної, політичної та ідеологічної структу-
ри його функціонування (4'). Отже, структуру ситуацій, у яких діє 
особистість, може бути зображено також у вигляді чотирьох щаб-
лів означеного конструкта.  

Якщо ієрархію рівнів різних диспозиційних утворень (Д) роз-
глядати в контексті наведених вище уявлень, то логічно виокреми-
ти відповідну диспозицію “на перетині” кожного рівня потреб і  
ситуацій їх задоволення. Тоді матимемо відповідно чотири рівні 
диспозицій:  

1" – елементарні фіксовані настановлення, як їх розумів 
Д. М. Узнадзе. Вони формуються на основі вітальних потреб і стосу-
ються найпростіших “предметних ситуацій” сімейного оточення (їм у 
західних дослідженнях відповідає термін “set”);  

2" – більш складні диспозиції – соціальні фіксовані настанов-
лення (атитюди), що формуються на основі потреби людини у  
спілкуванні в малих групах; 

3" – базові соціальні настановлення, які фіксують загальну 
спрямованість інтересів особистості щодо конкретної сфери соці-
альної поведінки (професійна, пізнавальна, дозвіллєва активність 
тощо); 
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4" – система ціннісних орієнтацій, що регулюють глибоко 
усвідомлену діяльність особистості в найбільш значущих ситуаці-
ях, у яких виражається її ставлення до життєвих цілей, ідеологіч-
них і моральних принципів суспільного життя.  

Запропоновану ієрархію диспозиційних утворень загалом 
можна розглядати як регулятивну систему соціальної поведінки 
особистості. Кожен з рівнів диспозицій більш-менш точно можна 
співвіднести з регуляцією конкретних типів поведінки і діяльності: 
перший рівень відповідає за регуляцію безпосередніх реакцій 
суб’єкта на актуальну предметну ситуацію (“поведінковий акт”); 
другий регулює окремі вчинки особистості, що здійснюються у 
звичних ситуаціях; третій “диригує” вже деякою системою вчинків, 
або тим, що можна назвати поведінкою; нарешті, четвертий рівень 
відповідальний за цілісність поведінки, або власне діяльність осо-
бистості, як її розуміє психологічна теорія діяльності. Цілепокла-
дання на цьому, вищому, рівні являє собою певний “життєвий 
план”, найважливішими елементами якого є життєві цілі, пов’язані 
з головними соціальними сферами діяльності людини. 

На думку Г. М. Андреєвої, розроблена В. О. Ядовим концеп-
ція дає змогу покінчити з “відірваністю” атитюдів (соціальних на-
становлень) від більш широкого соціально-психологічного кон-
тексту і відводить їм, безперечно, важливу, але обмежену роль у 
регуляції всієї системи діяльності особистості. У конкретних сфе-
рах спілкування і найпростіших ситуаціях повсякденного життя за 
допомогою атитюда можна пояснити схильність людини або її го-
товність діяти так, а не інакше. Однак для складніших ситуацій, за 
необхідності вирішувати життєво важливі питання, формулювати 
життєво значущі цілі атитюд не в змозі пояснити вибір певних мо-
тивів діяльності. До її регуляції тут долучаються вже складніші ме-
ханізми: особистість постає не тільки в її “найближчій” діяльності, 
а насамперед як одиниця широкої системи соціальних зв’язків і 
відносин, яка належить не лише до найближчого середовища соці-
альної взаємодії, а й до системи всього суспільства.  

Хоча на різних рівнях цієї діяльності функціонує свій рівень 
диспозиційного механізму, вищі його рівні так чи інакше відігра-
ють певну роль і в регуляції соціальної поведінки на нижчих рів-
нях. Зазвичай це відбувається через складні системи опосередку-
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вання. Проте буває й так, що диспозиції вищого рівня безпосеред-
ньо перебирають на себе регулятивні функції нижчого рівня.  

Такі метаморфози нерідко спостерігалися під час Революції 
Гідності і на початкових етапах збройного опору російській агресії 
проти України. Десятки і сотні людей, зокрема молодих, соціальні 
настановлення котрих аж ніяк не передбачали громадянської актив-
ності в конкретних ситуаціях, більше того, були налаштовані на 
уникнення будь-яких протистоянь з міліцією, представниками вла-
ди, на ухиляння від виконання військового обов’язку тощо, раптом 
почали діяти всупереч цим настановленням: з ризиком для життя 
постійно виходили на Майдан, не цураючись там повсякденної, ру-
тинної роботи, ставали до лав добровольчих батальйонів і волонтер-
ських рухів. Так чинити їх спонукали їхні патріотичні, демократич-
ні, проєвропейські ціннісні орієнтації. Тобто повсякденна поведінка 
людей у цьому разі регулювалася диспозиціями ціннісного рівня. 
Звісно, поступово перебудовувалися і їхні соціальні настановлення. 

Особливе значення має при цьому те, що на різних рівнях 
диспозицій когнітивний, афективний і поведінковий компоненти 
проявляються в специфічних формах, а головне, питома вага кож-
ного з них є різною. У порівняно нескладних ситуаціях, за необхід-
ності взаємодіяти з більш-менш конкретними соціальними 
об’єктами афективний компонент відіграє значну роль. Інша справа 
– найвищі рівні регуляції діяльності, де сама ця діяльність може 
бути освоєна тільки за умови її осмислення, усвідомлення в досить 
складних системах понять. Тут при формуванні диспозицій усі пе-
реваги переходять до когнітивного компонента. Дивною видалася б 
система ціннісних орієнтацій особистості, що, виражаючи ставлен-
ня до основних цінностей життя (як-от праця, мораль, політичні 
ідеї), вибудовувалася б на домінуванні емоційних оцінок. Отже, 
складність ієрархічної системи диспозицій змушує по-новому піді-
йти і до розуміння співвідношення між трьома компонентами дис-
позиційних утворень.  

Диспозиційна концепція відкриває також можливість по-
новому пояснити “парадокс Лап’єра” – не тільки тим, що в регулю-
ванні поведінки беруть участь “атитюд на об’єкт” і “атитюд на си-
туацію”, або тим, що на тому самому рівні бере гору то когнітив-
ний, то афективний компонент атитюда, а й більш глибокими мір-
куваннями. Імовірніше, що в кожній поведінковій ситуації “пра-
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цюють” різні рівні диспозицій. В описаній Лап’єром ситуації цінні-
сні орієнтації власників готелів могли сформуватися під впливом 
таких норм культури, які містять негативне ставлення до осіб не-
американського походження, можливо, помилкові стереотипи що-
до китайської етнічної групи і т. ін. Цей рівень диспозицій і “спра-
цьовував” у ситуації письмової відповіді на запитання, чи будуть 
надані місця в готелях особам китайської національності. Нато-
мість у ситуації конкретного вирішення питання про їх поселення в 
готель “спрацьовував” той рівень диспозицій, що регулює досить 
звичну й елементарну дію. Тому між таким атитюдом і реальною 
поведінкою ніякої суперечності не було, розбіжність стосувалася 
диспозиції вищого рівня й поведінки в іншій за рівнем ситуації.  

Перспективність ідей диспозиційної концепції підтверджує 
висунення світовою соціально-психологічною думкою загалом 
схожих, хоча, звичайно, й не ідентичних наукових підходів. Такою 
є, скажімо, теорія запланованої поведінки А. Айзена. Як зазначає 
автор, він розробив її для того, щоб удосконалити прогностичний 
ресурс напрацювань соціальної психології в галузі атитюдів та пе-
реконань. Теорія застосовується для вивчення відношень між пере-
конаннями ціннісного характеру, атитюдами, поведінковими намі-
рами і різновидами поведінки. Новим, “додатковим”, пояснюваль-
ним конструктом тут є поведінковий намір, на який і впливають 
переконання та атитюди (а не безпосередньо на поведінку). У та-
кий спосіб Айзен намагається подолати, як він сам пише, “прірву” 
між атитюдами і поведінкою [Ajzen, 2011]. 

 
 

2.3. Принцип ситуаційності та його роль 
у поясненні і передбаченні соціальної  

поведінки 
 
Попри безперечну важливість соціальних настановлень, цін-

нісних орієнтацій та інших диспозицій як внутрішніх регуляторів 
соціальної поведінки індивідів і груп усе ж фактом залишається те, 
що на їх основі далеко не завжди можна передбачити цю поведін-
ку, особливо коли суб’єкт потрапляє в нові, несподівані, незвичні 
для нього умови. Максимальні величини статистичних кореляцій 
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між показниками, що характеризують вираженість тих чи тих дис-
позицій, і поведінкою в нових ситуаціях не перевищують 0,30. Тоб-
то менше ніж у третині випадків можна сказати, як у новій ситуації 
поведеться людина, навіть якщо ми маємо найповнішу інформацію 
про її ціннісні орієнтації та соціальні настановлення. 

Це жодною мірою не означає, що такий рівень кореляцій не-
істотний з прогностичного погляду. Він має сенс уже хоча б тому, 
що люди, як відомо, не завжди діють в абсолютно нових умовах – 
частіше їхнє життя складається із шерегу доволі одноманітних, по-
вторюваних ситуацій. Однак значення кореляції, що дорівнює 0,30, 
як слушно наголошують відомі американські дослідники Л. Росс і 
Р. Нісбетт, залишає поза увагою величезну кількість варіантів люд-
ської поведінки [Росс, Нисбетт, 2000, с. 34]. Чим же зумовлені ці 
варіанти, що так важко піддаються врахуванню? Сучасна соціальна 
психологія дає на це запитання недвозначну відповідь: владою ситуа-
цій, яка часом зводить нанівець найстійкіші ціннісні орієнтації та со-
ціальні настановлення. 

Інші американські дослідники, Дж. Дарлі та Д. Бетсон, про-
вели експеримент, під час якого змоделювали ситуацію з євангель-
ської притчі про доброго самаритянина, котрий (нагадаємо) надає 
допомогу пораненому прочанинові, тоді як священик і левіт прохо-
дять мимо, не звернувши на нього уваги. Учені припустили, що 
неуважність священика і левіта, ймовірно, можна пояснити не їх-
ньою байдужістю до чужих страждань, а просто тим, що вони, на 
відміну від доброго самаритянина, дуже поспішали. Щоб перевіри-
ти це припущення, до експерименту було залучено студентів Прін-
стонської духовної семінарії, тобто молодих людей, яких важко 
запідозрити у відсутності альтруїзму, співчуття до ближнього. Усім 
їм повідомили, що вони мають підготуватися до виголошення ко-
роткої імпровізованої промови (до речі, пов’язаної з притчею про 
доброго самаритянина), запис якої відбудеться в розташованому 
неподалік приміщенні. Але після цього одних випробуваних попе-
редили: “Ви спізнюєтеся, на вас уже чекають кілька хвилин, отже 
покваптеся”, іншим же сказали протилежне: “У вас буде якийсь 
час, перш ніж усе підготують до вашого приходу, хоча можете 
прийти й раніше”. На шляху до визначеного місця кожен семіна-
рист натикався на спільника експериментаторів, котрий імітував 
людину, що впала у дверях, не може підняти голови, стогне і захо-
диться від кашлю. Як і очікувалося, на допомогу їй приходили пе-
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реважно випробувані, які мали на те час (63 %), тоді як з-поміж 
тих, хто поспішав, готовність допомогти “постраждалому” виявили 
лише 10 %. 

Обговорюючи результати експерименту, його автори справед-
ливо зазначали, що ці результати менш за все характеризують осо-
бистісні диспозиції семінаристів, а свідчать більшою мірою про 
ситуативну зумовленість їхньої поведінки. У створеній експеримен-
таторами ситуації той семінарист, який не знайшов часу “уподібни-
тися” доброму самаритянинові, очевидно, віддавав перевагу інте-
ресам людей, котрі чекали на його промову і були для нього більш 
значущими постатями з огляду на їхній соціальний статус. 

Цей та інші схожі експерименти переконують, що поведінко-
ві прояви навіть таких, здавалось би, апріорі надситуативних осо-
бистісних цінностей, як альтруїзм, теж виявляються більш чи менш 
залежними від ситуаційних детермінант. Звідси випливає необхід-
ність уведення в соціально-психологічні дослідження принципу си-
туаційності, що вимагає виходити в поясненні та передбаченні 
соціальної поведінки з особливостей ситуації, в якій перебувають у 
цей момент люди, а не тільки (подеколи й не стільки) з їхніх особи-
стісних диспозицій, сформованих на основі попереднього життєво-
го досвіду. 

 
Поняття ситуації. Що ж розуміти під ситуацією, яка має 

таку владу над людьми? У тлумачних словниках української мови 
читаємо, що ситуація – це сукупність умов та обставин, які ство-
рюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей. 
Тобто йдеться про зовнішні щодо людини умови та обставини. 

Схожі визначення ситуації взагалі і соціальної зокрема дають 
сьогодні здебільшого й соціальні психологи. Вони розглядають си-
туацію як сукупність елементів навколишнього середовища або як 
фрагмент середовища на певному етапі життєдіяльності індивіда. 
Відповідно, під соціальною ситуацією мають на увазі певний при-
родний фрагмент (чи сегмент) соціального середовища (соціально-
го життя), що визначається залученими до нього людьми, місцем 
дії, сутністю діяльності тощо. 

При цьому наголошується, що поняття ситуації хоч і близьке 
до поняття середовища, але не збігається з ним. По-перше, середо-
вище є значно складнішим утворенням, диференційованим за гео-
графічними, соціальними, макро- та мікроструктурами і т. ін. озна-
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ками. По-друге, середовище зазвичай характеризується стабільніс-
тю і тривалістю, тоді як ситуація порівняно короткочасна, минуща, 
плинна. По-третє, середовище позасуб’єктне, а ситуація завжди так 
чи інакше співвідноситься з певним суб’єктом, його поведінкою, 
діяльністю. 

Розуміння соціальної ситуації як зовнішніх умов життєдіяль-
ності людини близьке до понять на кшталт “соціальний випадок” 
чи “ соціальний епізод”. Під зовнішніми умовами соціальні психо-
логи, звісно, мають на увазі не тільки об’єктивні характеристики 
ситуації (часові та просторові, дійових осіб, здійснювану ними діяль-
ність), а й міжособові стосунки, в системі яких діє суб’єкт, соціаль-
но-психологічний клімат групи, групові норми та цінності тощо. 

Як сукупність зовнішніх умов життєдіяльності людини визна-
чають соціальну ситуацію Д. Магнуссон, В. Мішель, М. Аргайл, 
А. Фьорнхейм, Л. Фергюссон та інші відомі представники зарубіжно-
го ситуаціонізму. Такі погляди на ситуацію домінували і в радянській 
психології. Їх дотримувався, наприклад, О. М. Леонтьєв, котрий ши-
роко послуговувався терміном “предметна ситуація”. Як зовнішню 
обстановку, що викликає відповідні мотиви, тлумачив ситуацію 
В. С. Мерлін. Під кутом зору певної новизни для суб’єкта зовнішніх 
умов буття, соціальної дійсності розглядають також поняття “пробле-
мна ситуація” (Г. О. Балл, Я. О. Пономарьов, К. О. Абульханова-Слав-
ська, А. Ф. Есаулов та ін.). В усіх цих дослідженнях переважає тлума-
чення ситуації як деякої сукупності елементів середовища (подій, 
умов, обставин тощо), яка справляє стимулювальний, зумовлюваль-
ний і коректувальний вплив на суб’єкта, тобто детермінує його актив-
ність і водночас задає просторово-часові межі її реалізації. 

Проте є й інший підхід до визначення поняття соціальної си-
туації (К. Стеббінс, Т. Шибутані, А. В. Філіппов і С. В. Ковальов, 
В. М. Воронін і В. М. Князєв та ін.). Його прихильники вважають, 
що адекватна репрезентація ситуації у психологічному тезаурусі 
можлива лише в разі її розуміння не як сукупності елементів сере-
довища, а як продукту та результату активної взаємодії людини і 
середовища. Обґрунтовуючи таке бачення ситуації, посилаються, 
зокрема, на латинську лексему situs, від якої походить в європейсь-
ких мовах слово “ситуація” і яка означає не тільки “становище, 
розташування”, а й “поставлений, покладений; той, що лежить, пе-
ребуває”, а також “той, що живе, мешкає” [Психология социальных 
ситуаций…, 2001, с. 120].  
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У менш радикальній версії цього підходу ситуація охоплює як 
елементи середовища, так і психічні стани та властивості самого 
суб’єкта (зокрема ті ж соціальні настановлення та ціннісні орієнтації), 
якщо їх виникнення чи актуалізація передують його “входженню” в 
ситуацію. А таке “входження” і є моментом утворення ситуації. 

Отже, соціальну ситуацію можна визначити також як су-
купність елементів соціального середовища і психіки суб’єкта, що 
поєднуються в певний момент часу і в певному місці. Це істотно 
змінює погляд на проблему співвідношення чинників людини і си-
туації в контексті соціальної поведінки. Якщо прихильники визна-
чення соціальної ситуації як зовнішніх умов ставлять цю проблему 
в площині взаємодії людини із ситуацією, то, приставши на визна-
чення останньої як сукупності зовнішніх і внутрішніх елементів, 
слід говорити радше про взаємодію людини із середовищем, уна-
слідок якої складається певна ситуація, що детермінує ту чи ту  
соціальну поведінку. Іншими словами, слід ставити проблему в ас-
пекті ситуаційно зумовленої дії. 

Утім, учені, які продовжують визначати ситуацію як суто  
зовнішні умови, насправді не завжди послідовно дотримуються цих 
визначень. У своїх дослідженнях (як емпіричних, так і теоретич-
них) вони здебільшого дотримуються положення (про нього мова 
піде далі), згідно з яким вплив ситуації на людину опосередкову-
ється уявленнями людини про цю ситуацію. Як наслідок, дослі-
дження соціальних ситуацій дедалі більше “суб’єктивізуються”. Тим 
самим певною мірою згладжується опозиція двох підходів до визна-
чення поняття “соціальна ситуація”. 

Але чи означає це, що пізнавальний конструкт ситуації як  
зовнішніх умов уже повністю себе зжив і має бути відкинутий? Ду-
мається, ні. Є чимало дослідницьких завдань, розв’язуючи які доці-
льніше послуговуватися саме цим конструктом. Наприклад, він мо-
же добре прислужитися для впорядкування уявлень дослідника про 
зміст, взаємозв’язки та ієрархію ситуаційних чинників, що вплива-
ють на особистісне зростання людини, її розвиток. При цьому на  
певному етапі дослідження можна абстрагуватися від особливостей 
сприймання людиною ситуації як такої. Інша річ, коли ми намагає-
мося пояснити чи передбачити поведінку людей за конкретних об-
ставин. Тут, безумовно, краще “працює” конструкт ситуації, що ба-
зується на постулаті єдності її середовищних і суб’єктивно-оцінних 
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елементів. І саме в розв’язанні такого типу завдань має найбільші 
здобутки ситуаціоністська традиція соціально-психологічної науки. 

 

 
 

Рис. 2.4. Наявні варіанти розуміння та напрями вивчення  
соціальних ситуацій 
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Становлення і розвиток ситуаціоністської тра-
диції в соціальній психології. Перебільшенням було б ствер-
джувати, що ситуаційна проблематика є геть новою для наукового 
пізнання. Її витоки простежуються ще в міркуваннях про дихото-
мію внутрішніх (особистісних) і зовнішніх детермінант людської 
поведінки, що сягають своїм корінням часів Платона та Арістотеля. 
Тож закономірно, що практично всі психологічні вчення визнавали 
і визнають роль ситуаційних чинників у розвитку та проявах пси-
хічного. Однак протягом досить тривалого часу ці вчення були пе-
реважно персонологічними і тому віддавали перевагу особистісним 
чинникам, а ситуацію розглядали лише як імпульс до дії, зводячи її 
вплив на поведінку до актуалізації особистісних диспозицій1. 

Становище почало змінюватися з появою у психологічній 
науці таких течій, як біхевіоризм, котрі виводили детермінанти по-
ведінки головним чином або й виключно із зовнішніх чинників, 
тобто із ситуаційних змінних. Проте, як резонно зауважує укладач-
ка та редакторка поки що єдиної російськомовної (подібних україн-
ськомовних видань узагалі немає) хрестоматії із психології соці-
альних ситуацій Н. В. Гришина, визнання ролі ситуаційних змінних 
у детермінації поведінки людини ще не означає вивчення самої си-
туації [Психология социальных ситуаций…, 2001, с. 8].  

Біхевіористи вивчали зовнішні стимули і подразники як еле-
менти ситуації, а не саму ситуацію як цілісність. Не стала вона 
предметом спеціальних досліджень чи принаймні цілеспрямовано-
го осмислення і в психоаналізі. Теоретизування З. Фройда про роз-
виток та динаміку особистості стосувалися ситуацій, але тільки як 
контексту, в якому виявляються індивідуальні імпульси. 

Пріоритет у концептуалізації поняття “ситуація” належить 
американському соціологу У. Томасу – тому самому, що ввів і по-
няття “атитюд”. Ситуація, за його визначенням, запропонованим 
1918 року, це набір соціальних цінностей і атитюдів, з якими інди-
від або група мають справу у процесі діяльності та відповідно до 
яких ця діяльність планується і її результати оцінюються. При цьо-
му під соціальними цінностями Томас розумів “об’єктивні культур-
ні елементи соціального життя”, а під атитюдами – “суб’єктивні 

                                                 
1 Такий підхід зберігається значною мірою і сьогодні, зокрема у викладе-
ній вище концепції В. О. Ядова. 



Основи соціальної психології 

 122

характеристики членів соціальної групи” [цит. за: Психология со-
циальных ситуаций…, 2001, с. 29]. Крім того, вводився концепт 
суб’єктивного визначення ситуації (не плутати з визначенням по-
няття ситуації!), що тлумачився як більш або менш чітке усвідом-
лення індивідом чи групою умов дії та власних атитюдів. Інакше 
кажучи, поняття ситуації позиціонувалося Томасом як єдність зов-
нішніх і внутрішніх чинників діяльності (поведінки), що виразно 
вказувало на соціально-психологічну сутність ситуаційної пробле-
матики. 

У самій же соціальній психології ситуаціоністську традицію 
пов’язують передусім з іменем німецько-американського дослідни-
ка Курта Левіна, який приблизно в ті ж роки, що й У. Томас, розро-
бляючи свою теорію поля, сформулював низку принципових для 
подальшого вивчення соціальної ситуації теоретико-методо-
логічних положень. Зокрема, він акцентував увагу на тому, що 
знання законів психічного життя індивіда саме собою ще не дає 
відповіді на запитання, чому в конкретному випадку цей індивід 
повівся саме так, а не інакше. Такі закони – не більше ніж принци-
пи, відповідно до яких подія, що відбувається, може бути виведена 
з динамічних факторів ситуації. Відтак постає завдання представ-
лення конкретних ситуацій таким чином, щоб із них можна було 
вивести поведінку людини згідно з принципами, заданими в загаль-
них законах. Шлях до вирішення цього завдання Левін вбачав у 
побудові теорії поля, яке уявляв як напружену систему внутрішніх 
і зовнішніх елементів, що перебувають у стані нестійкої динамічної 
рівноваги. Щоправда, у К. Левіна ми не знаходимо чіткої дефініції 
поняття “ситуація”. Проте відомо, що це поняття він відносив як до 
цьогомоментних (епізодичних) ситуацій, так і до життєвого стано-
вища людини в цілому, тобто тлумачив ситуацію доволі широко. 
Істотним видається також його акцент на тому, що опис ситуації 
має бути більше суб’єктивним, ніж об’єктивним, тобто ситуація 
має описуватися радше з позиції індивіда, поведінка котрого дослі-
джується, ніж із позиції спостерігача. 

Отже, уже в другому десятиріччі XX ст. за рубежем,  
передусім завдяки працям У. Томаса і К. Левіна, загалом склалися 
теоретико-методологічні передумови для досліджень з проблема-
тики соціальних ситуацій. Однак це тоді не спричинилося до їх 
широкого розгортання.  
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Можна навести лише поодинокі приклади таких досліджень 
(так, у 1928 р. Г. Хартшорн і М. Мей вивчали залежність чесності ді-
тей від їхніх особистісних характеристик і ситуаційних чинників). 
Натомість час від часу спалахували гострі теоретичні дискусії про 
роль особистості і ситуації в детермінації соціальної поведінки. 
Скажімо, у 1930-х роках така дискусія жваво, хоч і з “нульовим”  
кінцевим результатом, точилася на сторінках американських соціо-
логічних журналів. Активну участь у ній брали як соціологи, так і 
психологи, зокрема Г. Олпорт, С. Квін, Дж. Рейнгардт і той же 
У. Томас. 

Нова хвиля дискусій навколо проблеми “особистість – ситуа-
ція” здійнялась у психологічній періодиці в 1960-х роках. Початок 
їм поклав В. Мішель, висловивши сумнів щодо достовірності пси-
хометричних даних (прогнозних вимірювань вираженості тих чи 
тих особистісних рис, диспозицій). Йому опонували персонологи, 
яких також називають “рисистами” (від слова “риса”). Вони ствер-
джували, що в поведінці провідна роль належить особистісним 
чинникам і, виходячи з цього, декларували тезу про стабільність 
(незмінюваність) людської поведінки в різних соціальних ситуаці-
ях. Протилежну позицію обстоювали вчені, які вважали поведінку 
ситуаційно специфічною, – їх почали називати ситуаціоністами. 
Такого погляду спочатку дотримувався й сам В. Мішель, однак у 
подальшому переглянув його на користь моделі особистісно-
ситуаційної взаємодії. 

Переломним моментом у дослідженні соціальних ситуацій 
став рубіж 1970 – 1980-х років. У 1979 р. в Стокгольмі (Швеція) 
відбулася представницька наукова конференція на тему “Ситуація 
у психологічній теорії і дослідженні”. Її матеріали було видано 
окремою книгою за редакцією і з програмовою статтею 
Д. Магнуссона. Майже одночасно вийшло ще кілька книг, що уза-
гальнили стан досліджень у цій галузі та визначили її дальший роз-
виток. Їх авторами були переважно західноєвропейські вчені, які 
зробили найвагоміший внесок у розвиток ситуаціоністської тради-
ції в соціальній психології. Поступово набирала вона сили і в Спо-
лучених Штатах Америки. Своєрідним маніфестом американського 
ситуаціонізму стала написана наприкінці 1980-х років монографія 
Л. Росса і Р. Нісбетта “Людина і ситуація: Уроки соціальної психо-
логії”, порівняно недавно перекладена російською мовою. 
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Нині за ситуаціоністською традицією в зарубіжній соціальній 
психології стоять сотні публікацій, ґрунтовних емпіричних дослі-
джень. Науковці, які працюють у річищі цієї традиції, сповідують, 
як правило, виважений, особистісно-ситуаційний, підхід до пояс-
нення детермінації соціальної поведінки, позбавлений надмірнос-
тей радикального ситуаціонізму, так само як і радикального персо-
нологізму. Водночас, коли знайомишся з їхніми працями, важко 
позбутися враження, що їх автори ніби заново перевідкривають для 
себе ситуацію і тільки наближаються до осягнення всієї повноти 
ідей, сформульованих свого часу У. Томасом і К. Левіном. Можна 
погодитися з Л. Ф. Бурлачуком і Н. Б. Михайловою, що західно-
європейські та американські ситуаціоністи лише закладають фун-
дамент психологічної теорії ситуації, побудова ж самої споруди 
залишається перспективним завданням [Бурлачук, Михайлова, 
2002, c. 6]. 

 
Концепція ситуації у вітчизняній психології 

(В. А. Роменець). Вельми обмежене, як уже зазначалося, одно-
бічне розуміння поняття “ситуація” в психологічному тезаурусі уне-
можливило плідне вивчення соціальних ситуацій радянською психо-
логією. За цих обставин не мали в радянський період вагомих здо-
бутків у розвитку ситуаціоністської традиції і українські психологи.  

Мабуть, єдиним винятком можна вважати наукову спадщину 
В. А. Роменця. Ситуація постійно перебувала в центрі його теоре-
тико-психологічних шукань. Її він визначав як певну сукупність 
відношень людини до світу, в яких вона (людина) переживає необ-
хідність діяти певним чином. За Роменцем, “ситуація водночас за-
лежить і не залежить від людини” [Роменець, Маноха, 1998, с. 42]. 
Об’єктивно незалежною стороною ситуації є світ, що існує сам по 
собі, ще не освоєний людиною, але який передчувається в супереч-
ностях освоєного світу, а залежну сторону ситуації утворює сукуп-
ність людських пристрастей. Така роздвоєність, як суттєва визна-
ченість ситуації, становить її суть, а сама ситуація набуває характе-
ру колізії і стає вихідним пунктом дії. У цьому розумінні ситуацію 
правомірно тлумачити як компонент вчинку, що й робив Роменець. 
У розробленій ним структурі вчинку ситуація є первинною ланкою, 
яка тягне за собою інші ланки – мотивацію, дію та післядію (реф-
лексію).  
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Окрім з’ясування психологічної природи ситуації, В. А. Ро-
менець приділяв значну увагу розрізненню соціальних ситуацій, 
фактично запропонував одну з можливих схем їх класифікації, яку 
буде розглянуто нижче. Особливо ж його цікавили динамічні аспе-
кти ситуації. Він наголошував, що перша активність, яку виявляє 
людина щодо свого оточення, полягає в тому, щоб зорієнтуватися в 
ситуації. Не менш актуально для людини знати, в яку ситуацію во-
на може потрапити за тих чи інших умов або яку ситуацію вона 
може створити. Далі ситуація вимагає від людини пристосування 
до себе. Проте для людського індивіда це не є кінцевою метою – з 
першою ж можливістю він порушує рівновагу і намагається пере-
творити ситуацію.  

Порівняльний аналіз праць В. А. Роменця і К. Левіна засвід-
чує, що в пізнанні соціальних ситуацій український учений рухався 
в тому ж напрямку, що й класик зарубіжної психологічної науки, 
але механічно не повторював його постулатів, а вибудовував влас-
ну, оригінальну концепцію ситуації. На жаль, ця концепція не діс-
тала розвитку в соціальній психології радянського періоду. Як не 
дістали розвитку й глибокі (але куди фрагментарніші, ніж у Ромен-
ця) міркування про ситуацію російського психолога Б. Ф. Ломова 
[Психология социальных ситуаций…, 2001, с. 117–119]. Тільки з 
часів “перебудови” в російській психологічній періодиці почали 
з’являтися статті, присвячені фундаментальним проблемам психо-
логії ситуацій.  

 
Міжситуаційні і внутрішньоситуаційні парамет-

ри аналізу соціальних ситуацій. Дослідження соціальних 
ситуацій передбачає, по-перше, з’ясування того, чим вони відріз-
няються одна від одної, пошук відмінностей між ситуаціями; по-
друге, опис характеристик окремо взятої ситуації. Перший напрям 
аналізу соціальних ситуацій називають міжситуаційним, другий – 
внутрішньоситуаційним.  

Поки що більш поширеним є міжситуаційний аналіз. Він зо-
середжується на виявленні параметрів, що дають змогу зістав-
ляти різні ситуації і відтак розпізнавати їх як об’єкт досліджен-
ня. Отже, йдеться фактично про підстави для типологізації соціаль-
них ситуацій, їх класифікації. Актуальність міжситуаційного аналі-
зу випливає з тієї на сьогоднішній день уже незаперечної обстави-
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ни, що, хоча соціальна поведінка і є ситуаційно специфічною, вона 
може залишатися сталою в межах певного типу ситуацій і змінюва-
тися від одного типу до іншого.  

Так, психологи кадрової служби великого комерційного бан-
ку були глибоко здивовані безініціативною поведінкою порівняно 
недавно прийнятого на роботу працівника, у минулому державного 
службовця, коли за дорученням керівництва порівняли її з характе-
ристикою, наданою йому з попереднього місця роботи. Цей праців-
ник характеризувався як ініціативний, винахідливий професіонал, 
здатний брати на себе відповідальність, оперативно ухвалювати са-
мостійні рішення. Провівши відповідні консультації в державній 
установі, де він раніше працював, психологи з’ясували причину ви-
явленої невідповідності. У характеристиці йшлося про роботу цього 
чоловіка на останній займаній посаді – начальника відділу, яку він 
унаслідок численних реорганізацій установи кілька разів то втрачав, 
то посідав знову. Упродовж цих кар’єрних катаклізмів простежува-
лася чітка тенденція: ініціативність у ситуаціях діяльності як керів-
ника і безініціативність – як підлеглого. При цьому найцікавіше те, 
що в ролі підлеглого чоловік не відчував жодного дискомфорту, 
сприймав вивільнення від керівних обов’язків навіть із полегшен-
ням. Не виключено, що ситуації підлеглості цілком влаштовували 
його зокрема тому, що відповідали досвідові звичних для нього сі-
мейних стосунків: він легко корився всім рішенням своєї владолюб-
ної дружини, охоче визнавав себе в середовищі колег “підкаблучни-
ком”. Проте зміна типу ситуації тягла за собою і зміну поведінки.  

Для виокремлення параметрів міжситуаційного аналізу (чи-
тай: підстав для типологізації ситуацій) послуговуються зазвичай 
процедурами багатомірного шкалування реакцій людей на різні 
ситуації, що дає змогу отримувати таксономію останніх. Тобто ці 
параметри виокремлюються переважно емпіричним способом.  

Найбільш відомим у соціальній психології є поділ ситуацій 
на кооперативні (характеризуються співпрацею осіб, залучених до 
ситуації) і конкурентні (виникають тоді, коли учасники ситуації 
змагаються між собою, протидіють одне одному). Але зрозуміло, 
що за параметром “кооперативна – конкурентна” можна розрізнити 
далеко не всі ситуації (у цьому переконує хоча б наведений щойно 
приклад), та й часом говорить цей параметр дуже мало про реальні 
особливості ситуацій. Тому його доповнюють низкою інших пара-
метрів. Приміром, за допомогою багатомірного шкалування поряд 



Розділ 2. Регулятивні механізми соціальної поведінки … 

 127 

із параметром “кооперативна – конкурентна” було виділено такі 
параметри розпізнавання ситуацій, як “дружня – ворожа”, “ глибока 
– поверхова”, “ рівноправна – нерівноправна”, “ неформальна –  
формальна”, “ орієнтована на завдання – не орієнтована”. 

Можна наводити й інші параметри міжситуаційного аналізу, 
за якими класифікують сьогодні соціальні ситуації. Проте цінність 
будь-якої класифікації визначається її пояснювальними можливос-
тями при переході на рівень опису конкретних ситуацій. І тут звич-
ні параметри міжситуаційного аналізу нерідко “дають збій”. Так, 
М. Аргайл помітив, що, коли послуговуватися згаданими вище па-
раметрами, під визначення ситуації як орієнтованої на завдання, 
нерівноправної, дружньої, глибокої та кооперативної підпадають 
такі різні ситуації, як відвідини зубного лікаря, урок гри в теніс, 
обговорення виробничих проблем з начальником і спілкування з 
приводу домашніх справ з батьком. Це послужило підставою для 
дошкульної критики розглянутих параметрів.  

Натомість М. Аргайл, А. Фернем і Дж. Грегем, спираючись 
на дані кластерного аналізу різних ситуацій повсякденної взаємодії 
людей, виділили такий набір базових, на їхню думку, типів соці-
альних ситуацій:  

1) формальні соціальні події; 
2) інтимні зустрічі з близькими друзями чи родичами; 
3) випадкові зустрічі зі знайомими; 
4) формальні контакти в магазинах та офісах; 
5) асиметричні ситуації, пов’язані із соціальними уміннями 

(наприклад, навчання, інтерв’ювання, керівництво); 
6) переговори та конфлікт; 
7) групова дискусія. 
Аргайл і його співавтори вважають, що тим самим вони ви-

йшли на вищий рівень узагальнення і наблизилися до розуміння 
ситуації як природного фрагмента соціального життя. Певною мі-
рою це так, запропонована ними типологія ситуацій є справді при-
роднішою. Але чи випадає в такому разі говорити про вищий рі-
вень узагальнення? При ближчому розгляді цієї типології бачимо, 
що, по-перше, вона не може претендувати на вичерпність, а по-
друге, у ній використовується просто інший принцип розпізнаван-
ня ситуацій – вони розпізнаються радше за цілісно-змістовими, ніж 
за формально-структурними ознаками. Тим часом саме формально-
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структурні ознаки найуніверсальніше описують природу і суспіль-
ство, тож навряд чи від них варто відмовлятися. 

Такою, що характеризується справді вищим рівнем узагаль-
нення, видається дворівнева типологія ситуацій, вибудувана 
Н. Кантором, В. Мішелем і Дж. Шварцом, які також керувалися 
змістовими критеріями міжситуаційного аналізу. Сприйнявши ідею 
Д. Магнуссона про те, що одна й та сама ситуація може бути роз-
глянута на різних рівнях, ці вчені на першому, найбільш загально-
му, рівні виокремили такі основні типи ситуацій: ідеологічну, соці-
альну, стресову та культурну. А на другому, нижчому, рівні кожен 
з виділених типів поділили на “дрібніші”. Наприклад, ідеологічна 
ситуація охоплює такі типи, як участь у політичній демонстрації, 
релігійній церемонії тощо. Утім, і ця типологія не позбавлена враз-
ливості. Насамперед викликає сумніви правомірність зведення по-
няття “соціальна ситуація” до одного з її типів. Важко зрозуміти, 
чому соціальні ситуації рядопокладаються з ідеологічними, стресо-
вими і культурними, адже насправді соціальними за своєю приро-
дою є й ідеологічні, і культурні, а часто-густо й стресові ситуації.  

Відомі й інші класифікації соціальних ситуацій. Так, Р. Гарре 
розрізняв ритуальні, рутинні, ігрові та розважальні ситуації. 

А. В. Філіппов і С. В. Ковальов виділили два класи ситуацій: 
об’єктні (у них першодійове значення належить зовнішнім обста-
винам) та суб’єктні (їх поява зумовлюється переважно психологіч-
ною готовністю суб’єкта до певних дій, його актуальними потре-
бами). Ці ж автори наполягали на розмежуванні актуальних ситуа-
цій, сутнісною характеристикою яких є готовність суб’єкта до дії в 
певних умовах, і потенційних, у яких суб’єкт лише прогнозує варі-
анти своєї взаємодії з навколишнім середовищем, подумки здійс-
нює пошукову активність відповідно до своїх “приспаних” потреб.  

До речі, на думку Філіппова і Ковальова, поділ ситуацій на 
актуальні і потенційні дає можливість висунути ще одну гіпотезу 
щодо “парадокса Лап’єра” – пояснити його не в термінах атитюда, 
а в термінах ситуації [Психология социальных ситуаций…, 2001, 
с. 129–130]. Справді ж бо, логічно припустити, що негативні відпо-
віді на листи з приводу поселення осіб китайської національності 
власники готелів давали в потенційній ситуації, а в актуальній по-
велися інакше. 
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Глибоким психологізмом вирізняється класифікація ситуацій, 
розроблена В. А. Роменцем, який розрізняв, зокрема, ідилічну си-
туацію і ситуацію заклопотаності, що чергуються в житті дитини 
у перші роки життя. У дорослому ж віці людина, за Роменцем, пе-
реважно має справу з такими ситуаціями, як: 

– драматична (їй властива значна інтенсивність, напруже-
ність дії, проте в драматизмі немає фатальної приреченості, оскіль-
ки людина і середовище мають рівні можливості протистояння); 

– лірична (вона позбавлена будь-якої дієвості, компенсує 
неможливість учинку суб’єктивним драматизмом емоцій і свідчить 
про певний стан завершеності у відносинах між індивідом і світом); 

– комічна (характеризується невідповідністю реального 
співвідношення сил наміру і тих сил, що йому протистоять, неви-
правданою претензійністю суб’єкта); 

– трагічна (виникає тоді, коли людина своєю вчинковою 
активністю не може розв’язати драматично сплетений життєвий 
вузол). 

На відміну від міжситуаційного, внутрішньоситуаційний 
аналіз зосереджується на виявленні параметрів, що зумовлюють 
певний тип соціальної поведінки, розкривають характер її детер-
мінації. До таких параметрів М. Шеріф відніс:  

1) конфігурацію факторів, що належать індивідам, які беруть 
участь у ситуації. Ці фактори охоплюють: а) кількість учасників, 
їхній вік, стать, освіту, професію, економічний статус та соціальні 
досягнення; б) композицію учасників ситуації; в) ставлення і сто-
сунки учасників; 

2) конфігурацію факторів, що стосуються завдання, пробле-
ми або діяльності учасників; 

3) набір факторів, які характеризують зовнішні умови та об-
ставини; 

4) набір факторів, пов’язаних з індивідуальним ставленням 
кожного з учасників до всіх згаданих вище трьох груп факторів. 

Дещо інші параметри виокремив М. Аргайл:  
1)  цільову структуру ситуації (потреби, спонуки та мотиви, 

які задовольняють у ситуації її учасники); 
2)  репертуар елементарних дій, якими послуговуються учас-

ники (їхні вербальні категорії, мовленнєві акти, невербальні особ-
ливості комунікації, дії, спрямовані на вирішення завдання); 
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3)  правила поведінки, спрямовані на підтримування комуні-
кації, протидію проявам агресії, координацію поведінки, дотри-
мання кооперації тощо; 

4)  послідовність поведінкових актів (наприклад, учитель 
ставить запитання, учень відповідає); 

5)  концепти-знання учасників, необхідні для розуміння ни-
ми ситуації (так звані імпліцитні теорії особистості, расові, класові, 
інтелектуальні, сексуальні і т. ін. орієнтації, за допомогою яких ін-
дивід оцінює інших людей); 

6)  навколишні умови (щільність розміщення учасників, тис-
нява, особливості умеблювання приміщення, його колір та оформ-
лення, наявність певного обладнання тощо); 

7)  ролі учасників (зумовлені формальною і неформальною 
структурою організації, розподілом праці, особливостями соціаль-
ного контролю та стилями лідерства і т. ін.); 

8)  труднощі взаємодії та навички їх подолання. 
Немає сумніву, що всі розглянуті параметри як міжситуацій-

ного, так і внутрішньоситуаційного аналізу мають більше чи менше 
практичне (діагностичне та прогностичне) значення. Водночас їхня 
строкатість, недостатня узгодженість і неповнота охоплення дослі-
джуваного феномена свідчать про нагальну потребу систематичних 
досліджень у галузі типологізації та класифікації соціальних ситуа-
цій. Причому такі дослідження не можуть і далі ефективно прово-
дитися на суто емпіричних засадах. Під них має бути, зрештою, 
підведено ширший теоретичний фундамент. 

Але хоч як би там було, ситуаціоністська традиція в соціаль-
ній психології дає дедалі більші результати. І вони тим значущіші, 
чим менше вона ігнорує інші наукові здобутки. Ідеться, зокрема, 
про запровадження згаданої вище особистісно-ситуаційної моделі 
соціальної поведінки.  

 
Особистісно-ситуаційний підхід – новий крок у 

розумінні відношень “особистість – середовище”. 
Утвердження в дослідженні соціальних ситуацій цієї моделі озна-
чало не лише подолання крайнощів персонологічного і ситуаціо-
ністського підходів. Намітився їх синтез, що ознаменувався рядом 
принципових у теоретичному та практичному сенсі висновків. На-
ведемо найважливіші з них.  
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По-перше, встановлено, що люди різняться ступенем вияву в 
соціальній ситуації стабільності їхньої поведінки. Це пов’язано, 
зокрема, з такою особистісною характеристикою, як “полезалеж-
ність – поленезалежність”, під якою розуміють ступінь свободи 
індивіда від зовнішніх впливів під час ухвалення життєвих рішень. 
Дослідження показали, що поленезалежні випробувані виявляють 
більшу міжситуаційну стабільність поведінки, ніж полезалежні, 
тобто особистісні диспозиції полезалежних людей більше варіюють 
у різних ситуаціях (з огляду на це можна припустити, що колишній 
державний службовець, про якого йшлося вище, вирізнявся поле-
залежністю). Так само стабільність поведінки в різних соціальних 
ситуаціях залежить і від того, який локус контролю притаманний 
людині – внутрішній чи зовнішній (про внутрішній локус контролю 
говорять тоді, коли людина схильна вважати себе суб’єктом свого 
життя, творцем власної долі, про зовнішній – коли вона розглядає 
себе як пасивний об’єкт дії інших людей та обставин).  

По-друге, визнано, що ситуації різняться тим, наскільки вони 
сприяють або перешкоджають прояву індивідуальних відмінностей 
людей. Це відображається в такій характеристиці ситуацій, як їхня 
сила. Під силою ситуації розуміють її здатність зумовлювати пове-
дінку людини, більшою чи меншою мірою нівелюючи відмінності, 
що випливають з особистісних диспозицій. Скориставшись розгля-
нутим вище поділом ситуацій на об’єктні і суб’єктні, правомірно 
вважати, що ситуація буде тим сильнішою, чим більше вона є 
об’єктною, і тим слабшою, чим більше вона тяжіє до суб’єктної. 
Утім, на силу ситуації впливають, безперечно, й інші її параметри. 

Л. Ф. Бурлачук та О. Ю. Коржова провели психодіагностичне 
дослідження, що мало на меті визначення сильних і слабких ситуа-
цій у хворих з набутими пороками серця. Сильними позитивними 
виявилися ситуації, пов’язані з народженням дітей, онуків, одужан-
ням (чи поліпшенням здоров’я), поїздкою на відпочинок, повернен-
ням до роботи, завершенням навчання дітей, поверненням сина з 
армії; сильними негативними – пов’язані зі смертю батьків. Було ви-
ділено також низку слабких ситуацій: а) з переважанням позитивних 
реакцій (взяття шлюбу, отримання квартири, підвищення в посаді); 
б) з переважанням негативних реакцій (розлучення, призов сина в 
армію); в) з різними реакціями, без переважання позитивних чи не-
гативних (хірургічна операція, закінчення школи, вступ до вишу та 
отримання диплома, перехід на нову роботу, взяття шлюбу дітьми). 
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При цьому Бурлачук і Коржова роблять цілком слушний практичний 
висновок, який полягає в тому, що виокремлення сильних ситуацій 
дає змогу прогнозувати типові реакції хворих на певні події, а також 
цілеспрямовано стимулювати виникнення сильних позитивних ситу-
ацій, які пом’якшують дію ситуацій, що сприймаються негативно. 
Натомість слабкість тих чи тих ситуацій вказує на ефективність апе-
лювань до особистості хворого у процесі психокорекційної роботи з 
ним, на можливість домогтися зміни системи ставлень до хворобли-
во сприйманої ситуації [Бурлачук, Коржова, 1998]. 

По-третє, доведено, що люди з певними індивідуальними 
особливостями мають тенденцію вибирати певні типи соціальних 
ситуацій. В. А. Роменець наголошував: людський індивід активно 
відшукує і навіть ініціативно створює ситуації, в яких дістає змогу 
найповніше виразити свою істоту [Роменець, Маноха, 1998, с. 28]. 
Але трапляється й так, що людина, ніби зумисне, шукає несприят-
ливі для себе ситуації, такі, що пригнічують її особистість, руйну-
ють кар’єру, як кажуть, “постійно потрапляє в халепу” і, більше 
того, отримує від цього мазохістське задоволення. Це стосується, 
приміром, осіб, котрі протягом усього життя грають у гру “мене 
ніхто не любить” [Берн, 1988]. Своєчасне розпізнавання таких осо-
бистісних тенденцій є вельми важливим для психотерапевтичної 
практики. 

Саме з такими тенденціями довелося зіткнутися психотера-
певту, до якого звернулася 45-річна Лариса О., котра потерпала від 
пасивно-агресивного ставлення до власної життєвої ситуації, спри-
чиненого нею пригнічення, амбівалентних почуттів, депресії та 
безпорадності. Клієнтка рано вийшла заміж за хлопця, який іще 
тоді виявляв схильність до пияцтва, хоча іншому закоханому в неї 
юнакові, що не мав таких нахилів, симпатизувала дужче. Незважа-
ючи на пияцтво та подружні зради чоловіка, жила з ним і після то-
го, як діти – син і дочка – досягли повноліття. Навіть коли нарешті 
зважилася на розлучення, продовжувала мешкати в одній квартирі 
не лише з дорослою дочкою (син на той час уже одружився і жив 
окремо), а й з колишнім чоловіком, хоча той постійно приводив 
туди жінок сумнівної репутації і товаришів по чарці. Але й це ще 
не все – щодня їздила в протилежний кінець міста доглядати хво-
рого свекра, який по смерті свекрухи жив сам, бо, мовляв, не могла 
кинути його напризволяще, відчувала за нього моральну відповіда-
льність. Так само недоладно складалась і Ларисина виробнича 
кар’єра. Їй щастило на старших колег, котрі цінували її талант і ді-
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лові якості, допомагали просуватися службовими щаблями, але во-
на спокусилася на посаду, обіймати яку не мала формальних під-
став. Це породжувало повсякчасні конфлікти з підлеглими, їхню 
майже неприховану зневагу. Брак авторитету доводилося компен-
сувати надмірним трудоголізмом і виснажливою самопожертвою. 

Тобто на своєму життєвому шляху Лариса несвідомо обирала 
такі ситуації і таких людей, які завдавали їй моральних травм, бо-
лю і страждань, підтверджуючи ідею про несправедливість світу і 
власну приреченість на нещастя. Цьому сприяли такі її психологіч-
ні риси, як підвищена полезалежність і переважно зовнішній локус 
контролю. Тому зусилля психотерапевта були спрямовані на “про-
сування” клієнтки в бік поленезалежності та нарощування внут-
рішнього локусу контролю. Водночас йому вдалося переконати її 
дочку спонукати батька перебратися в дідусеву квартиру, а дідуся 
– до Ларисиного помешкання. Спільними зусиллями також пере-
конали Ларису змінити роботу. У сукупності ці ситуаційні та осо-
бистісні зміни дали позитивний результат – вона стала почуватися 
комфортніше, позбулася депресії, відчула смак до життя.  
 
Принцип суб’єктивної інтерпретації соціальних ситуацій. 

Ще одним досягненням особистісно-ситуаційного підходу слід 
вважати поєднання принципу ситуаційності із принципом 
суб’єктивної інтерпретації ситуацій. Що це означає? Повернімося 
до експерименту, який моделював ситуацію з “добрим самаритя-
нином”. Як свідчать його результати, попри всю відмінність у по-
ведінці семінаристів, котрі мали запас вільного часу для прояву 
своїх альтруїстичних настановлень, і тих, котрі його не мали, усе ж 
і серед перших, і серед других виявились особи, які прийшли на 
допомогу “постраждалому”. Тому можна припустити, що ті, хто це 
зробив, сприйняли ситуацію значно серйозніше, ніж їхні товариші, 
і що це було зумовлено їхнім попереднім життєвим досвідом: ска-
жімо, вони могли бачити в аналогічних ситуаціях справді хворих 
людей, тоді як інші семінаристи частіше спостерігали за таких об-
ставин п’яниць. Отже, люди можуть мати докорінно відмінні ін-
терпретації одних і тих самих ситуацій залежно від життєвого до-
свіду, умов соціалізації, виховання, що, зрештою, спричинюється 
іноді до неабияких непорозумінь і драматичних наслідків. 

Таких прикладів скільки завгодно і в житті, і в художній літе-
ратурі. Ось як по-різному бачать ситуаційну колізію своїх взаємин, 
приміром, герої однієї з драм Лесі Українки – аристократ Люцій і 
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викуплений ним із рабства й прилучений до християнської віри  
африканець Нартал: 

Л ю ц і й: Любий хлопче, 
я ж викупив тебе, а не купив! 
Ти був моїм рабом хіба хвилину 
і то формально. 
Н а р т а л: Зáвжди був рабом! 
Римляни ж не дають ніколи, зроду 
своїм рабам визвóлу. Ти купив 
мене з душею. Поки був у пана, 
я знав, що слід римлян всіх ненавидіть, 
а тут я мусив полюбить тебе1. 

Схожі колізії перманентно виникають і в сучасних умовах. І 
чи не тому багато акцій соціальної допомоги, благодійництва не 
дають бажаних наслідків? Адже знедолені, яким ці акції адресу-
ються, нерідко сприймають їх як вияви зверхності, приниження 
їхньої гідності, навішування соціальних ярликів [Росс, Нисбетт, 
2000, с. 340–350].  

Отож як під час проведення соціально-психологічних дослі-
джень, так і розробляючи соціальні програми, важливо враховувати 
принцип інтерпретації людьми соціальних ситуацій. Він веде похо-
дження від концепту суб’єктивного визначення ситуації У. Томаса, а 
також від сформульованих К. Левіном тез щодо необхідності опису 
ситуацій скоріше з позицій індивіда, ніж спостерігача, котрий вивчає 
його поведінку. У центрі уваги вчених, які досліджують особливості 
суб’єктивної інтерпретації соціальних ситуацій, перебуває психічний 
процес категоризації, що полягає в нерідко мимовільному віднесенні 
людиною сприйманих об’єктів до певного їх класу. Категоризація 
безпосередньо “вплітається” у процеси сприймання, мислення, уяви. 
Отже, людина зазвичай відразу розпізнає ситуацію, в якій опинилась, 
як типову або намагається підвести її під певний тип. 

У сучасній науковій літературі для визначення суб’єктивної ре-
презентації ситуацій у людській свідомості використовують близькі за 
значенням терміни, як-от: конструкт, фрейм, схема, скрипт, модель 
дискурсу, ментальна модель, ментальна карта тощо. Американські 

                                                 
1 Українка Леся. Руфін і Прісцила // Твори в 10-ти т. К.: Дніпро, 1964. Т. 4. 
С. 201. 



Розділ 2. Регулятивні механізми соціальної поведінки … 

 135 

соціальні психологи віддають перевагу поняттю “суб’єктивна інтер-
претація соціальної реальності”.  

 
Масштаб соціальної ситуації. До сьогодні зарубіжни-

ми науковцями найчастіше досліджуються ситуації, які К. Левін 
називав цьогомоментними. І саме вони, як правило, типологізують-
ся та класифікуються. Дещо рідше вивчаються ситуації, пов’язані із 
життєвим становищем людини в цілому, з її життєвим шляхом. 
При цьому проблема масштабу соціальної ситуації як така зазвичай 
узагалі не порушується, що істотно збіднює ситуаційну проблема-
тику. Наприклад, із поля зору дослідників випадають, так би мови-
ти, проміжні за масштабом ситуації, співмірні не із життєвим ста-
новищем особистості в цілому, а з певним відрізком її життєвого 
шляху – від однієї життєво значущої події до іншої. 

Але справа не тільки в цьому. Не береться до уваги те, що 
протягом свого життєвого шляху люди постійно перебувають не 
тільки в ситуаціях, що вимірюються масштабом часу їхнього влас-
ного життя, а й у тих, які визначаються соціально-просторовими, 
надіндивідуальними, параметрами. Такі ситуації людина переживає 
разом з іншими членами суспільства, накладає на свої власні, і во-
ни часто-густо мають для неї ніяк не менше значення, ніж події су-
то індивідуального буття. 

Ситуації, що визначаються соціально-просторовими пара-
метрами, виразно локалізуються людьми, рефлексуються і відпо-
відно (суб’єктивно!) інтерпретуються ними. Про це яскраво свід-
чать фольклорні джерела.  

Наприклад, соціальна ситуація, спричинена колективізацією 
українського села, відбилась у таких сатирично-дошкульних рядках, 
висловлених нібито від імені дитини: 

Батько в созі1, мати в созі, 
А я стою при дорозі – 
Пузо голе, штани в клєтку, 
Виконую п’ятілєтку. 

Чим не цілісний образ природного фрагмента соціального 
життя?  

                                                 
1 Соз – розмовне спрощення абревіатури ТСОЗ (товариство спільного об-
робітку землі); утворення ТСОЗів передувало організації колгоспів. 
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Не менш рельєфно змальовувала усна народна творчість та-
кож ситуацію, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС: 

В полі оре мирний трактор,  
На горі димить реактор. 
Як реактор звіздоне, 
Не поможе й “Каберне” 1! 

Наведемо ще один зразок із циклу постчорнобильського чор-
ного гумору – рядки, звернуті до покійного вже на той час генсека 
Л. Брежнєва: 

Устань, Льоню, подивись, що за ситуація: 
Ні горілки, ні вина – одна радіація. 

Цей зразок, у якому з граничним лаконізмом і водночас гро-
тескною повнотою відбилася провальна ситуація горбачовської “пе-
ребудови” з характерним для неї несприйняттям широким загалом 
псевдореволюційної риторики владної верхівки та першими парост-
ками гострої ностальгії за ситними і п’яними брежнєвськими (“льо-
ниними”) часами, особливо показовий тим, що в ньому з’являється й 
сам термін “ситуація”. Тобто соціальні ситуації надіндивідуального 
масштабу рефлексуються народними масами навіть на термінологі-
чному рівні. 

Отже, навряд чи мають слушність автори, які стверджують, 
що ситуаційний принцип аналізу стосується лише “безпосередніх 
соціальних і фізичних стимулів навколишнього середовища, на які 
організм реагує і до яких адаптується”, а впливи більш широкого 
соціокультурного середовища виводять за межі ситуаційного аналі-
зу [Психология социальных ситуаций…, 2001, с. 115]. Таке обме-
ження виглядає щонайменше дивно, тим паче в епоху телебачення і 
глобальних комп’ютерних мереж. 

Першість у постановці та визначенні шляхів вирішення про-
блеми масштабу соціальних ситуацій належить українській соці-
альній психології. М. М. Слюсаревським було розроблено концеп-
туальну модель класифікації соціальних ситуацій за їхнім масшта-
бом (рис. 2.5). Модель вибудовується в координатах особистісно-
часового і соціально-просторового параметрів. За особистісно-
часовим параметром розрізняються епізодичні (цьогомоментні) 
ситуації, ситуації відрізку (етапу) життя та ситуації життя в цілому; 
за соціально-просторовим параметром – ситуації мікросередовищ-

                                                 
1 Вино “Каберне” медики рекомендували пити, щоб зменшити шкідливі 
наслідки радіації. 
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ного масштабу (виникають у сім’ ї, виробничому чи навчальному 
колективі, інших малих та середніх групах), ситуації макросередо-
вищного масштабу (складаються у великих соціальних групах і су-
спільстві загалом) та ситуації глобального масштабу (така ситуація 
виникла, приміром, унаслідок терористичного акту 13 листопада 
2015 р. в Парижі і глибоко переживалася як власна багатьма людь-
ми на всіх континентах). 
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Рис.2.5. Концептуальна модель класифікації соціальних ситуацій  

за їхнім масштабом 
 
Наведена модель не заперечує жодної з розглянутих типоло-

гій та класифікацій між- і внутрішньоситуаційного аналізу. Навпа-
ки, кожну з них можна більш або менш повно “вписати” в чарунки 
моделі. Самі ж чарунки позначають типи соціальних ситуацій, що 
виникають на перетині особистісно-часового і соціально-
просторового параметрів, оскільки в реальному житті обидва пара-
метри найчастіше взаємоперетинаються. Діапазон цих типів досить 
широкий – від епізодичних ситуацій мікросередовищного масшта-
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бу (С1) до ситуацій глобального масштабу, що співвідносяться з 
людським життям у цілому (С9). Прикладами ситуацій типу С9 
можуть бути ситуації, що охоплюють життя людей, котрі присвя-
тили себе боротьбі за вирішення екологічних та інших глобальних 
проблем сучасності тощо. При цьому драматизм і напруженість 
представлених на схемі ситуацій зростають як знизу вгору, так і 
зліва направо. Адже чим більший масштаб ситуації, тим менше 
особистісних ресурсів має людина для її опанування. 

 
Стратегії поведінки особистості в ситуації. У тих 

чи тих ситуаціях люди використовують певні стратегії – цілісні по-
ведінкові синдроми, що характеризуються актуалізацією адаптив-
них механізмів психологічної саморегуляції. Адаптацію сьогодні 
розуміють не як просте пристосування до соціального середовища, 
а як активну взаємодію з ним задля досягнення його оптимальних 
(для особистості) характеристик. 

Найзагальнішими поведінковими стратегіями є так звані  
форми тотального орієнтування людини. Їх поділяють на продук-
тивні і непродуктивні. За Е. Фроммом, формами продуктивного 
орієнтування є любов і творчість, непродуктивного – авторитаризм, 
руйнівність, автоматизований конформізм. 

На нижчому рівні ситуаційного аналізу виокремлюють такі 
типи стратегій поведінки: 

1) збереження (“не розгойдуй човен”); 
2) згладжування (“наголошуй на позитивному”); 
3) домінування (“батько знає краще”); 
4) встановлення правил (“грати за правилами”); 
5) співіснування (“ви підете однією дорогою, я – іншою”); 
6) торгівля (“ти – мені, я – тобі”); 
7) підпорядкування (“пливи за течією”); 
8) підтримувальна свобода (“я підтримую ваше право на по-

милку”); 
9) співпраця (“одна голова добре, а дві – краще”). 
Для кожної стратегії визначено ознаки, що свідчать про її 

продуктивне/непродуктивне застосування. 
 
Людина як творець ситуації та її продукт. Обира-

ючи ту чи ту поведінкову стратегію, індивід не просто прилучаєть-
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ся до ситуації, стає в певному розумінні її елементом, а й більшою 
чи меншою мірою перетворює ситуацію. Це зумовлює надзвичай-
ний динамізм соціальних ситуацій – у кожний момент часу ситуа-
ція та сама і дещо інша. 

Іншою в процесі перетворення ситуації стає й сама людина, 
оскільки змінюється конфігурація ситуаційних чинників, що мають 
над нею владу. Це надзвичайно важливий висновок, у психологічне 
обґрунтування якого неоціненний внесок зробили У. Томас,  
Б. Ф. Ломов, В. А. Роменець. У його світлі принципово потужніши-
ми, всеосяжнішими, ніж прийнято вважати зазвичай, постають мож-
ливості самовдосконалення, самотворення людини. Адже очевидно, 
що вона може впливати на свій розвиток не тільки традиційними 
засобами духовних пошуків (медитація, рефлексія, самоосвіта) чи 
шляхом тренувань, вправляння та інтеріоризації (привласнення) 
структур своєї предметної діяльності, як вважає психологічна теорія 
діяльності. Не меншою, а то й більшою мірою людина змінює себе 
реальною зміною ситуації, в якій живе, працює, виховується. 

Отже, правомірно стверджувати, що в ідеальному варіанті 
люди можуть бути настільки ж продуктами розвитку ситуації, на-
скільки ситуація є продуктом їхньої соціальної творчості. Однак 
така можливість істотно залежить від практичної діяльності людей, 
а вона зі свого боку – від суб’єктивного інтерпретування ними си-
туації, зокрема від визначення її суб’єктивного масштабу. 

Перебільшення масштабу соціальних ситуацій, що мають  
місце в повсякденні, подеколи вкрай негативно позначається на 
людській активності. Особливо це характерно для посттоталітар-
них суспільств, зокрема і сучасного українського. Дослідження Ін-
ституту соціальної та політичної психології НАПН України вияви-
ли, що лише близько п’яти відсотків українців, опитаних за репре-
зентативною національною вибіркою, пов’язують свою актуальну 
життєву ситуацію із суто біографічними подіями мікросередовищ-
ного масштабу – загибеллю чи еміграцією рідних, втратою кварти-
ри, заміжжям, вступом до закладу вищої рсвіти або його закінчен-
ням, народженням дитини, започаткуванням сімейного бізнесу то-
що. Натомість у більшості наших співгромадян актуальна життєва 
ситуація розростається в перцепції до загальнодержавного, загаль-
нонаціонального масштабу. Її нижні часові межі опитані відносять 
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найчастіше до переломних в історії країни 1991, 2004 або 2013–
2014 років. 

На перший погляд це ніби й непогано. Ще У. Томас писав, 
що найбільш очевидно перетворення соціальних ситуацій виявля-
ють себе у випадках, коли людська активність вносить зміни в со-
ціальні інститути [Психология социальных ситуаций…, 2001, 
с. 31]. Такі інституційні зміни і внесли українці 1991 року й нама-
галися їх упровадити під час Помаранчевої революції та Революції 
Гідності. Проте революції відбуваються не щодня і не мають що-
дня відбуватися. Тому в повсякденному житті надмірне укрупнення 
ситуаційних параметрів сприймання соціальної дійсності тягне за 
собою більше мінусів, ніж плюсів. Бо ж упоратися самотужки зі 
сприйнятою під таким кутом зору ситуацією людина зазвичай не 
може. Як наслідок, блокується суб’єктна активність особистості, 
паралізується її соціальна ініціатива, підприємливість. Отже, на 
часі ставити питання про коригування суб’єктивного масштабу 
сприйманої людьми соціальної ситуації, про зменшення його до 
розмірів, посильних для реалізації особистістю власної 
суб’єктності, потенціалу свого розвитку, життєтворення. 

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

1. Як ви розумієте поняття “регуляція (саморегуляція) соціальної 
поведінки”? 

2. Дайте визначення соціального настановлення (атитюда). 

3. Чим відрізняється розуміння настановлення у загальній  
психології від розуміння соціального настановлення в соціаль-
ній психології? 

4. Якими спільними і відмінними від інших атитюдів ознаками 
характеризується соціальний стереотип? 

5. Назвіть функції соціального настановлення (атитюда). 
6. Які компоненти утворюють структуру соціального настанов-

лення (атитюда)? 

7. Як змінюються соціальні настановлення? 

8. У чому полягає суть явища, що дістало назву “парадокс 
Лап’єра”? Поясніть результати дослідження Лап’єра. 
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9. Як взаємодіють у житті “атитюд на об’єкт” і “атитюд на ситуа-
цію”? Наведіть приклади. 

10. У чому полягає теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера? 
Наведіть приклади когнітивних дисонансів у повсякденному 
житті. 

11. Як можна послабити чи усунути когнітивний дисонанс? 

12. Дайте визначення понять “цінність” і “ціннісна орієнтація”. 
13. Яку роль відіграють цінності і ціннісні орієнтації в регуляції со-

ціальної поведінки? 

14. Назвіть найважливіші соціально-психологічні характеристики 
цінностей. 

15. Розкажіть про класифікацію цінностей. 

16. Розкрийте зміст диспозиційної концепції російського вченого 
В. О. Ядова. 

17. Що означає принцип ситуаційності в соціальній психології? 

18. Назвіть два основних підходи до визначення соціальної ситуа-
ції. Чим вони різняться і що мають спільного? 

19. У чому сутність запропонованої В. А. Роменцем концепції ситу-
ації? 

20. Схарактеризуйте параметри міжситуаційного і внутрішньоситу-
аційного аналізу соціальних ситуацій. 

21. Що таке сила ситуації? Які практичні висновки можна зробити, 
якщо розрізняти ситуації за їхньою силою? 

22. Що таке масштаб соціальної ситуації? Які типи ситуацій за їх-
нім масштабом можна виділити? 

23. Чому сьогодні, розглядаючи суб’єктивний масштаб сприймання 
людиною соціальної ситуації, варто ставити питання про його 
коригування?  

 

Практичні завдання 

1. Організуйте з допомогою викладача в академічній групі 
першокурсників дискусію, яка в разі дотримання певного, заздале-
гідь визначеного, порядку наочно продемонструє вам особливості 
впливу внутрішньогрупової комунікації на соціальні настановлення 
особистості і дасть змогу оволодіти деякими способами їх зміни. 

Для обговорення слід обрати актуальну тему, з приводу якої в 
суспільстві висловлюються доволі різні погляди. Це можуть бути, 
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скажімо, полемічні питання реалізації засад гендерної рівності. 
Учасникам дискусії повідомляється, що оцінюватися буде їхня здат-
ність публічно аргументувати свою позицію. Група має бути поді-
лена на дві підгрупи за випадковим принципом, а не за особистими 
поглядами щодо обговорюваної проблеми (наприклад, згідно з абет-
кою: студенти на прізвища від А до М обстоюють законодавче за-
кріплення норм гендерної рівності у певній сфері суспільного жит-
тя, а від Н до Я – заперечують доцільність такого закріплення). Під-
групам дається 5–10 хвилин на підготовку, після чого вони обмі-
нюються аргументами і контраргументами. Через 30 хвилин веду-
чий зупиняє дискутантів і пропонує кожному письмово зафіксувати 
свою власну позицію з обговорюваного питання. Далі підгрупи ма-
ють обмінятися позиціями: ті, хто заперечував доцільність законо-
давчого закріплення норм гендерної рівності, стають його при-
хильниками, а прихильники – противниками (бажано також прос-
торово помінятися місцями). По закінченні наступних 30 хвилин 
кожному учасникові дискусії пропонується знову письмово висло-
вити свою позицію з обговорюваної проблеми. 

Проводячи дискусію, майте на увазі, що її вплив на соціальне 
настановлення особистості базується на ефекті вербального прого-
ворювання тієї чи іншої позиції. Навіть якщо таке проговорювання 
є вимушеним, воно може спричинитися до прийняття цієї позиції 
чи принаймні наближення до неї. Аргументуючи то за одну, то за 
іншу (протилежну) позицію, людина якоюсь мірою схиляється до 
кожної з них чи бодай краще розуміє протилежну позицію і більше 
нею переймається. Особливо виразно це виявляється в процесі дис-
кусії, адже соціальне настановлення формується і фіксується в ко-
мунікації. 

По завершенні дискусії проаналізуйте самозвіти її учасників 
– чи змінилися і як саме їхні настановлення щодо предмета обгово-
рення. Підрахуйте співвідношення змінених і незмінених настано-
влень. Спробуйте з’ясувати для себе, чому змінилися / не змінилися 
ці настановлення в бажаному для вас напрямі. Сформулюйте відпо-
відні висновки для своєї майбутньої практичної роботи. 

 
2. Уявіть, що ви здійснюєте психологічне забезпечення  

діяльності Збройних сил України. Вам запропонували попрацювати 
з групою військовополонених, яких готують до обміну. Мета вашої 
роботи – “розхитування” або й зміна деяких їхніх соціальних наста-
новлень, зокрема тих, що стосуються довіри до влади країни-
агресора, готовності виконувати будь-які накази командирів, влас-
них перспектив у цій війні тощо. Вам дається час – три місяці. 
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Складіть програму роботи з військовополоненими, враховуючи ві-
домі вам закономірності зміни соціальних настановлень. 

 
3. До вас як психолога звернулася за консультацією Тетяна 

Л., котра переживає гострий когнітивний дисонанс. Вона має пер-
фекціоністські настановлення щодо роботи, яку їй доводиться ви-
конувати, тоді як характер роботи вимагає передусім високої опера-
тивності виконання. Тому Тетяна повсякчас перебуває в стані фрус-
трації: робота виконується або занадто довго (аж до втрати сенсу 
виконання), або ж недостатньо якісно, що викликає у жінки тяжкі 
докори сумління. Над чим саме, на вашу думку, слід працювати з 
Тетяною? Що має бути головним завданням психолога в роботі з 
нею? 

 
4. Від вас чекає психологічної допомоги юнак, що перейма-

ється проблемою побудови свого життєвого шляху. Він скаржиться: 
“Щоб бути успішним, слід правильно спланувати життя. Треба по-
слідовно і неухильно йти до мети. А мене натомість тягне в різні 
боки, хочеться всього й відразу. Наприклад, сімейне життя як цін-
ність дуже важливе, але й свобода вабить не менше. Хочеться “з го-
ловою” поринути в кохання, бо що є вартіснішим і приємнішим від 
кохання?! Але ж і про кар’єру потрібно дбати, ретельно виконувати 
вказівки керівництва, нерідко затримуватись на роботі. Бо я ж не 
хочу опинитися в аутсайдерах! Добре бути здоровим “на всі сто”, 
але час від часу і “відірватися” з друзями – випити, закурити – хо-
четься. Як найвеличнішу сприймаю ідею Бога, хотілося б усе життя 
присвятити Йому, але ж… То як мені побудувати свій шлях, коли 
мене буквально розриває на шматки?! Усі цінності однаково важ-
ливі, ні від чого відмовлятися не хочеться!”.  

Як би ви діагностували проблему цього юнака? Що може за-
пропонувати психолог для її вирішення? 

 
5. Зробіть самоаналіз. Пригадайте, чи траплялися у вашому 

житті випадки незбігу між термінальними та інструментальними 
цінностями (наприклад, коли цінності інструментальні не відпові-
дали термінальним або коли ваше прагнення до якоїсь цінності те-
рмінального плану не було підкріплене відповідною інструмента-
льною цінністю). Як це позначалося на вашому житті? У чому була 
причина такої розбіжності? Надайте самі собі рекомендації, як її 
уникнути надалі і що робити, якщо вона все ж таки виникне. 
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6. Як відомо, Чорнобильська трагедія, що збіглася в часі з по-
чатком розпаду СРСР, викликала в українському суспільстві вели-
чезний резонанс, котрий мав виразне політичне забарвлення. На 
численних мітингах, які проводили на рубежі 1980–1990-х років 
національно-демократичні сили, лунали гнівні гасла і рясніли 
транспаранти з написами на кшталт: “Комуняку запроси у чорно-
бильські ліси!”,“Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!” тощо. 
Говорячи про недоладні дії винуватців аварії, приховування владою 
справжніх масштабів трагедії, свідому дезінформацію населення, 
оратори зазвичай вбачали причини всього цього виключно в зло-
чинній сутності комуністичного режиму; стверджувалося, зокрема, 
що нічого подібного ніколи не відбулося б у високотехнологічній і 
демократичній Японії. Однак, за іронією долі, саме в Японії через 
чверть століття сталася найбільша після Чорнобильської катастро-
фа на атомній електростанції “Фукусіма-1”. І все повторилося з мо-
торошною схожістю: та сама розгубленість і безпорадність влади в 
умовах стрімкого розвитку подій, так само помилкові або неефек-
тивні адміністративні і технічні рішення з ліквідації наслідків ава-
рії, те саме приховування від людей інформації про справжні рівні 
радіації, те ж саме зволікання з украй необхідними медичними за-
ходами (наприклад, ганебно провалена, як і в Україні, йодова про-
філактика населення, що тягне відтак за собою різке зростання за-
хворювань на рак щитовидної залози). “Мене не полишає дивне 
відчуття, що я повернувся на двадцять шість літ назад, у чорно-
бильські часи… Сьогодні та абсурдна українська дійсність, у яку 
важко було повірити в 1986 році, стала дійсністю Японії”, –  
писав, відвідавши “Фукусіму”, відомий український письменник, 
дипломат і громадський діяч Юрій Щербак 
(http://www.day.kiev.ua/ru/print/343790).  

Що ж зумовило принципову схожість аварій на атомних еле-
ктростанціях в Україні і Японії, незалежність їх перебігу від суспі-
льно-політичного ладу і рівня технологічної культури країни? У 
цьому прагнуть розібратись організатори телевізійного шоу. До 
нього планується залучити групу психологів, що поділяється навпіл 
– на “рисистів” і ситуаціоністів.  

Вас запрошено до участі в телешоу. Підготуйтеся до дискусії 
на боці як “рисистів”, так і ситуаціоністів: ознайомтеся з матеріала-
ми про обидві аварії, доберіть відповідні аргументи, напишіть тези 
коротких фіксованих виступів “за рисиста” і “за ситуаціоніста”, за-
готуйте орієнтовні відповіді на ймовірні запитання опонентів. Ви-
значтеся, чиї аргументи – “рисистів” чи ситуаціоністів – видаються 
в цьому разі переконливішими для вас особисто. Будьте готові об-
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стоювати свою точку зору під час “репетиції” телешоу на одному із 
семінарських занять. 

 
7. Пригадайте ситуації із життя ваших рідних, друзів та зна-

йомих, а можливо, і свого власного життя (не менш як півтора де-
сятка ситуацій), що їх можна вважати соціальними. Опишіть ці си-
туації в загальному вигляді. Наприклад, так: “Моєму батькові за-
пропонували “підставити” свого безпосереднього начальника, пооб-
іцявши в разі “успіху” призначити на його посаду. На це батько по-
годитися не міг, але й опинитися серед ворогів тих, хто плів інтриги 
проти начальника, було вельми небезпечно. Тому довелося змінити 
місце роботи”. 

Описавши ситуації, які ви пригадали, послідовно виконайте 
такі завдання: 

А). Згрупуйте описані ситуації за однією з відомих типологій 
міжситуаційного аналізу (наведених у цьому розділі підручника та 
рекомендованій літературі). Поясніть, чому ви обрали саме цю ти-
пологію, у чому полягають, на ваш погляд, її переваги. Чи має вона 
також недоліки і які саме? Чи придатна вона, так би мовити, на всі 
випадки життя? 

Б). Визначте, які з описаних вами ситуацій правомірно вва-
жати сильними, а які – слабкими. Пригадуючи поведінку людей, 
котрих ви добре знаєте, у сильних ситуаціях, поміркуйте над тим, 
чи однакову владу мають такі ситуації над різними людьми. Якщо 
дійдете висновку, що неоднакову, то поясніть, чим це зумовлено. 

В). Співвіднесіть описані вами ситуації з наведеною в підруч-
нику концептуальною схемою класифікації соціальних ситуацій за 
їх масштабом. Якщо для заповнення бодай половини чарунок схе-
ми описаних ситуацій не вистачить, доповніть їх кількома новими 
описами. При цьому, відносячи ситуацію до певного типу, намагай-
теся виходити з її суб’єктивного масштабу саме для тієї людини, 
котра діяла в наявній ситуації. Чи можна припустити, що мали міс-
це випадки перебільшення добре знайомими вам людьми масштабу 
соціальних ситуацій? Як це позначилося на їхній поведінці? 

 
8. Уявіть, що ви отримали від міської влади замовлення на 

детальний прогностичний опис гостро конфліктної ситуації, що 
може скластися на заанонсованих громадських слуханнях з приво-
ду будівництва в одному з мікрорайонів міста великого розважаль-
ного центру. У громадських слуханнях братимуть участь представ-
ники будівельної компанії, що отримала дозвіл на спорудження 
центру, і жителів мікрорайону, котрі чинять планам забудовника 
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відчайдушний спротив. Припустімо, готуючи опис, ви можете роз-
раховувати на допомогу компетентного кола незалежних експертів, 
що володіють вичерпною інформацією як про саму суть проблеми, 
так і про обидві сторони конфлікту. Складіть список запитань, які 
слід поставити експертам, необхідних і достатніх для опису потен-
ційно можливої ситуації за всіма параметрами внутрішньоситуа-
ційного аналізу, запропонованими М. Шеріфом або М. Аргайлом. 
Чому набір параметрів Шеріфа (або Аргайла) видається вам про-
гностично більш значущим? 

 
9. На прохання координатора одного з волонтерських рухів, 

які допомагають Українській армії, ви маєте підготувати “Пам’ятку 
для волонтерів” – рекомендації щодо їхніх дій, зокрема, в таких си-
туаціях:  

– несправедливі звинувачення на адресу волонтера в тому, 
що він збирає кошти нібито з корисливою метою; 

– потреба об’єднати зусилля волонтерських угруповань з од-
ного міста (селища, району), неформальні лідери яких недолюб-
люють одне одного; 

– назрівання конфлікту між волонтерами з приводу розпо-
ділу коштів, яких не вистачає на придбання всього, що потрібно; 

– різкі вияви невдоволення з боку воїнів-земляків тим, що 
волонтери допомагають не лише їм, а й іншим, “чужим”, військо-
вим підрозділам; 

– намагання бійців, що несуть службу на блок-посту, віді-
брати для своєї військової частини спорядження, яке волонтери 
везуть до іншої частини; 

– потреба звернутися по технічну допомогу до місцевого на-
селення, яке симпатизує скоріше сепаратистам, ніж тим, хто їм 
протистоїть; 

– дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапили волонте-
ри на звільненій території з вини: а) місцевого водія, б) їх самих; 

– інцидент з контрабандистами, котрі намагаються скорис-
татися прикриттям волонтерів та їхніми транспортними засобами 
задля власного зиску; 

– несподівана зустріч з розвідувальною групою противника; 
– потрапляння в полон до бойовиків. 
Яку стратегію поведінки чи, можливо, поєднання стратегій у 

кожній із перелічених ситуацій ви покладете в основу своїх реко-
мендацій? Окресліть умови, за яких використання рекомендованих 
стратегій буде, на вашу думку, продуктивним. 
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Р о з  д і  л  3  
 

ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБОВИХ 
СТОСУНКІВ ТА МІЖОСОБОВОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 
 
 
 
Люди схильні у найрізноманітніших життєвих ситуаціях шу-

кати товариства собі подібних, приєднуватися до груп, зав’язувати 
контакти. У товаристві інших вони неодмінно вступають у міжосо-
бові стосунки. Роль цих стосунків важко переоцінити. Особистість 
прагне переживати події власного життя разом з тими, хто перебу-
ває поруч; для неї важливо, як реагують на ці події друзі, недруги, 
найближче оточення, ба більше: найглибше своє щастя або нещастя 
вона нерідко бачить саме у стосунках з ними. У перебігу онтогене-
зу ці стосунки визначають, формують сферу соціальних емоцій 
людини та її соціальний інтелект, спроможність розуміти інших. 
Людина, яка ніколи не переживала дружби, любові, ненависті, має 
збіднений внутрішній світ і не може повною мірою реалізувати се-
бе як особистість. Міжособові стосунки справляють значний вплив 
на самооцінку, інтереси, мотиви, рівень домагань, життєві плани 
особистості, на всі сфери її життя, які мають соціально-
психологічну природу. 

Людина, позбавлена з якихось причин міжособових стосун-
ків, переживає катастрофічні наслідки. Так, коли дитині в ранньому 
віці бракує близьких міжособових стосунків, вона частіше хворіє, 
гірше розвивається, нерідко залишаючись неповноцінною. Позбав-
ляючи міжособових стосунків і спілкування на тривалий час доро-
слу людину (наприклад, в одиночному ув’язненні), її прирікають 
тим самим на серйозні, незворотні порушення психіки. 

Саме через свою значущість міжособові стосунки є однією з 
базових категорій соціальної психології.  
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3.1. Сутність і форми стосунків  

та взаємодії між людьми 
 
Міжособові стосунки – це порівняно тривалі, особистісно 

значущі контакти з іншою людиною, які емоційно переживаються, 
здебільшого усвідомлюються і мають певну динаміку розгортання 
(поглиблення, зближення або віддалення, поліпшення або погіршен-
ня тощо).  

Звідси випливають деякі відмітні риси феномена міжособо-
вих стосунків, а саме: 

1. Тривалість, розгорнутість у часі. До міжособових стосун-
ків належать не всі контакти між людьми. Так, одиничний миттє-
вий контакт не можна кваліфікувати як міжособові стосунки, на-
віть якщо й була емоційна комунікація між його учасниками. У та-
кому спілкуванні мало особистісного (ми сприймаємо людину ли-
ше як пасажира автобуса або учасника демонстрації) і більше сте-
реотипного. Натомість міжособові стосунки передбачають певний 
рівень пізнання людьми одне одного, хоча б деяке саморозкриття. 
Для цього потрібен час. 

2. Особистісна значущість. Міжособові стосунки виникають 
лише тоді, коли контакти є емоційно й особистісно значущими. У 
цьому сенсі їх можна протиставити фатичним (поверховим,  
незмістовним) контактам, що здійснюються “для годиться” і не 
мають значення для їх учасників. Останні не мають перспективи – 
ніхто не буде шукати чи уникати їх, привносити в них щось нове, 
тому вони сходять нанівець. Але це не виключає, що згодом такі 
контакти можуть стати особистісно значущими. 

3. Усвідомленість. Міжособові стосунки, як правило, перед-
бачають усвідомлене ставлення до партнера, таке, що може зміню-
ватися, поліпшуватися або погіршуватися, але завжди залишається 
певним орієнтиром для побудови стосунків. Рівень усвідомлення 
може бути різним, але в більшості випадків власне ставлення до 
іншої людини піддається рефлексії. Більше того, для розвитку сто-
сунків нерідко потрібні регулярні зусилля з боку обох партнерів. 
Зрозуміло, що при цьому усвідомлення доповнюється цілеспрямо-
ваністю в їх побудові.  
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4. Динаміка. Будь-які міжособові стосунки мають свою “істо-
рію”, яка охоплює виникнення, перебіг, поглиблення, тобто дина-
міку. “Рушієм” цього процесу є атракція (від лат. attrahere – при-
ваблювати, притягувати) – позитивні почуття щодо іншої людини, 
прагнення бути в її товаристві. Загальна логіка зміни стосунків, 
незалежно від модальності взаємних ставлень, полягає в їх поглиб-
ленні, що зумовлюється кращим пізнанням іншої людини у взаємо-
дії, більш багатогранним її відображенням і більш диференційова-
ним підходом до неї. Найвищого ступеня міжособові стосунки до-
сягають на етапі близьких відносин, для якого характерні макси-
мальне саморозкриття, прийняття партнерами одне одного і міні-
мальна формалізованість спілкування. 

 
Детермінація міжособових стосунків. Що змушує 

людину шукати товариства інших, вступати в міжособові стосун-
ки? До цього спонукає її специфічна потреба, яка в соціальній пси-
хології дістала назву “ афіліація”  (від англ. to affiliate – приєднува-
ти, приєднуватися). Це потреба в соціальних контактах, спілку-
ванні з людьми незалежно від того, які почуття переживаються 
щодо них. Афіліація є однією з найбільш базових соціально-
психологічних потреб людини. Депривація (систематичне незадо-
волення) цієї потреби призводить до виникнення явища самотності 
– комплексної емоційної реакції на дефіцит кількості та якості со-
ціальних зв’язків. Це важке переживання виявляє себе в депресії, 
відчаї, нестерпній нудьзі, нелюбові до себе. 

Можна виокремити кілька найважливіших мотивів афіліації. 
Першим серед них є мотив соціального порівняння (соціальної під-
тримки). Людина вступає в стосунки з іншими, щоб зіставити, по-
рівняти себе з ними, несвідомо шукаючи при цьому такого порів-
няння, яке було б їй на користь, переконувало в правильності її по-
глядів і вчинків. Особистість воліє схвалення, емоційної підтримки, 
хоче впевнитися в тому, що вона має високу цінність для інших, 
що її визнають, рахуються з нею. Важливим мотивом афіліації є 
також редукція тривоги. Приєднання до товариства інших, як пра-
вило, додає людині впевненості і надії, допомагає позбутися страху 
перед невідомістю, підвищує відчуття захищеності. Нарешті, тре-
тім мотивом афіліації є пошук інформації. У товаристві легше зорі-
єнтуватися в проблемній ситуації, знайти потрібні зразки поведін-
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ки, відповіді на ті чи ті запитання. Цікаве і жваве спілкування саме 
по собі може слугувати для людини позитивним інформаційним 
стимулом.  

Афіліація може виявлятися різною мірою як у різних людей 
(індивідуальні відмінності), так і в різних ситуаціях. З’ясовано, що 
високий рівень страху і пригніченості не сприяє афіліації (людина 
схильна радше залишатися на самоті). 

Міжособові стосунки нелегко піддаються безпосередньому 
вивченню, спостереженню і фіксації. Зазвичай ставлення і почуття 
приховуються від стороннього спостерігача, а суб’єкт почуттів і 
ставлень не завжди може їх адекватно відрефлексувати, тим паче 
описати. Дослідження міжособових відносин стає можливим завдяки 
тому, що вони виявляють себе у взаємодії і комунікації між людьми. 
Психологічний аналіз стосунків передбачає розкриття неявних змістів 
і сенсу, “підтексту” будь-якої взаємодії.  

Взаємодія і стосунки, що за нею стоять, піддаються аналізу за 
такими параметрами: 1) кооперативність-конфліктність; 2) продук-
тивність-непродуктивність. 

 
Кооперативність-конфліктність взаємодії. Взає-

модія недовго залишається “нейтральною”, вона спрямовується або 
на конфлікт, або на кооперацію. Тому, аналізуючи будь-яку взає-
модію, дослідники звертають увагу насамперед на її емоційну і ді-
лову спрямованість.  

Кооперація – це стійка тенденція взаємоузгодженості дій у 
взаємодії, яка передбачає співпрацю (взаємне пристосування) на 
рівні спільної діяльності (поведінки), солідарність – на емоційному 
рівні, згоду – на когнітивному рівні. 

Розгляньмо спочатку згоду як неодмінну складову  
кооперації. 

Явище згоди ґрунтовно дослідив у своїх працях американсь-
кий учений Т. Ньюком [Newcomb, 1953]. (Щоправда, він розглядав 
кооперацію більше як емоційний феномен, тісно пов’язаний з ат-
ракцією, але його ідеї досить переконливі). На його думку, в основі 
кооперації лежить наближеність, схожість, подібність поглядів, 
думок, ставлень, життєвих обставин, досвіду та інших характерис-
тик людей. Передусім ця подібність має виявитися у просторовому 
наближенні. Чим більше фізично наближені люди одне до одного, 
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тим більшою є ймовірність зав’язування між ними контактів, які 
матимуть коопераційний характер.  

Дослідження засвідчили: у новоселів, що в’ їхали в нові бага-
токвартирні будинки, приятельські стосунки зав’язувалися переваж-
но серед мешканців одного будинку. Ба більше: новосели частіше 
товаришували з мешканцями свого поверху, ніж інших (навіть сусід-
ніх) поверхів. А порівняння товариських відносин між мешканцями 
одного поверху показало: найчастіше товаришували з найближчими 
сусідами! Пояснення просте: чим ближче до нас людина, тим менше 
перешкод для спілкування, тим більше інформації про неї, тим  
швидше виявляються подібні нашим інтереси, настрої тощо.  

Отже, першим важливим чинником кооперації є досить три-
вала фізична, просторова наближеність.  

Істотний чинник кооперації – близькість поглядів, схожість 
настановлень, що саме по собі є спонукою до узгодження дій у  
спільній діяльності. Крім того, така близькість викликає симпатію. 
В експерименті людина, чию фотографію демонстрували, оцінюва-
лася як більш приваблива, якщо при цьому її погляди, про які по-
відомлялося, виявлялися близькими до поглядів діагностованого; 
ця ж людина оцінювалася як неприваблива, якщо її погляди вияв-
лялися антагоністичними поглядам діагностованого. Схожості на-
становлень (і, відповідно, прояву кооперативних тенденцій) сприяє 
схожість інших характеристик: люди однієї статі, одного віку, по-
дібного життєвого досвіду швидше дійдуть спільної думки щодо 
різних проблем, ніж люди різної статі, різного віку і з абсолютно 
різним життєвим досвідом.  

Отже, згода виникає на ґрунті схожості. Звідси випливають 
висновки цілком практичного характеру. Якщо перед соціальним 
психологом стоїть завдання якнайшвидше створити команду з лю-
дей, що раніше не контактували між собою, він повинен перш за 
все розмістити їх у просторі так, щоб полегшити їм спілкування 
(ввести в дію чинник просторової наближеності). Важливо також 
добирати людей за принципом схожості поглядів і настановлень, а 
якщо це неможливо, створити такі умови, за яких вони були б при-
наймні зацікавлені демонструвати погляди, які збігаються з погля-
дами оточення. 
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Кооперація, як уже зазначалося, передбачає також почуття 
солідарності щодо тих, з ким разом виконується спільна діяль-
ність. Воно виникає в ході цієї діяльності і передбачає переживання 
спільності інтересів з іншим її учасником, добровільне об’єднання 
з ним у сфері інтересів, що регулюють спільну діяльність, готов-
ність добровільно надати йому допомогу, виступити на захист його 
інтересів і високу особистісну значущість проявів соціуму щодо 
нього (так, характерною є гостра емоційна реакція на прояви не-
справедливості щодо партнера по спільній діяльності, нівелювання 
його значення тощо). Чим більш особистісно значущими є спільна 
діяльність та інтереси, що її регулюють, тим більш вираженим є 
почуття солідарності в її учасників.  

Психоаналітичне тлумачення почуття солідарності дав ще 
З. Фройд у своїй праці “Психологія мас і аналіз людського Я” 
[Фрейд, 1991]. Він розглядав солідарність як глибинно-емоційний 
феномен, аналізуючи її в контексті спільних почуттів, а не спільної 
діяльності. Фройд поставив питання: що утримує людей у великих 
об’єднаннях (наприклад, різного роду соціальних організаціях)? 
Чому ці об’єднання не розпадаються через такі властиві людській 
природі ревнощі, образи, конкуренцію за різноманітні блага? На 
основі аналізу вчений зробив висновок: дійсно, ревнощі, заздрощі і 
конкуренція обов’язково виникають. Але саме вони, виявляється, і 
стають тим енергетичним джерелом, яке згодом живить почуття 
солідарності між людьми. Фройд пояснює цей парадокс на прикла-
ді ставлення до лідера. Закоханість у лідера є типовою складовою 
ставлення до нього у великих об’єднаннях. Ця закоханість спону-
кає домагатися свого об’єкта, прагнути завоювати його прихиль-
ність, отримати владу над ним або хоч її символічний замінник. 
Спільність почуттів до лідера є чинником небезпеки, бо роз’єднує 
людей, спричиняє конкуренцію. Утім, член великого об’єднання 
швидко переконується, що за наявних умов досягнути бажаного 
неможливо. Він змушений відмовитися від об’єкта своїх прагнень, 
що спричиняє страждання. Але ці страждання зменшуються завдя-
ки тому, що й усі інші, хто оточує його, переживають те ж саме. 
Переживання спільності вимушеної відмови і страждань єднає бі-
льше, ніж спільність почуттів до лідера. Саме на цьому ґрунті ви-
никають почуття рівності і братерства. А проте не слід забувати, 
що глибинна основа почуття солідарності пов’язана з ревнощами, 
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тому за певних обставин цей “джин” може бути “випущений з 
пляшки”. Взаємне пристосування, узгодження дій на рівні діяльно-
сті досягаються за достатньої мотивації, як і будь-яка поведінка, 
шляхом її копіювання (наслідування) і багаторазового повторення 
(тренування).  

Прийнято вважати, що кооперація завжди йде на користь  
спільній діяльності, сприяє її організації, покращує її результат. На-
справді це не зовсім так. Трапляються випадки, коли спільна діяль-
ність (так само як і міжособові стосунки, що виявляються в ній) пе-
реживає застійні тенденції, звична кооперація стає гальмом її онов-
лення. Саме таким випадком була діяльність пов’язаного близькими 
міжособовими стосунками компартійного Політбюро на чолі з 
Л. Брежнєвим – геронтократичної правлячої верхівки Радянського 
Союзу в прикінцевий період його існування, що невипадково дістав 
назву періоду застою. За таких умов, що спричинюються до застій-
них тенденцій у кооперації, оновленню спільної діяльності (інстру-
ментальному і змістовому) може сприяти конструктивний конфлікт. 
Його й намагалися ініціювати наступники Брежнєва – Ю. Андропов 
та М. Горбачов. Щоправда, їхні зусилля вже не могли бодай призу-
пинити тих незворотних процесів розпаду Радянської імперії, гли-
бинні причини яких виходять далеко за межі проблематики власне 
міжособових стосунків. Але це жодною мірою не ставить під сумнів 
сам принцип конфлікту як способу подолання тенденцій, що галь-
мують оновлення звичних шаблонів кооперативної взаємодії людей. 

Конфлікт (від лат. confliktus – зіткнення) – це така взаємо-
дія, для якої характерні протиборство сторін, взаємна антаго-
ністичність їхніх дій і позицій, що супроводжуються почуттями 
взаємного обурення, гніву, ненависті. Як правило, конфлікт тимча-
сово або надовго погіршує міжособові стосунки, ставить їх під за-
грозу розриву або й руйнує повністю. У багатьох випадках конф-
лікт завдає шкоди спільній діяльності, дезорганізує її, погіршує ре-
зультати. 

У соціальній психології конфлікт вивчався значно більше, 
ніж кооперація, очевидно, через ту потенційну шкоду, яку він може 
завдати суспільству [Скотт, 1991; Фишер, Юри, 1991]. Проте 
останнім часом наукові погляди на конфлікт зазнали істотних змін. 
Якщо раніше явище конфлікту тлумачилося як виключно негатив-
не, неприпустиме за будь-яких обставин, то сучасне ставлення до 
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конфлікту є більш толерантним. У зв’язку з цим розгляньмо різні 
види конфліктів. 

Класифікація конфліктів. Конфлікт може бути конструк-
тивним і деструктивним. Конструктивний конфлікт сприяє під-
вищенню ефективності діяльності групи за рахунок перебудови її 
структури і функцій, формування нових зв’язків, перерозподілу 
ролей. Роль конфлікту є двоїстою: з одного боку, він може бути 
суб’єктивно неприємним для його учасників, з другого – нести аб-
солютно нову інформацію про те, як сприймають учасники взаємо-
дії одне одного, адже інтенсивність зворотного зв’язку між ними 
під час конфлікту значно зростає. У результаті переосмислюється 
багато позицій, відкриваються нові відомості, що може дати ключ 
до несподіваного розв’язання старої проблеми. Крім того, “вихлю-
пування” негативних емоцій після тривалого періоду стримування і 
напруження справляє певний психотерапевтичний ефект і може 
“звільнити місце” для нових почуттів і нового бачення іншої люди-
ни. Прикладами конструктивних конфліктів можуть слугувати ко-
лізії, через які проходять міжособові стосунки головних героїв ши-
роковідомих романів класика світової літератури Льва Толстого – 
Левіна і Кіті, Наташі Ростової і княжни Мар’ ї, П’єра Безухова і Ні-
колая Ростова тощо. Конструктивний конфлікт, що реалізує корис-
ну функцію, як правило, є локалізованим у часі й обмеженим за 
кількістю його учасників.  

Деструктивний конфлікт призводить до руйнування вже 
усталених норм взаємодії, поглиблення протистояння, стійкого по-
гіршення результатів спільної діяльності. Він розтягується в часі, 
захоплює дедалі більше людей, породжує надлишок негативних 
переживань, образ, озлобленості. Це наочно демонструють персо-
нажі “Кайдашевої сім’ ї” Івана Нечуя-Левицького або ж гоголівські 
Іван Іванович та Іван Никифорович. Утім, чимало прикладів де-
структивного конфлікту, причому інколи на суто міжособовій ос-
нові, дає, на жаль, і сучасне українське політичне життя. Так, не-
зважаючи на гучні політичні заяви, переважно міжособову природу 
мав горезвісний конфлікт між лідерами Помаранчевої революції 
Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко, коли ті обіймали посади 
відповідно, президента і прем’єр-міністра країни, конфлікт, що до-
рого обійшовся Україні, оскільки став одним з основних чинників 
згортання в державі демократичних процесів і встановлення авто-
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ритарного режиму В. Януковича. На відміну від конфлікту конс-
труктивного, взаємодія учасників деструктивного конфлікту тільки 
посилює антагонізм і жодним чином не сприяє його розв’язанню. 
Зрозуміло, що такий конфлікт є лише шкідливим для спільної  
діяльності, міжособових стосунків і самих особистостей, що втяг-
нуті в нього. 

Конфлікт може бути об’єктивним і суб’єктивним (найчасті-
ше буває, що суб’єктивний “накладається” на об’єктивний). 
Об’єктивний конфлікт – конфлікт запрограмований самими умова-
ми взаємодії (наприклад, спортивне змагання, конкурс на призове 
місце, передвиборна боротьба тощо). Як змагання, конкурентна 
боротьба, конфлікти часто трапляються в соціумі і є цілком прийн-
ятною формою взаємодії, що стимулює розвиток суспільства. 
Об’єктивний конфлікт сам по собі не завбачає якихось негативних 
фіксацій (переживань ненависті, образи) його учасниками одне 
щодо одного, це діловий конфлікт, конфлікт інтересів. Проте  
нерідко об’єктивний конфлікт зумовлює виникнення конфлікту 
суб’єктивного. Останній різновид конфлікту ґрунтується на емо-
ційних (часто ірраціональних) проявах антипатії, неприязні до ін-
шої людини, недовірі до неї і негативних очікуваннях щодо неї. 
При цьому нерідко маємо справу з проекцією власної несвідомої 
агресії на іншу людину – приписуванням їй агресивних намірів, які 
насправді властиві самому суб’єктові проекції. За таких обставин 
легко можуть виникнути реальна суперечка, зіткнення, що поволі 
переростають у серйозне протистояння. Збоку видається, що конф-
лікт виник “з нічого”, “ на порожньому місці”. Насправді його ос-
новою часто-густо є приховані, глибинні особистісно-емоційні 
проблеми одного або обох його учасників. Тож, мабуть, не далеким 
від істини був письменник Ю. Щербак, коли в газеті “День” мета-
форично характеризував причини згаданого конфлікту між Вікто-
ром Ющенком і Юлією Тимошенко як такі, що лежать у площині 
заздрощів сільського тугодума-трієчника до блискучої міської дів-
чини-відмінниці з комп’ютерним способом мислення. 

Конфлікт може бути також прямим і опосередкованим. Пря-
мий конфлікт відбувається в безпосередній взаємодії його учасни-
ків, опосередкований – через проміжні ланки, непрямі акції, кроки, 
які все-таки спрямовано на заподіяння шкоди опонентові.  
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А ще конфлікт може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішні 
конфлікти виникають і розгортаються у внутрішньоособистісному 
плані, без переходу на рівень міжособових стосунків. Прикладом 
може слугувати, скажімо, когнітивний конфлікт, що ґрунтується на 
когнітивному дисонансі: несумісності, суперечності когніцій, відо-
мостей, знань, що одночасно співіснують у свідомості людини. 
Пригадаймо хоча б гамлетівське “Бути чи не бути?”. Утім, когніти-
вний конфлікт може розгортатися і в міжособових стосунках. Тоді 
він стає зовнішнім, як той же конфлікт принца датського, що, пере-
ходячи в зовнішній план, завершується загибеллю героя. Зовнішній 
конфлікт завжди передбачає наявність двох чи більше супротивних 
або й протиборчих сторін. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Основні види конфліктів 
 
Розгортання конфлікту. Щоб виник конфлікт, потрібні такі 

чинники: конфліктна ситуація, причина і привід. Найважливішим 
серед цих чинників є причина конфлікту (власне проблемна ситуа-
ція, яка містить у собі антагонізм і спричинює зіткнення інтересів, 
позицій). Якщо є причина конфлікту, то рано чи пізно конфліктна 
ситуація виникне, знайдеться привід для реальної конфліктної вза-
ємодії. Конфліктна ситуація – це конкретна сукупність обставин, 
які виявляють наявний антагонізм, роблять його очевидним, зму-
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шують сторони реагувати на нього. Приводом для конфлікту, як 
правило, стає конкретна дія однієї зі сторін, що може тлумачитися 
іншою як ворожа, а отже агресія у відповідь виглядатиме виправ-
даною. Так, у деяких американських бойовиках хлопець провокує 
іншого на конфлікт тим, що його плювок випадково (чи не випад-
ково?!) потрапляє на черевик опонента.  

Розгортаючись у часі, конфлікт проходить кілька фаз, які різ-
няться між собою за багатьма характеристиками: 

1. Латентна фаза. У цій фазі конфлікт ледве “жевріє” і зовні 
він часто непомітний. Об’єктивна причина конфлікту може вже 
з’явитися, але конфліктна ситуація ще не склалася і приводу для 
розгортання суперечки немає. У деяких випадках (наприклад, по-
дружній конфлікт) наявність передумов для конфлікту не усвідом-
люється сторонами. Тривалість латентної фази може бути як зовсім 
короткою, так і дуже довгою. Деякі конфлікти в латентній фазі 
“згасають”, ніколи не переходячи в наступну. Отже, якщо конфлікт 
проходить латентно, немає певності, що він обов’язково розгорта-
тиметься далі (це слід враховувати в профілактиці конфліктів,  
оскільки невдале втручання на цій фазі може натомість спровоку-
вати подальший розвиток конфлікту).  

2. Інтрапсихічна фаза. Якщо конфлікт розгортається, то в 
якийсь момент його учасники починають відчувати істотне незадо-
волення своєю взаємодією. Вони рефлексують незадоволення і пев-
ним чином намагаються його собі пояснити (ці пояснення можуть 
цілком правильно відображати причину конфлікту, а часом, навпа-
ки, призводити до неадекватної раціоналізації, що виникає внаслі-
док дії захисних механізмів). Як правило, ця фаза є порівняно ко-
роткою. Конфлікт або повертається до попередньої фази (зворотний 
рух також є можливим), або, що трапляється частіше, переростає у 
відкрите протистояння.  

3. Інтерпсихічна фаза. У цій фазі сторони конфлікту обмі-
нюються повідомленнями (висловлюваннями, діями), у яких кана-
лізується пережите незадоволення. Нерідко вони бувають некорек-
тними, недипломатичними і дають потужний емоційно-
мотиваційний поштовх розвитку конфлікту. Далі він розгортається 
дуже швидко, за принципом “снігової кулі”, що котиться з гори, 
обростаючи все новими і новими шарами снігу: збільшується кіль-
кість взаємних ворожих акцій, загострюються суперечності, поси-
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люється непримиренність, увиразнюється мотивація подолати су-
перника. При цьому проявляються дві закономірності: зростає емо-
ційна напруга ворожості, антагонізму; збільшується кількість учас-
ників конфлікту: оточення не залишається байдужим, гострота 
конфлікту змушує його учасників визначатися, ставати на чиюсь 
сторону, втягуватися в боротьбу. 

4. Кульмінація. Нарешті конфлікт досягає піку своєї емоцій-
ної напруги. У розпалі боротьби “вихлюпується” справжній шквал 
негативних емоцій, які втілюються як у словах, так і в діях. Стри-
мати емоції в цій фазі практично неможливо. Поведінка учасників 
набуває максимально агресивних форм, нерідко переступаючи ме-
жі соціальних норм. При цьому проявляється специфічний фено-
мен “звуження свідомості”, коли раціональність розмивається і 
людину підхоплює вир агресії. Конфлікт привертає загальну увагу, 
стає найголовнішою, найважливішою подією. Ця фаза, потребуючи 
максимальної концентрації, інтенсивності емоційних реакцій, не 
може тривати довго. 

5. Розв’язання або перехід до латентної фази. Після сильної 
експресії закономірно приходить емоційний спад, а також певний 
катарсис, вихід емоційної енергії назовні, що допомагає зняти на-
пругу. Відчуття певної спустошеності дає змогу “перевести подих”, 
дещо по-іншому поглянути на конфлікт. Тільки тепер усвідомлю-
ється, що під час сутички було порушено норми етикету, моралі; це 
спричиняє відчуття незручності, жалю. Починає діяти соціальний 
контроль. Часто виникає несвідоме бажання забути про конфлікт, 
не повертатися до нього, тому люди можуть перенести свою увагу 
на якісь інші справи тощо. Цей період є сприятливим для залаго-
дження конфлікту. Якщо ж конфлікт не розв’язується, він може на 
певний (іноді тривалий) час перейти знову в латентну фазу, щоб з 
часом спалахнути з новою силою. 

Усунення і врегулювання конфлікту. Усунути конфлікт 
означає розв’язати проблемну ситуацію, яка лежить у його основі 
(усунути причину конфлікту). При цьому слід дотримати низку 
умов: 

1) визначити проблему в категоріях цілей, а не рішень; 
2) вибрати рішення, прийнятне для обох сторін конфлікту; 
3) зосередити увагу на проблемі, а не на особистісних харак-

теристиках іншої сторони; 



Розділ 3. Психологія міжособових стосунків та міжособової взаємодії 

 161 

4) створити атмосферу довіри, збільшивши взаємний вплив 
та активізувавши обмін інформацією; 

5) сформувати позитивне ставлення одне до одного (унемож-
ливити погрози, агресію, демонструвати симпатію, розуміння дій 
іншої сторони) [Скотт, 1991]. 
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Рис. 3.2. Фази перебігу конфлікту 
 
Усунувши конфлікт легше, якщо його перебіг перебуває під 

контролем. Найгіршою є ситуація, коли контроль над конфліктом 
повністю втрачається. Щоб врегулювати конфлікт, треба взяти йо-
го під контроль, перейти до управління ним. Важливо передусім 
локалізувати конфлікт, тобто прив’язати суперечності до конкрет-
ної ситуації, конкретних обставин (мається на увазі, що в інших 
питаннях досягнуто цілковитої згоди). Локалізація перешкоджає 
глобалізації конфлікту, нагнітанню емоційної напруги.  

При цьому слід пам’ятати, що будь-яка реальна взаємодія 
людей – складне соціально-психологічне явище, в якому проявля-
ються і конфліктні, і коопераційні тенденції. 
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Продуктивість-непродуктивність взаємодії та вті-
лених у ній стосунків. Систему аналізу людських взаємин, що 
ґрунтується на аналізі міжособової взаємодії, запропонував 
Е. Берн. Одним з важливих її постулатів є принципове розмежу-
вання близьких міжособових стосунків (які можна назвати продук-
тивними) та “ ігрових” (сурогатних, непродуктивних). 

Як відомо, потенціал міжособових стосунків найбільшою мі-
рою реалізується у відносинах справжньої близькості, яка почина-
ється там, де панують довіра та щирі вияви індивідуальності, а со-
ціальні схеми і ритуальні форми поведінки відходять на задній 
план. Тільки реальна близькість між людьми спроможна подолати 
нестачу емоцій, структурний голод (дефіцит спроможності струк-
турувати свій час, що призводить до нестерпної нудьги) і задоволь-
нити потребу у визнанні. 

Але в житті людей не так часто можна спостерігати справді 
близькі стосунки. Берн пояснює це страхом близькості і страхом 
саморозкриття. Людина боїться звірятися перед кимось іншим, щоб 
не бути зневаженою, відторгненою. Цей страх здебільшого не усві-
домлюється. А в реальній поведінці узвичаюються сурогатні форми 
близькості, що виявляють себе в різноманітних міжособових іграх. 
Саме на цих іграх, у яких втілюються непродуктивні стосунки, 
Берн і сконцентрував дослідницьку увагу. 

У його інтерпретації гра – це серія прихованих взаємодопов-
нювальних транзакцій (ходів, одиниць взаємодії), які здійснюються 
заради психологічного виграшу. Таким виграшем може бути, на-
приклад, соціальне схвалення взагалі-то забороненої поведінки 
(приміром, агресії) чи самоствердження за рахунок приниження 
інших тощо. Серія транзакцій зазвичай повторюється і має на меті 
заманити партнера в “психологічну пастку”, що й забезпечує ви-
граш. Людина, яка не в змозі створити стосунки справжньої близь-
кості, замінює їх таким виграшем. Якщо виграш є взаємним, така 
гра між цими партнерами може тривати все життя.  

Отже, гра завжди має певний прихований мотив. Наявність 
його в транзакціях і є основною відмітною ознакою, за якою зав-
жди можна розпізнати гру, відрізнити її від щирих особистісних 
проявів. 

Берн розробив схему психологічного аналізу непродуктивних 
стосунків, які називав грою. Її складають такі елементи: 1) теза (ос-
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новне призначення гри); 2) мета (психологічний виграш для голов-
ного гравця); 3) ролі; 4) парадигма (найбільш критичні транзакції 
на соціальному і психологічному рівні); 5) ходи; 6) винагороди; 
7) антитеза (можливість зупинити гру, переорієнтувати головного 
гравця на більш продуктивні стосунки). Транзактний аналіз як на-
прям психотерапії передбачає детальний розгляд за цією схемою 
всіх основних життєвих ігор клієнта, щоб спонукати його до відмо-
ви від цих ігор і налаштувати на відносини справжньої близькості. 

Одну з типових ігор Берн назвав “Якби не ти”. Дружина скар-
житься на те, що чоловік завжди надто обмежував її світське життя, 
тому вона так і не навчилася танцювати. Коли він нарешті починає 
їй дозволяти більше, вона записується на уроки танців і... раптом ро-
зуміє, що смертельно боїться танцювати на очах у людей. Відтак  
жінка змушена була відмовитися від навчання. Ця подія висвітлила, 
однак, деякі обставини її життя. Виявляється, з усіх претендентів 
вона обрала собі за чоловіка найбільш деспотичного, що дало їй 
змогу постійно скаржитися на те, скільки всього вона могла б зроби-
ти, “якби не він”. З подругами, за кавою, вона постійно віддавалася 
цій грі. А що ж насправді? Насправді чоловік робив їй послугу, за-
бороняючи те, чого вона сама панічно боялася, і навіть не давав жо-
дного шансу здогадатися про свій страх. Сварки виводили подружжя 
за межі стереотипного спілкування, оскільки, крім дітей, у них прак-
тично не було спільних інтересів. Більше того, чоловік відчував пе-
ред дружиною провину і часто робив їй дорогі подарунки. Отже, не-
свідоме цієї жінки зробило бездоганно “правильний” крок, коли во-
на обирала партнера для шлюбу. Її прихованими мотивами було: не 
займатися тим, що приваблювало, але викликало страх; зняти із себе 
відповідальність за це; створити собі імідж людини, що заслуговує 
на співчуття; отримати матеріальний виграш.  

Загалом взаємодія між людьми завжди багатопланова і бага-
товимірна. Кожна особистість може мати як продуктивні, так і не-
продуктивні стосунки. Навіть у взаєминах з однією людиною мо-
жуть поєднуватися щира симпатія та елементи сурогатних форм 
близькості. Крім того, стосунки повсякчас змінюються, зв’язок між 
людьми не тільки зміцнюється чи послаблюється, а й стає якісно 
іншим. Тому, аналізуючи взаємодію між людьми, дуже важливо 
враховувати всю її багатовимірність. 
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3.2. Соціальна перцепія:  
взаємосприймання і взаєморозуміння 

 
Міжособові стосунки виявляють себе у взаємодії. Але їхній 

розвиток залежить не лише від безпосередніх транзакцій, а й вели-
кою мірою від того, що ми думаємо про іншу людину, як сприйма-
ємо і розуміємо її, як пояснюємо собі її дії тощо. Залежно від цього 
(не завжди свідомо) ухвалюємо рішення підтримувати чи не під-
тримувати стосунки і скільки зусиль варто на це витрачати. Тому у 
вивченні міжособових стосунків важливе значення має досліджен-
ня феномена соціальної перцепції. 

Соціальна перцепція – це процес соціального пізнання, що по-
лягає в сприйманні і розумінні людиною себе як особистості, інших 
людей, соціальних подій і соціальної реальності загалом. 

Термін “соціальна перцепція” походить від загальнопсихоло-
гічного терміна “перцепція”, що означає “сприймання”. Але якщо в 
загальній психології перцепція означає безпосереднє чуттєве 
сприймання, здійснюване за допомогою органів чуття – слуху, зо-
ру, нюху, дотику тощо, то для соціальної перцепції, яка безпосере-
дньо не пов’язана з відчуттями, характерні амодальність, абстракт-
ність, формування узагальненого образу об’єкта сприймання без 
фіксації багатьох його конкретних рис. 

Результатом соціальної перцепції є образ іншої людини (уза-
гальнений, частково усвідомлюваний), який стає психологічним 
регулятором взаємодії з нею. Він містить змісти як емоційного (по-
чуття, переживання), так і когнітивного (очікування, уявлення, ат-
рибуції) характеру. Без такого образу процес побудови міжособо-
вих стосунків не має смислу, бо це унеможливлює регуляцію свого 
особистого внеску в стосунки. 

Соціальна перцепція як досить складний феномен на практиці 
реалізується опосередковано, тобто за допомогою специфічних пси-
хологічних механізмів, зокрема стереотипізації, ідентифікації, реф-
лексії, емпатії, каузальної атрибуції. Схарактеризуймо їх послідовно. 

Стереотипізація – один з базових механізмів сприймання 
однією людиною іншої – ґрунтується на застосуванні щодо об’єкта 
сприймання різноманітних стандартів, кліше, шаблонів. Цей меха-
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нізм актуалізується передусім під час перших поверхових контак-
тів, коли не йдеться про глибоке пізнання партнера по спілкуван-
ню. Таких контактів у нашому житті дуже багато; вони, як правило, 
не переростають у тривалі стосунки, тому “шаблонного” сприй-
мання цілком достатньо, щоб ці контакти були ефективними.  
Справді, щоб адекватно взаємодіяти, скажімо, з пасажирами під час 
поїздки в тролейбусі, достатньо шаблонів “пенсіонерка”, “ кондук-
тор”, “ студент”. Ми приписуємо їх людям, не знаючи точно, хто 
вони насправді. Але це дає змогу побудувати правильні очікування 
щодо поведінки цих людей у конкретній ситуації.  

Отже, стереотипізація як механізм соціальної перцепції вияв-
ляє себе в несвідомому приписуванні об’єктові сприймання шаб-
лонного набору рис на підставі певної характеристики (як правило, 
це характеристика, яку легко ідентифікувати, тобто зовнішня). На-
приклад, під час першого контакту з людиною ми легко ідентифі-
куємо її стать і тут же приписуємо їй відповідний набір рис: жінка 
– толерантна, поступлива; чоловік – сильний, мужній тощо. Так 
само легко ідентифікувати вікову групу, до якої належить людина, і 
їй відразу приписується шаблон: дитина – імпульсивна, емоційна, 
нестримана; людина літнього віку – мудра, обережна, поміркована. 
Стереотипізація здійснюється на несвідомому рівні, одномоментно 
із самим актом сприймання, тому цей процес важко відрефлексува-
ти. У результаті ми завжди сприймаємо соціальну реальність крізь 
призму стереотипів, тобто дещо спотвореною, і буває важко відріз-
нити стереотипне від справжнього. 

Типовими ознаками стереотипів є: 
● схематизм. Стереотип – це не розгорнутий образ чи 

опис, а радше спрощена схема, “картинка” (наприклад, українець 
любить сало; грузин – з великим носом, а на голові обов’язково 
кепка-“аеродром”); 

● емоційно-оцінний характер. Стереотип зазвичай є емо-
ційно навантаженим конструктом, причому оцінка має здебільшого 
негативне забарвлення, особливо коли вона стосується “чужих” 
груп; 

● неточність. Стереотипи рідко відображають реальність 
адекватно, частіше спотворюють її; 

● ригідність. Стереотипи надзвичайно стійкі. Не можна 
стверджувати, що вони зовсім не змінюються, але їхня динаміка 
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надзвичайно низька. Прикладом можуть бути, скажімо, статеворо-
льові стереотипи: так, попри жіночу емансипацію і декларації про 
гендерну рівність, і досі дуже живучі стереотипи на кшталт “волос-
ся довге – розум короткий”; “Kinder – Kuchen – Kirchen” (сюди ж 
можна віднести анекдоти про когнітивні “здібності” блондинок 
тощо). Слід зазначити, що ні особистий життєвий досвід, ні чис-
ленні приклади, що спростовують шаблон сприймання, часто не в 
змозі подолати ригідність стереотипу. 

Як виникають стереотипи? Загалом стереотипи є радше фе-
номеном групового, ніж індивідуального сприймання. Вони вироб-
ляються не окремими індивідами, а групами; тому певні шаблони 
сприймання зазвичай властиві великій кількості людей. Крім того, 
об’єктом стереотипізації є не окрема людина, а група (наприклад, 
професійна: стереотип учительки, державного чиновника тощо; або 
етнічна: стереотип англійця, китайця тощо). Отже, стереотипи як 
певне схематичне відображення виникають у ході сприймання гру-
пи групою і передаються пізніше наступним поколінням [Шихирев, 
1971]. 

Роль стереотипів у сприйманні інших людей є, звичайно, не-
однозначною. З одного боку, через стереотипи нам усе ж таки 
складно сприймати реальність об’єктивно і неупереджено, а тому 
ми нерідко помиляємося щодо інших людей. Наприклад, на пер-
ший погляд жінка здалася нам поступливою і м’якою, аж раптом 
вона виявляє агресивні тенденції в поведінці. З другого боку, сте-
реотипізація допомагає нам порівняно швидко орієнтуватися в со-
ціальній реальності, дає змогу економити час і зусилля в ході взає-
модії із зовнішнім соціальним середовищем, підказує, як поводити-
ся з малознайомими людьми. У процесі соціального пізнання сте-
реотипи звільняють нас від необхідності щоразу заново пізнавати 
соціальний всесвіт у всій його безмежній складності. Вони є ниж-
чою формою уявлень про соціальну реальність і використовуються 
тоді, коли більш високі, точні й індивідуалізовані уявлення недо-
сяжні [Андреева, 2000 ; Стефаненко, 1993].  

Повністю позбутися стереотипів, мабуть, неможливо, але ре-
презентованість їх у нашій свідомості та поведінці слід контролю-
вати. Якщо рівень стереотипізації соціального інтелекту дуже ви-
сокий, особа судить про інших, як правило, неточно, неправильно, 
її судження неглибокі, категоричні, однобічні. Стереотипізованість 
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соціального мислення, його закритість від нового спричинюють 
упередженість щодо людей, особливо коли йдеться про представ-
ників інших груп – расових, етнічих, професійних. Це перешкоджає 
пізнанню інших людей і стає на заваді налагодженню близьких 
міжособових стосунків. 

Отже, механізм стереотипізації застосовується переважно 
щодо малознайомих людей. Якщо ж із цими людьми зав’язуються 
більш тривалі контакти, приводиться в дію ще один важливий ме-
ханізм соціальної перцепції – ідентифікація.  

Ідентифікація (від лат. identificare – ототожнювати) – це ме-
ханізм соціального пізнання, що полягає в емоційно-когнітивному 
ототожненні себе з кимось іншим, прийнятті його норм і цінностей 
як своїх власних, запозиченні в нього певних зразків поведінки.  

Світобачення кожної людини є досить суб’єктивним, тому 
його складно транслювати іншим. Пізнати світобачення іншого 
можна передусім шляхом запозичення основних його складових, 
моделювання подібного світогляду в себе. Скажемо більше: розу-
міння іншої людини неможливе без того, щоб хоч тимчасово пере-
йняти її погляди, надати всім об’єктам і явищам соціального світу 
того значення, якого надає їм вона. Зрозуміло, що така спроба може 
бути вдалою лише в разі безоцінного підходу до людини (тобто 
коли немає намірів оцінити її думки та погляди, звинуватити чи 
виправдати). Ідентифікація передбачає, таким чином, певною мі-
рою навмисне уподібнення однієї людини іншій. Утім, вона як 
механізм розуміння іншої людини є короткотривалим процесом і 
не загрожує порушенням цілісності власного Я (злиттям власної 
самості з Я іншої людини). 

Традиційно у психології ідентифікацію досліджували у 
зв’язку з проблемами дитячого віку, хоча дорослим вона прита-
манна не меншою мірою. Цей механізм ґрунтовно вивчав свого ча-
су ще З. Фройд. Він вважав ідентифікацію одним з найважливіших 
неусвідомлюваних процесів, без якого важко було б уявити форму-
вання нормальної ідентичності особистості. Не маючи змоги через 
соціальні заборони реалізувати сексуальний потяг до матері (трав-
матична ситуація, яка є, на думку Фройда, нормативною для розви-
тку будь-якої особистості), маленький хлопчик починає копіювати 
батька. Він ототожнює себе з ним, повторює його дії, намагається 
бути схожим на нього. Таке ототожнення дає йому змогу символіч-
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но задовольнити її потреби. Завдяки ідентифікації він засвоює важ-
ливу соціальну роль і переходить на новий етап розвитку свого “Я” 
[Фрейд, 1991]. Отже, згідно із психоаналітичним ученням, в іден-
тифікації поєднуються і емоційний, і когнітивний, і поведінковий 
компоненти. 

Прихильники необіхевіоризму (А. Бандура і його послідов-
ники) вбачали в ідентифікації основний механізм соціального на-
учання. На їхню думку, людина опановує будь-яку нову поведінку 
лише завдяки наслідуванню інших, поведінковій ідентифікації з 
ними. Людина, чию поведінку наслідують, у теоріях соціального 
научання називається моделлю. Наслідується не будь-яка поведін-
ка. Існують певні критерії добору моделей. Так, щоб індивід іден-
тифікував себе з іншим, останній має перебувати в зоні безпосе-
реднього спостереження (лише тоді його поведінка може бути  
скопійована). Мають бути також “позитивні підкріплення” – на-
приклад, знаки уваги, визнання, соціальне схвалення. Відповідно, 
спроби наслідувати таку поведінку теж викликають визнання та 
схвалення [Бандура, Уолтерс, 1984].  

Ідентифікація з іншою людиною (щоб зрозуміти її) стає мож-
ливою лише тоді, коли вона надає про себе достатньо інформації, 
яка може міститися не тільки в словах, а й у її діях, учинках. Для 
цього потрібно, щоб стосунки вже певною мірою були сформовані 
і мали певну тривалість існування. Спроби зрозуміти іншу людину 
за допомогою ідентифікації неминуче запускають у дію ще один 
психологічний механізм – рефлексію. 

У найбільш поширеному значенні рефлексія – це самопі-
знання, самоаналіз (усвідомлення, фіксація та осмислення процесів, 
що відбуваються у власному внутрішньому світі). Ще одне значен-
ня терміна “рефлексія” передбачає множинне дзеркальне відобра-
ження людьми одне одного в міжособових стосунках, усвідомлення 
людиною того, як вона сприймається іншими людьми. Обидва зна-
чення рефлексії є взаємопов’язаними. 

У процесі взаєморозуміння механізми ідентифікації і рефлек-
сії функціонують практично як невіддільні один від одного. Адже 
для розуміння іншої людини і розгортання на цій основі міжособо-
вих стосунків недостатньо ототожнитися з нею в її поглядах і цін-
ностях, слід також зіставити їх зі своїми. Лише тоді суб’єкт соці-
альної перцепції може визначити, збігаються чи не збігаються його 
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власні погляди з поглядами партнера. А цього не можна зробити 
без рефлексії в першому значенні, тобто без самоаналізу, вміння 
усвідомлювати власні ставлення, погляди, цінності, відрізняти їх 
від чужих.  

Не менше значення для цілеспрямованої побудови стосунків 
має усвідомлення того, як людина сприймається іншими. Саме така 
рефлексія дає змогу особистості напрацьовувати ті чи ті навички 
спілкування, допомагає їй створити власний оптимальний імідж – 
образ, який позитивно сприймається оточенням. Лише людина, 
здатна бачити себе збоку, може набувати так званої комунікативної 
компетентності. Без рефлексії вона втрачає контроль за своєю по-
ведінкою, тоді розвиток її міжособових стосунків стає непрогнозо-
ваним і не піддається цілеспрямованому впливу.  

Прийнято виокремлювати кілька рівнів рефлексії: 1) я знаю; 
2) ти знаєш, що я знаю; 3) я знаю, що ти знаєш, що я знаю, і т. ін. 
Рефлексію в міжособових стосунках можна порівняти із двома дзе-
ркалами, що стоять одне навпроти одного: перше відображається в 
другому, а в ньому – відображення того, другого, і так до нескін-
ченності. 

Рефлексія залежить від процесів центрації (фіксації на собі 
як пункті відліку та оцінювання всіх і всього) і децентрації.  

Надмірна рефлексія може призводити до своєрідного “за-
стрявання” на самоаналізі, перешкоджати дієвому ставленню до 
життя. Класичним прикладом такого “застрявання” у світовій літе-
ратурі вважається історія життя головного героя роману “Обломов” 
російського письменника Івана Гончарова. Саме звідси походить за-
гальне ім’я відповідного суспільного явища – обломовщини. Під 
цим кутом зору цілком умотивованим є також емоційний рядок, 
яким розпочинається один із віршів Івана Франка: 

І знов рефлексії! Та цур же їм!1 

Глибоке пізнання іншої людини, що є основою розвитку 
міжособових стосунків, потребує не тільки раціональних способів, 
а й емоційно-екзистенційного проникнення в її внутрішній світ. 
Цей психологічний механізм називають емпатією (від грец. 
еmpathia – співпереживання). Під нею розуміють поринання у  

                                                 
1 Франко І. Вибрані твори. К.: Дніпро, 1969. С. 101. 
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внутрішній світ іншої людини (партнера по спілкуванню), яке  
реалізується не завжди раціональним способом.  

На відміну від ідентифікації емпатія має не когнітивний, а 
емоційно-екзистенційний характер. Існують такі форми емпатії:  

– співчуття – переживання власних емоційних станів у 
зв’язку з почуттями іншої людини і як реакція на них; 

– співпереживання – переживання емоційних станів спів-
розмовника шляхом ототожнення з ним. 

Емпатія – це передусім реальна емоційна присутність 
суб’єкта емпатії у світі переживань його співрозмовника; останній 
відчуває, що партнер намагається “стати на його місце”, пережити 
те, що переживає він. Метафорично висловлюючись, суб’єкт емпа-
тії в ході спілкування крок за кроком засвоює мову іншого, бачить 
світ його очима, чує його вухами, ходить по землі у його взутті, 
тобто всією своєю сутністю відчуває, що означає бути оцією конк-
ретною людиною, жити її життям, її проблемами. Він легко пере-
ступає межі власної ідентичності і занурюється в буття співрозмо-
вника. У ситуації емпатії зникає відчуття “паралельності” щодо 
іншої людини, яке так часто спостерігається у взаємодії та спілку-
ванні між людьми: партнери начебто й намагаються прислухатися 
одне до одного й порозумітися між собою, але все-таки в чужу ду-
шу не влізеш. У цьому сенсі емпатії можна протиставити теж пози-
тивне, але якісно інше явище – симпатію, коли людина теж нама-
гається з кимось зблизитися, переживає свою подібність до нього, 
але при цьому не переходить особистісних меж (відчуття “пара-
лельності” зберігається).  

Емпатія є досить складним, енергетично виснажливим про-
цесом. Тому вона здебільшого виникає не відразу, не від самого 
зав’язування міжособових стосунків. Але результати емпатії, як 
правило, досить відчутні: це і катарсис, і переживання нового осо-
бистісно значущого досвіду, і виникнення особливої довіри, і вели-
чезний терапевтичний ефект, який відчуває об’єкт емпатії. Тож не-
даремно деякі психотерапевти використовують емпатію як важли-
вий метод лікування неврозів. Емпатія зміцнює, покращує стосун-
ки, дає потужний мотиваційний поштовх до їх дальшого розвитку. 
Емпатійне розуміння іншої людини базується насамперед на емо-
ційному досвіді особистості, здатність до емпатії зростає з його 
накопиченням. 
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Нарешті, важливим механізмом соціальної перцепції є кау-
зальна атрибуція (від лат. causa – причина і attributio – припису-
вання). Цей механізм будується на причинній інтерпретації дій, 
вчинків іншої людини, а також її вербальних і невербальних виявів. 

Причинна інтерпретація – дуже цікавий феномен, притаман-
ний людській психіці. Виявляється, нам недостатньо тільки сприй-
мати людину – її треба також спробувати зрозуміти, тобто певним 
чином пояснити собі її поведінку. При цьому наше пояснення не 
позбавлене логіки, вирізняє причину і наслідки. Результатом соці-
альної перцепції є цілісний образ, і саме каузальна атрибуція “до-
будовує” до цілісності і завершеності той невеличкий фрагмент 
поведінки, який здебільшого буває недоступним нашому сприй-
манню. Отже, цей механізм задовольняє намагання індивіда 
сприймати людей і об’єкти соціального світу цілісними, заверше-
ними, у причинно-наслідкових зв’язках.  

Каузальна атрибуція здійснюється одночасно з актом сприй-
мання іншої людини. Вона не є результатом якихось розгорнутих 
міркувань з приводу сприйнятого чи рефлексії. Сприймання певно-
го факту і його причинна інтерпретація не розмежовані в часі: лю-
дина і сприймає певний вчинок, і пояснює його собі одномоментно.  

Основи вчення про каузальну атрибуцію заклав Ф. Гайдер. 
Щоб дослідити психологію людини, наголошував він, потрібно ви-
вчати, як пояснює для себе соціальне оточення “людина з вулиці”. 
Кожна людина, на його думку, є своєрідним “наївним психологом”: 
хоч вона і не вивчає науку психологію, а проте знає про існування 
певних психологічних закономірностей, враховує їх у своєму жит-
ті, використовує їх на практиці. Ба більше: “людина з вулиці”  
схильна досліджувати соціальну реальність і робити доволі корект-
ні, – хоча, звісно, і не завжди, – висновки. Спосіб мислення, який 
практикується при цьому, називають здоровим глуздом; систему 
поглядів, яка виникає в результаті, – побутовою (життєвою) філо-
софією. Саме цю побутову філософію і здоровий глузд як спосіб 
осмислення пересічною людиною соціальної реальності, на думку 
Гайдера, і треба вивчати соціальним психологам [див. Трусов, 
1981].  

Атрибуції (окремі пояснення поведінки інших людей) мають 
здебільшого раціональний характер і засновані на здоровому глуз-
ді. Попри те, що людина прагне пояснювати собі будь-які прояви 
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інших, найчастіше атрибуції виникають як відповідь на щось нега-
тивне або несподіване. 

Серед властивостей каузальної атрибуції заслуговують на 
увагу такі:  

–  дійова особа і її вчинок сприймаються не дискретно, а ці-
лісно; вони утворюють у сприйманні специфічну каузальну одини-
цю; мотив, мета і намір сприймаються в єдності з напрямком і  
можливостями дій;  

–  причинні відношення людина сприймає як безпосередній 
сенсорний факт, а не як результат умовисновків. 

Дж. Келлі висловив думку, що наївна психологія здорового 
глузду в процесі пошуку причинно-наслідкової інтерпретації вико-
ристовує “апріорні каузальні схеми” і “каузальні очікування”. За-
повнюючи прогалини в наявній інформації, вони створюють ціліс-
ну логічну схему визначення причин поведінки. Логічні схеми здо-
рового глузду здебільшого аналогічні більш формальним процеду-
рам, які застосовуються психологами і статистиками для аналізу та 
інтерпретації емпіричних даних. 

Існує два типи ситуацій оцінювання причин поведінки, до 
яких застосовуються різні каузальні схеми:  

– ситуації багаторазових спостережень: пошук причин пове-
дінки базується на коваріації, тобто принципі, що проголошує мож-
ливість певної дії за наявності хоча б однієї з універсальних її при-
чин: 1) особи, 2) об’єкта, 3) ситуації; 

– ситуації одиничного спостереження: пошук причин пове-
дінки пов’язаний із “знецінюванням”, тобто зниженням вірогіднос-
ті, ролі деякого чинника як причини якоїсь події (поведінки), якщо 
існують інші, ймовірно причинні, її чинники [Келли, 1984]. 

Наскільки правильно індивід пояснює для себе причини по-
ведінки інших? Оскільки він швидше приписує подіям (учинкам) 
певні причини, ніж дізнається про них, то атрибуція досить часто 
буває хибною. Назвемо тут чотири типові помилки, що трапляють-
ся в процесі каузальної атрибуції. 

1. Завищення ролі особи, недооцінювання ролі ситуації.  
Зазвичай більшу відповідальність за те, що сталося, ми схильні по-
кладати на особу, а не на ситуацію. Наприклад, коли малознайома 
людина запізнюється на зустріч, ми частіше пов’язуємо це  
з її непунктуальністю, незацікавленістю у справі, ніж із  
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факторами ситуації: затримкою в дорозі, непередбачуваними об-
ставинами. 

2. Помилка ілюзорної нормативності. Здійснюючи причинну 
інтерпретацію, людина схильна брати за орієнтир (своєрідну точку 
відліку) власну поведінку, яка зазвичай здається їй найбільш об-
ґрунтованою (нормальною) і тому типовою, поширеною. Не даре-
мно ж кажуть, що дехто судить про інших “у міру власної зіпсова-
ності”! Помилку ілюзорної нормативності було проілюстровано за 
допомогою експерименту. Діагностованим запропонували носити 
рекламний значок, на що частина учасників експерименту погоди-
лася, а решта відмовилася. Тоді їх попросили спрогнозувати, як 
поводитимуться в аналогічній ситуації інші люди. Виявилося, що 
ті, хто погодився носити значок, прогнозували в більшості випадків 
згоду на це й інших людей, бо така реакція видавалася їм цілком 
нормальною. Ті, хто відмовився, навпаки, прогнозували переважно 
відмову – з тієї ж причини. 

3. Помилка нерівних можливостей рольової поведінки. Інди-
від схильний приписувати людям властивості, які насправді є атри-
бутами тих ролей, які вони на даний момент грають. Це підтвердив 
такий експеримент. Групу діагностованих було поділено на дві час-
тини. Одній підгрупі дісталися ролі вчителів, другій – учнів. “Учи-
телям” запропонували прийняти екзамен в “учнів” з предмета, який 
був незнайомим як першим, так і другим. Після екзамену “вчите-
лів” попросили оцінити “учнів”, а “учнів” – “учителів” за цілою 
низкою параметрів. Було виявлено, що “учні” значно частіше оці-
нюють “учителів” більш високими балами за компетентністю і 
знаннями, ніж “учителі” – “учнів”. Це засвідчило, що на оцінки 
впливають не так реальні вияви компетентності, як соціальні ролі, 
що передбачають таку компетентність. 

Отже, ролі і їхні зовнішні атрибути переконують нас у тому, 
що ті, хто їх виконує, мають відповідні властивості. До речі, цей 
прийом часто використовують різноманітні шахраї: щоб справити 
враження респектабельності, вони одягають класичний костюм, 
краватку, окуляри – атрибути “солідних” професій. 

4. Помилка недооцінювання інформаційної вартості того, 
що не відбулося. Як виявляється, ми схильні ігнорувати дії і вчин-
ки, які могли бути здійснені, але не здійснилися. Утім, те, що було 
можливим, але не реалізувалося, теж може мати чималу цінність 
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для пояснення причин поведінки. Скажімо, відомий герой детекти-
вних романів Шерлок Холмс, розслідуючи один із злочинів, звер-
нув увагу на те, що дворовий собака вночі не гавкав. Тому Холмс 
зробив висновок, що собака добре знав злодія. Іншим слідчим не 
вдалося з’ясувати цього, оскільки вони проігнорували згаданий 
факт як таке, що не відбулося. 

Отже, при здійсненні каузальної атрибуції помилки майже 
неминучі. Проте адекватність причинної інтерпретації поведінки 
інших може зростати залежно від інтелекту, а також життєвого до-
свіду перебування в соціумі. Точність соціальної перцепції можна 
підвищити за допомогою спеціального перцептивно орієнтованого 
психологічного тренінгу.  

У наведеній нижче таблиці коротко охарактеризовано сут-
ність та властивості механізмів соціальної перцепції, підібрано 
приклади дії кожного механізму. 

 
Таблиця 3.1 

Механізми соціальної перцепції 

Механізм Сутність Властивості Приклади 

стереоти-
пізація 

несвідоме припису-
вання об’єктові 
сприймання шаб-
лонного набору рис 
на підставі якоїсь 
зовнішньої характе-
ристики 

• схематизм 
• емоційна оцін-
ність 
• неточність 
• ригідність 

стереотип жінки: 
гарна, лагідна, доб-
ра; 
 
стереотип чоловіка: 
розумний, сильний, 
мужній 

ідентифі-
кація 

емоційно-
когнітивне ототож-
нення себе  
з кимось іншим, 
прийняття його 
норм і цінностей як 
своїх власних, запо-
зичення в нього 
певних зразків по-
ведінки  

• неусвідомлю-
ваність  
• наслідувальний 
характер 
• основа соці-
ального научання, 
що передбачає 
безпосереднє спо-
стереження, пози-
тивні підкріплен-
ня, певну трива-
лість стосунків  

ототожнення сина  
з батьком  
у дитинстві; 
 
ототожнення себе  
з членом групи 
(українець, студент, 
хлопець) 

рефлексія усвідомлення, фік-
сація  

• забезпечує конт-
роль над власною 

усвідомлення сту-
дентом своїх станів 
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Механізм Сутність Властивості Приклади 

і осмислення про-
цесів, що відбува-
ються у власному 
внутрішньому світі 

поведінкою 
• залежить від 
процесів центрації 
та децентрації 
• уможливлює 
множинність са-
мовідображення 

під час першої бесі-
ди з викладачем: 
певної тривожності, 
напруження, ба-
жання створити про 
себе позитивне 
враження 

емпатія поринання  
у внутрішній світ 
іншої людини,  
яке реалізується 
нераціональним 
способом 

• виявляється у 
формах співчуття  
і співпереживання  
• усуває відчуття 
“паралельності”  
щодо іншої людини  
• якісно відрізня-
ється від симпатії 

спілкування психо-
терапевта  
з клієнтом 

каузальна 
атрибуція 

причинна інтерпре-
тація дій, вчинків 
іншої людини, а 
також  
її вербальних  
і невербальних ви-
явів 

• має раціональ-
ний характер  
і заснована на здо-
ровому глузді  
• передбачає 
сприймання мо-
тиву, мети і наміру 
дійової особи  
в єдності з нап-
рямком і можли-
востями її дій  
• характеризується 
сприйманням при-
чинних відношень 
як без-
посереднього сен-
сорного факту 
• відзначається 
високою ймовір-
ністю хибних су-
джень, оскільки 
людина швидше 
приписує подіям 
(учинкам) певні 
причини, ніж діз-
нається про них 

поспішна оцінка 
новим учителем 
учня, котрий ста-
вить багато запи-
тань, як такого, що 
добре вчиться і 
високомотивований  
до навчання; 
 
приписування чле-
нами подружжя, що 
перебуває  
в стані конфлікту, 
одне одному влас-
них ворожих намі-
рів 
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3.3. Комунікація як вияв міжособових 

стосунків 
 
Міжособові стосунки виявляють себе ще в одній специфічній 

сфері – сфері комунікації між людьми. Це робить її важливим 
об’єктом соціально-психологічного аналізу. 

Комунікація (від лат. communico – спілкуюся, роблю спіль-
ним, пов’язую) – взаємоспрямований процес передавання і при-
ймання інформації суб’єктами взаємодії, активний взаємообмін 
інформацією.  

Термін “комунікація” ми використовуватимемо як синонім 
терміна “спілкування”. Це не відповідає традиціям радянської пси-
хології, де спілкування трактувалося дуже широко; воно охоплю-
вало і комунікацію, і сприймання та розуміння людини людиною, і 
взаємодію між людьми. У західній соціальній психології, навпаки, 
терміном “спілкування” не послуговуються. Комунікацію і взаємо-
дію (інтеракцію) там розглядають окремо. Тим часом комунікацію 
(спілкування) логічно вважати складовою чи аспектом взаємодії, в 
якій дістають вияв міжособові стосунки.  

У психології комунікації того, хто передає інформацію, нази-
вають комунікатором, а того, хто приймає її, – комунікантом (ау-
диторією, якщо комунікантів багато). Коли комунікантів дуже ба-
гато (тисячі, мільйони) і вони являють собою просторово розрізне-
ні групи, здійснення комунікації потребує певних технічних засобів 
(телебачення, радіо, преса, інтернет). У цьому разі йдеться про ма-
сову комунікацію (МК) і, відповідно, про засоби масової комуніка-
ції (ЗМК), які згідно з традицією, що склалася за радянських часів, 
на пострадянському просторі прийнято називати засобами масової 
інформації (ЗМІ). 

Розрізняють аксіальну і ретиальну комунікацію. Аксіальною 
комунікацією (від лат. axis – вісь) у соціальній психології назива-
ють безпосередній, адресний обмін інформацією між суб’єктами, 
коли кількість комунікантів обмежується можливостями безпосе-
реднього сприймання ними комунікатора. За ретиальної комуніка-
ції (від лат. rete – мережа) кількість комунікантів необмежена, а 
передавання інформації опосредковується технічними засобами; у 
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цьому випадку аудиторії для комунікатора можуть бути й анонім-
ними, тому адресність інформації неминуче знижується.  

Аксіальна і ретиальна комунікації якісно різняться між со-
бою. Безпосередній обмін інформацією передбачає постійний зво-
ротний зв’язок, а отже більший взаємовплив суб’єктів спілкування. 
Ретиальна комунікація – це більшою мірою одностороннє переда-
вання інформації, бо зворотний зв’язок ускладнений. Утім, сучасні 
ЗМК намагаються подолати ці перепони (наприклад, інтерактивне 
телебачення тощо). Розширення комунікації в інтернеті зумовило 
виникнення нового, невідомого раніше явища – віртуальних стосу-
нків. Віртуальна комунікація теж істотно відрізняється за своїми 
психологічними ознаками від звичайної, аксіальної, комунікації. 
Психологія масової комунікації досліджується спеціальною галуз-
зю соціальної психології, яку називають медіапсихологією.  

Аналіз процесу комунікації в соціальній психології істотно 
відрізняється від розгляду його в інших науках – інформатиці, кі-
бернетиці, соціології, журналістиці. Для соціального психолога 
процес комунікації – це не механічна трансляція інформації від пе-
редавача приймачеві, а стосунки між двома суб’єктами, які однако-
во активно беруть участь у формуванні інформаційного потоку. 
Комунікатор не просто передає інформацію – він трансформує, 
підлаштовує її під особливості сприймання слухача (глядача). Ко-
мунікант не є у строгому сенсі цього слова об’єктом комунікації, 
адже, сприймаючи інформацію, він мимоволі селектує, препарує її, 
сам подає в тій чи іншій формі зворотний зв’язок, який засвідчує 
його ставлення до інформації і комунікатора (тобто одночасно ви-
ступає в ролі комунікатора). Унаслідок цього змінюється і сама ін-
формація. Вона не тільки передається і приймається, а й активно 
твориться в комунікативному процесі. 

Комунікація в соціально-психологічному сенсі має як вели-
чезні можливості, так і чималі обмеження. Можливості пов’язані зі 
здатністю комунікатора і комуніканта вийти за межі наперед зада-
ної комунікативної ситуації. Разом з тим багатогранність, багато-
контекстність людської комунікації робить дуже високою можли-
вість непорозуміння – втрати або спотворення інформації в процесі 
її передавання і сприймання.  

Соціальна психологія вивчає специфічні явища, які відігра-
ють у комунікативному процесі роль психологічних перешкод. Їхня 
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дія виявляє себе здебільшого на етапі сприймання повідомлення 
комунікантом. До таких явищ належать комунікативний бар’єр і 
фільтри сприймання інформації.  

Комунікативний бар’єр – специфічна психологічна перешко-
да в передаванні і сприйманні інформації, зумовлена тим, що у ко-
мунікатора і комуніканта немає єдиної системи кодування і деко-
дування інформації. 

Будь-яка інформація передається за допомогою певних зна-
ків, або сигналів. Отже, комунікатор і комунікант повинні однако-
вим чином тлумачити ці знаки, вкладати в них однаковий зміст. 
Іншими словами, у них має бути єдиний тезаурус – єдина система 
значень, прийнята всіма членами комунікативного процесу. Без 
цього він руйнується. Так, кивання головою згори вниз, яке у нас 
сприймають як ствердну відповідь, для болгар означає заперечен-
ня. Слово “зірка” має різний зміст, коли його застосовують для по-
значення небесного тіла і для характеристики людини (цим словом 
їй може даватися і позитивна, і негативна характеристика – залеж-
но від контексту). Таких розбіжностей у тлумаченні сигналів без-
ліч. Вони породжують комунікативні бар’єри в спілкуванні. Ці 
розбіжності пов’язані здебільшого з відмінностями в культурах і 
субкультурах (яких багато навіть у суспільстві, яке говорить одні-
єю мовою). Існують, наприклад, численні субкультури – молодіж-
на, ділова (бізнесова), різноманітні професійні субкультури. І всі 
вони істотно різняться між собою своєю лексикою, етикетом, тлу-
маченням типових життєвих ситуацій. Унаслідок цього неминучі 
певні непорозуміння, що виникають у комунікативому процесі. 
Вони накопичуються і призводять до значного спотворення інфор-
мації, до конфліктів і катаклізмів.  

Щоб подолати комунікативні бар’єри в міжособовому спіл-
куванні, застосовують різноманітні психологічні прийоми (напри-
клад, парафраз, коли комунікант ставить уточнювальне запитання, 
дещо переформульовуючи сказане комунікатором; заміна моноло-
гічної мови діалогічною тощо).  

Фільтри сприймання інформації – це системи селекції інфор-
мації людською психікою. Селекція здійснюється “на вході”, тобто 
до потрапляння у свідомість індивіда (унаслідок такого відбору 
значну частину інформації може бути втрачено). 
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Вирізняють кілька фільтрів сприймання інформацїї: 1) фільтр 
довіри – тобто “відкидання” інформації, надісланої комунікатором, 
якому ми не довіряємо, або каналом, який видається нам сумнів-
ним; 2) фільтр, що запобігає виникненню когнітивного дисонансу 
(згідно з теорією Л. Фестінгера, усі змісти нашої свідомості мають 
бути хоча б мінімально взаємоузгодженими, тому повідомлення, 
яке суперечить цим змістам, буде, найімовірніше, відселектовано); 
3) фільтри, зумовлені дією захисних механізмів психіки: вони “не 
пропускають” повідомлення, які можуть спонукати до актуалізації 
витісненого у несвідоме (витісняються, за З. Фройдом, ті змісти, які 
не збігаються зі змістом Суперего і загрожують цілісності Его). 

Медіапсихологи з’ясували, що дія цих фільтрів залежить і від 
ставлення реципієнта до комунікатора та каналу, і від структури 
повідомлення. Отже, впливаючи на ці складові комунікації, можна 
впливати на дію фільтрів сприймання інформації.  

Можливості комунікативного процесу значною мірою зале-
жать від того, яка знакова система передавання інформації перева-
жає. Відповідно до використовуваних знакових систем розрізняють 
два основні різновиди комунікації – вербальну і невербальну.  

Вербальна (від лат. verbum – слово, словесний) комунікація – це 
різновид комунікації, який передбачає застосування для передавання 
інформації другої сигнальної системи, тобто слів, мови. Зрозуміло, 
що ця система притаманна тільки людям і розроблена ними ж у про-
цесі філогенезу як найбільш універсальний засіб спілкування. 

Вербальна комунікація може бути монологічною, коли інфо-
рмація передається тільки від комунікатора до комуніканта й ауди-
торії, або діалогічною, коли під час комунікації комунікативні ролі 
постійно змінюються: комунікатор стає комунікантом, а комуні-
кант – комунікатором. Діалогічна мова дає змогу точніше і повніше 
сприймати інформацію, ніж мова монологічна, що пояснюється 
більшими можливостями уточнення інформації, кращого виявлен-
ня змісту повідомлення. Крім того, саме в діалозі інформація най-
більше збагачується, набуває розвитку. 

У процесі передавання вербальної інформації значна її час-
тина спотворюється або просто втрачається. Втрати і спотворення 
інформації під час її передавання ілюструє модифікована авторами 
цього розділу схема М. Яноушека (рис. 3.3). Цифрами на рисунку 
позначено етапи передавання інформації. На першому етапі інфор-
маційне повідомлення має нечіткий контур і досить значне за обся-
гом. У цей момент зміст повідомлення існує ще тільки в уяві кому-
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нікатора як певний намір, а повідомлення має великий обсяг через 
свою належність до суб’єктивних смислових систем комунікатора, 
які теж мають транслюватися комунікантові. На другому етапі на-
мір уже реалізовано; утілене в конкретних словах, повідомлення 
неминуче втрачає в обсязі; значення смислових контекстів повід-
омлення повною мірою транслювати неможливо, комунікатор мо-
же тільки сподіватися на їх правильне тлумачення комунікантом. 
Третій етап відображає сприймання повідомлення комунікантом. 
При переході від другого до третього етапу, тобто на своєму шляху 
від комунікатора до комуніканта, інформація втрачає найбільше, бо 
“долає” різні комунікативні бар’єри і фільтри сприймання. Між 
тим, що було сказано, і тим, що було почуто, велика різниця. Чи-
малу кількість інформації може бути відселектовано “на вході”, 
чималу – “заблоковано” як таку, що не повинна потрапити у свідо-
мість комуніканта (вона так і залишається певний час у несвідомо-
му). На четвертому етапі повідомлення знову видозмінюється: зали-
шається та частина почутої інформації, яку було допущено до усві-
домлюваного рівня, яку комунікант зрозумів і певним чином витлу-
мачив. Щоб зробити це, комунікант мусить пов’язати отриману ін-
формацію зі своїми власними смисловими системами, надати сприй-
нятому суб’єктивного сенсу. Тому можна вважати, що за рахунок 
насичення інформації новими суб’єктивними сенсами її обсяг знову 
збільшується. Проте зміст повідомлення, сприйнятий під новим ку-
том зору, з іншими акцентами, може істотно різнитися від того, що 
вкладався в нього комунікатором. Нарешті, п’ятий етап – це те, що 
збереглося від сприйнятого повідомлення, що запам’яталося. Цілком 
можлива ситуація, коли на останньому етапі інформацію, сприйняту 
раніше, уже повністю втрачено. Якщо зміст повідомлення все ж за-
лишається в пам’яті, то він, як правило, стає лаконічним, інкорпоро-
ваним у власні погляди і судження реципієнта, не схожим (інколи 
суттєво) на вихідне, початкове повідомлення.  

Граничний випадок цілковитої втрати комунікантом змісту 
повідомлення добре ілюструє епізод із сатиричного роману Воло-
димира Войновича “Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чо-
нкіна”1. Ідеться про горезвісне повідомлення ТАРС напередодні 
нападу на Радянський Союз гітлерівської Німеччини. 

                                                 
1 Войнович В. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Особа 
недоторканна: Роман. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. С. 84–85. 
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Після пісень Дунаєвського передали останні вісті, а слідом за 
ними повідомлення ТАРС. “Може, щодо білізації”, – подумав Чон-
кін, якому слово “демобілізація” чи навіть “мобілізація” вимовити 
було не під силу навіть подумки. Говорили зовсім про інше. 

– …Німеччина, – чітко вимовляла диктор, – так само неухи-
льно дотримується умов радянсько-німецького пакту про ненапад, 
як і Радянський Союз, через що, на думку радянських кіл, чутки про 
наміри Німеччини порвати пакт і вчинити напад на Радянський Со-
юз позбавлені всілякого ґрунту… 

“Ґрунт, – подумав Чонкін, – дивлячись який. Якщо, примі-
ром, суглинок, так це погибель, а коли сухий з піском, для картоплі 
кращого не треба. Хоча теж не зрівняти з чорноземом. І для хліба 
годиться, і для всього…” Подумав він про хліб, і одразу засмоктало 
під грудьми. 

Звичайно, наведений уривок зображує комунікативний про-
цес у гротескному світлі. Але важливо наголосити, що і втрати, і 
спотворення інформації в процесі її транслювання та сприймання є 
неминучими. Більше того, вони цілком закономірні. Тому потрібно 
не так боротися з ними, як правильно їх використовувати, грамотно 
прогнозуючи тенденції таких змін. 

Американський учений Г. Лассвелл запропонував схему ви-
вчення закономірностей сприймання вербальної інформації, куди 
включив елементи комунікативного процесу, кожен з яких істотно 
впливає на результати передавання інформації (рис. 3.4). Хоча ця 
схема застосовувалася переважно для аналізу масової комунікації, 
вона цілком підходить і для аналізу комунікації міжособової. 

Елементами схеми Лассвелла є: 1) комунікатор; 2) пові-
домлення; 3) канал, через який надійшло повідомлення; 4) реци-
пієнт (аудиторія); 5) ефективність комунікації. Аналіз кожного 
елемента дає можливість не тільки прогнозувати результати кож-
ного окремого повідомлення, а й розробляти способи впливу на 
конкретний комунікативний процес [див. Богомолова, 1991]. 

Від особистості комунікатора істотно залежить, як буде 
сприйматися інформація. Має значення не лише його візуально-
аудіальний образ, а й ставлення до повідомлення. Що ж стосується 
образу, то найголовнішим тут є те, щоб він виглядав типовим пред-
ставником тієї аудиторії, до якої звертається. Цей ефект у соціаль-
ній психології має назву “ефект своєї людини”. Найбільшу довіру 
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викликає той комунікатор, який сприймається реципієнтом як по-
дібний до нього самого, “такий же, як я сам”. Тому в чоловічої ау-
диторії з більшою ймовірністю довіру викличе комунікатор-
чоловік, а не комунікатор-жінка, у молодіжної – молодий комуні-
катор, але аж ніяк не підліток і не людина похилого віку (за умови, 
що інші суттєві характеристики цих комунікаторів сприймаються 
як подібні). Отже, правильний підбір комунікатора зумовлює більш 
високий рівень довіри аудиторії до повідомлення. 

 
комунікатор      комунікант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1           2   3        4   5 

комунікативні бар’єри,  
фільтри сприймання інформації 

 
Рис. 3.3. Втрати і спотворення інформації в процесі її передавання 

 
Має значення також позиція комунікатора щодо повідомлен-

ня. Вона може бути відкритою, закритою і нейтральною. У пер-
шому випадку комунікатор не приховує свого ставлення до інфор-
мації: аудиторія помічає його задоволення, коли повідомляються 
приємні новини, і незадоволення – коли проговорюються неприєм-
ні. Оскільки таке ставлення є суб’єктивним і може не збігатися зі 
ставленням до тієї самої інформації багатьох комунікантів, вплив 
такого комунікатора на аудиторію буде досить неоднозначним. Він 
викликатиме довіру тільки в тих людей, чиї ціннісні орієнтації пе-



Розділ 3. Психологія міжособових стосунків та міжособової взаємодії 

 183 

реважно збігаються з його орієнтаціями (а відповідно збігаються і 
тлумачення подій), і викликатиме відторгнення в інших. Утім, цей 
комунікатор буде ефективним, якщо доручити йому повідомлення, 
у ставленні до яких у комунікантів (і в нього) не може бути розбіж-
ностей, – скажімо, повідомлення про трагедії, стихійні лиха, що 
викликають масове співпереживання, або про успіхи, у яких заці-
кавлена більшість (спортивні перемоги тощо). Це справедливо і для 
міжособового спілкування. 

Закрита позиція комунікатора, коли він приховує своє став-
лення до подій, про які йдеться, аудиторія сприймає як дистанційо-
ваність, відстороненість, вираження недовіри. Тому комуніканти 
здебільшого сприймають такого комунікатора як недовірливого і 
не схильні довіряти йому самі. 

Найчастіше комунікатори в системах масової комунікації 
обирають нейтральну позицію як найбільш ефективну. Вона перед-
бачає об’єктивне ставлення до інформації, аналіз замість емоційної 
реакції. У такому підході вбачається спроба розібратися в подіях, 
виявити їхні і позитивні, і негативні аспекти. У міжособовому спіл-
куванні така позиція не завжди оптимальна, оскільки в ньому бі-
льше, ніж у масовій комунікації, потрібна емоційна “включеність” 
у контакт, особиста зацікавленість у співрозмовнику і хоча б кон-
венційна солідарність із ним. 

Завдяки комунікатору інформація персоніфікується, а отже 
може сприйматися по-різному. Змінюючи комунікатора, можна 
отримати зовсім різні, інколи повністю протилежні, результати ко-
мунікації. 

Другим елементом схеми Лассвелла є повідомлення, під яким 
розуміють сам текст, що має транслюватися аудиторії чи окремому 
комунікантові. На ефективність комунікативного процесу вплива-
ють передусім структура тексту і його обсяг (якщо йдеться про 
письмове повідомлення, то мають значення також шрифт, його ко-
лір і розмір, місце розташування на папері чи екрані тощо). 

До структурних компонентів тексту, які особливо впливають 
на ефективність комунікації, відносять його початок і завершення. 
Текст конструюють таким чином, щоб початок привертав увагу і 
знижував дію фільтрів сприймання інформації. Для цього викорис-
товують різні прийоми: ефект несподіванки (у ситуації, коли всі 
чекають звичних суджень від знайомого комунікатора, він розпо-
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чинає виклад своєї думки з тверджень, цілком протилежних очіку-
ваним); прив’язку повідомлення до найактуальніших для комуніка-
нтів проблем; обіцянку надати в ході повідомлення саме ту інфор-
мацію, якої гостро бракує, тощо. Враховуючи відомий “ефект 
краю” (краще запам’ятовується інформація, яку розташовано на 
початку і наприкінці повідомлення), завершувати повідомлення 
рекомендують стислим викладом основних думок, що в ньому міс-
тяться. Враження про повідомлення не в останню чергу складаєть-
ся і завдяки тій емоційній тональності, у якій воно було завершене. 
Піднесене, мотивувальне завершення залишає в пам’яті більш три-
валий слід від усього повідомлення, і навпаки: навіть досить зміс-
товне повідомлення може зовсім не запам’ятатися, якщо було заве-
ршене невиразно. 

Основний текст повідомлення сприймається позитивніше, 
якщо він у міру насичений образами, метафорами. Інколи одне яск-
раве порівняння краще підкаже розв’язок складної проблеми, ніж 
тривалий, ґрунтовний виклад аргументів. При цьому слід врахову-
вати, що людей інтригують образи самі по собі, навіть якщо вони 
не означають нічого конкретного (наприклад, “шалений стрибок 
інфляції” – емоційно насичений образ, який допомагає без особли-
вих аргументів навіяти страх перед інфляцією, наче перед божеві-
льною істотою; “шквал критики на його адресу” – образ, що викли-
кає співчуття до людини, якій важко утриматися на ногах під жах-
ливими поривами ураганного вітру). Отже, зміст і структура повід-
омлення можуть істотно впливати на результати комунікації. 

Третій елемент комунікативного процесу – канал передаван-
ня інформації. Найчастіше канали розрізняють за такими критерія-
ми, як домінуюча модальність сприймання (аудіальний, візуальний, 
аудіовізуальний канали) та формальний статус (офіційні і неофі-
ційні канали). 

Дія фільтрів сприймання інформації може посилюватися і 
послаблюватися залежно від того, яким каналом надійшла інфор-
мація до комуніканта. Деяким каналам ми традиційно довіряємо, 
деяким – навпаки, ні. Так, у ситуаціях кризи довіри до офіційної 
влади різноманітні аудиторії стають нечутливими до повідомлень, 
які надходять офіційними каналами. Водночас та ж сама інформа-
ція викликає неабияку довіру, якщо отримана неофіційними кана-
лами або в приватних розмовах. Так, під час Помаранчевої рево-
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люції особливої популярності набув “5-й канал”, оскільки офіцій-
ний та інші наближені до влади телеканали не викликали довіри, а 
цей сприймався як альтернативний і навіть опозиційний.  

Рівень довіри до каналу залежить від того, з якими соціально-
політичними поглядами і цінностями реципієнти пов’язують його, 
у яких постатях персоніфікується він у їхньому сприйманні. Хтось 
надає перевагу радіо чи пресі перед телебаченням, а хтось – навпа-
ки. Так, через перенасичення телепродукції рекламними відеоклі-
пами чимало реципієнтів все частіше обирають інші ЗМІ.  

У міжособовій комунікації аналогічно більша довіра виникає 
між людьми переважно в приватних контактах, а не під час спілку-
вання з офіційними особами – представниками влади.  

Ставлення пересічних радянських громадян до спілкування з 
офіційними особами відтворює той же сатиричний роман 
В. Войновича, де мітинг характеризується як такий захід, коли зби-
рається багато людей і одні кажуть те, що не думають, а інші дума-
ють те, що не кажуть. Певною мірою ця дефініція не втратила актуа-
льності й сьогодні. Тому інформація, що передається приватними 
каналами (розмови із сусідами, друзями, родичами), була і є більш 
впливовою, ніж аналогічна інформація, передана в ситуації форма-
льного спілкування – під час розмови з начальником або на мітингу 
чи зборах трудового колективу.  

Отже, правильний підбір каналу для трансляції повідомлення 
може істотно покращити результати комунікації. 

Безперечно, важливим елементом комунікативного процесу є 
і сам реципієнт (аудиторія). Соціальні психологи склали опис типів 
реципієнтів (аудиторій) і з’ясували основні характеристики сприй-
мання ними вербальної інформації. Аудиторії різняться своїми за-
питами щодо інформації, уподобаннями, цінностями, мотивами зве-
рнення до того чи іншого каналу тощо. Наприклад, у медіапсихології 
традиційно розрізняють чоловічу і жіночу аудиторії: чоловіки частіше 
віддають перевагу передачам про спорт, науку, політику; жінки – пе-
редачам, присвяченим медицині, мистецтву, освіті. Можна дослідити 
аудиторію будь-якої передачі, якщо вона регулярно з’являється в ефі-
рі. Приміром, аудиторія серіалів-мелодрам складається переважно із 
жінок-домогосподарок. Знання комунікатором і автором повідомлен-
ня психологічних особливостей своєї аудиторії дає змогу збільшити 
адресність комунікації, а отже зробити її ефективнішою.  
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У міжособовій комунікації також спрацьовує правило: особ-
ливості комуніканта багато в чому визначають зміст комунікації. 
Так, із сусідкою ми частіше розмовляємо про побутові проблеми; з 
близькою людиною – про свої найінтимніші переживання; з коле-
гою по роботі – про поточні виробничі справи, особливості шефа та 
взаємини в колективі; з дітьми – про їхні захоплення, а також успі-
хи-неуспіхи в школі. Власне, у цьому також полягає наша комуніка-
тивна компетентність. Було б дивно, скажімо, намагатися “занурити” 
сусідку-домогосподарку в суть виробничого процесу, до якого ми 
маємо стосунок на роботі.  

Нарешті, останній елемент – ефективність комунікації. Вона 
є тією результативною складовою, на яку впливають усі попередні 
елементи. Ефективність комунікації зазвичай оцінюють за такими 
критеріями, як розуміння інформації, її прийняття, активізація про-
цесів уваги в ході її сприймання (що зумовлює продовження про-
цесу сприймання). Ефективність комунікації виявляє себе також у 
засвоєнні завдяки сприйманню інформації нових знань, які може 
бути долучено до системи вже наявних когніцій, у зміні настанов-
лень і поведінки комуніканта.  

Критерії, пов’язані зі змінами настановлень, поведінки є най-
більш “сильними”. Людина рідко змінює настановлення і звичну 
поведінку під впливом якогось повідомлення, бо тут задіяна ціла 
система мотивів, цілей, особистісних цінностей. Тому навіть не 
дуже помітна трансформація настановлення або поведінкового па-
терну свідчить про значний вплив отриманої інформації і високу 
результативність комунікативного процесу. 

Поряд із вербальною значну роль відіграє також невербальна 
комунікація. Це різновид комунікації, який передбачає застосуван-
ня для передавання інформації першої сигнальної системи – філо-
генетично найдавнішої системи знаків і сигналів, якими користу-
ються не лише люди, а й деякі представники тваринного світу. Не-
вербальна комунікація у філогенезі виникла значно раніше, ніж 
вербальна. На це вказують, зокрема, два факти: 1) вона притаманна 
багатьом тваринам; 2) певні системи невербальної комунікації 
щільно пов’язані з фізіологічними реакціями живого організму. 
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Рис. 3.4. Схема вербальної комунікації Г. Лассвелла 
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Хоча тваринам людська мова недоступна, комунікація серед 
них теж поширена. Особливо це стосується тих тварин, що ведуть 
зграйний або стадний спосіб життя. Використовують вони власне 
невербальні системи комунікації, передусім сигнали, які передають 
позами тіла і своєрідною “жестикуляцією”. Наприклад, помахування 
хвостом у собаки означає позитивний настрій і вияв симпатії, а в ко-
та цей “жест” має протилежне значення – вияв незадоволення, роз-
дратування. Крім того, сигналізація може бути просторово-часовою: 
дистанціювання завжди означає недовіру, підозри комунікатора що-
до намірів реципієнта, а просторове наближення аж до доторкання – 
повну довіру до нього, готовність розслабитися в його присутності. 
Невербальна комунікація у приматів (зокрема, у горил, шимпанзе, 
орангутангів) дуже розвинута; їхні міміка, жести, пантоміміка до-
сить схожі на людську як за своїми виявами, так і за значенням не-
вербальних сигналів [Пиз, 1992]. 

У людей філогенетичний зв’язок невербальної комунікації з 
фізіологічними реакціями простежується на мімічних проявах. Ві-
домо, що міміка відрази передбачає зморщений ніс і таке положен-
ня губ, ніби людина хоче щось виплюнути. Міміка здивування – це 
широко розплющені очі, підняті брови й інколи трохи відкритий 
рот (дещо опускається нижня щелепа). Ці мімічні композиції не 
випадкові, а цілком функціональні, адже вони супроводжували і 
практично реалізовували дії людини, що мали біологічне значення. 
Так, міміка відрази сформувалася в ситуаціях, коли до рота людини 
потрапляло щось неїстівне, навіть небезпечне для її здоров’я, і 
м’язи обличчя справді були задіяні для випльовування. Цей вираз 
обличчя зафіксувався як знак переживання відрази, огиди. Так само 
і вираз обличчя при здивуванні першопочатково був функціональ-
ним: індивід мусив краще роздивитися дивний, незвичний об’єкт. 
Згодом відповідна міміка також почала використовуватися як пев-
ний сигнал – знак переживання емоції здивування.  

Система невербальної комунікації, як дуже давня за похо-
дженням, має важливу для психолога особливість: її важко контро-
лювати. Приховувати свої думки, вдавати ті чи інші почуття наба-
гато легше за допомогою слів, ніж “мовою тіла”. Наші системи не-
вербаліки мимоволі виказують нас. До того ж різні системи різною 
мірою піддаються контролю.  
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Найкраще контролюємо ми, після вербальної мови, своє об-
личчя: правила етикету, соціальні норми з дитинства примушують 
нас контролювати на людях свою міміку. Скажімо, у переповненому 
транспорті ми замість міміки агресії, цілком природної в ситуації 
штовханини, вольовим зусиллям фіксуємо на обличчі нейтральний 
його вираз. У повсякденному житті значно менше, ніж міміка, конт-
ролюються руки. Нерідко незначні жести (постукування пальцями 
по столу, розкручування і скручування авторучки тощо) свідчать 
про наше хвилювання, хоча обличчя залишається спокійним. Ще 
менше контролюються рухи і положення ніг, що пояснюється звич-
ною для нашої культури наявністю стола в ситуації публічного спіл-
кування, який традиційно приховує ноги. Нерідко можна спостеріга-
ти, як положення ніг суперечить за своїм невербальним значенням 
тому, що “промовляють” вираз обличчя і слова комунікатора. Ще 
менше контролюються пози тіла. Приміром під час засідання хтось 
із його учасників зберігає серйозний і уважний вираз обличчя, у ру-
ках тримає авторучку, якою робить нотатки у своїх записах, водно-
час ноги його перехрещені, а спина повністю розслаблена, що свід-
чить радше про закритість і неуважність до перебігу засідання.  

Отже, спостереження і зіставлення інформації, що її транс-
люють різні невербальні системи комунікації, майже з певністю 
дають нам зрозуміти, чи говорить правду співрозмовник, а чи вво-
дить нас в оману. 

Виокремлюють оптико-кінетичну, екстралінгвістичну та па-
ралінгвістичну, а також просторово-часову системи невербальної 
комунікації. 

Оптико-кінетична система передбачає передавання інфо-
рмації за допомогою виразних рухів тіла, а її сприймання – за до-
помогою візуального каналу. До виразних рухів тіла належать: 
а) міміка – вирази обличчя; б) жести – виразні рухи руками; 
в) пантоміміка – пози тіла. Сприймання цих рухів як певних сигна-
лів, що свідчать про емоційні стани і ставлення комунікатора, від-
бувається одномоментно, не потребує часу на попередні обмірко-
вування та аналіз побаченого. Міміка, жести, пантоміміка є, з одно-
го боку, сигналами, які походять від природних емоційно-
фізіологічних, тілесних реакцій на біологічно значущі подразники, 
а з другого – конвенційними, умовними сигналами, напрацьовани-
ми в межах різних культур.  
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Таблиця 3.2 

Системи невербальної комунікації 

Назва системи Складові У чому виявляється 

жести виразні рухи руками 

міміка вирази обличчя 

оптико-кінетична 
система 

пантоміміка виразні пози та рухи тіла 

паралінгвістична 
складова 

тон, інтонації, тембр, висота 
звучання голосу 

система вокаліза-
ції під час мов-
лення екстралінгвістич-

на складова 
паузи, покашлювання, швид-
кість мовлення, сміх 

міжособова дис-
танція  

інтимна відстань, дружня від-
стань, відстань ділового спіл-
кування, публічна відстань 

хронотоп набір просторово-часових 
констант, що забезпечують 
наперед запрограмований ре-
зультат 

просторово-
часова система 

розташування  
в приміщенні  

високостатусна позиція – спи-
ною до стіни, візуальний кон-
троль за усім приміщен-
ням;низькостатусна позиція – 
спиною до дверей 

 
Як з’ясовано, оптико-кінетична система (деякі її складові) 

підлягає досить жорсткому диктату з боку культури і наявних у ній 
правил етикету. Будь-яка культура регламентує мімічні вирази і жес-
ти, які можуть застосовуватися в різних ситуаціях. Наприклад, куль-
турно регламентованою є ситуація контакту (привітання) між людь-
ми, що пов’язані діловими, службовими стосунками. У нашій куль-
турі етикет вимагає обміну рукостисканнями (у чоловіків), приязно-
го виразу обличчя (можлива помірна, щира усмішка). Водночас у 
нашій же культурі етикет зовсім по-іншому регламентує випадковий 
контакт незнайомих людей (скажімо, у метро) – незнайомі люди по-
винні намагатися уникати тактильних контактів, мати незворушний, 
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нейтральний вираз обличчя (це начебто компенсує неможливість 
достатнім чином дистанціюватися від незнайомої людини).  

Слід враховувати, що деякі жести мають суто умовний харак-
тер. Так, підняття великого пальця руки у нас означає “чудово”, а в 
Америці таким жестом зупиняють автомобіль. У нашій культурі ди-
витися співрозмовнику в очі вважається ознакою уваги і поваги, а в ба-
гатьох інших культурах – викликом і агресією.  

Існує багато мімічних виразів, жестів і поз, яким приписуєть-
ся певне психологічне значення. Наприклад, жести “перехрещуван-
ня” (перехрещені руки чи ноги) традиційно тлумачаться як закри-
тість, відстороненість. Специфічний жест доторкання до власного 
носа або губ тлумачиться як приховування чогось, втаємничення 
правди, спроба обману. Складання рук на зразок “купола” вважаєть-
ся ознакою зосередженості, потирання лоба – намаганням вирішити 
складну проблему. 

Незважаючи на те, що всі згадані виразні рухи справді 
пов’язані з відповідними емоційними станами, треба завжди бути 
обережними з висновками. Окремо якийсь жест тлумачитися не 
може, потрібно зважати на всю комбінацію пантоміміки, жестику-
ляції і міміки в цілому.  

Паралінгвістична і екстралінгвістична системи невер-
бальної комунікації передбачають передавання інформації за допо-
могою звучання голосу комунікатора (але не сказаних ним слів) і 
сприймання її реципієнтом аудіальним каналом. 

Паралінгвістична система – це система вокалізації: інтона-
цій, тембру і тону голосу. Приміром, коли ми сердимося, можемо 
розмовляти “на підвищених тонах”; коли ласкаво звертаємося до 
симпатичної нам людини, голос може набувати “оксамитового” 
тембру. Досвідчений керівник, проводячи нараду, може самими 
лише інтонаціями свого голосу підтримати, заохотити одного під-
леглого і суворо попередити іншого.  

Коли ми чуємо чийсь голос, мимоволі сприймаємо не тільки 
сказані слова, а передусім його звучання і миттєво вловлюємо ту 
велику кількість невербальної інформації, яку він передає. Буває і 
так, що звучання голосу (його інтонації, тембр) суперечить тому, 
що передають слова. У такому випадку, яким би дивним це не зда-
валося, ми більше довіряємо звучанню голосу.  
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Екстралінгвістична система складається з нелінгвістичних 
елементів, що зазвичай наповнюють живу розмову (покашлювання, 
сміх, плач тощо). Вживання таких елементів у мовленні істотно по-
жвавлює його, надає йому особливої виразності.  

Одним із найбільш цікавих елементів екстралінгвістичної си-
стеми, що має величезну силу впливу на емоційний стан реципієн-
та, є темп мовлення. Він утілює фактично ритми нашого дихання. 
Тому емоційний стан комунікатора не тільки легко вгадується за 
темпом його мовлення, а й легко передається – спрацьовує меха-
нізм зараження. Той, хто хвилюється, мимоволі прискорює темп 
свого мовлення, бо дихання складно контролювати, і хвилювання 
миттєво передається реципієнту. Навпаки, людина розслаблена, яку 
вже тягне на сон, розмовлятиме неспішно, з тенденцією подальшо-
го сповільнення, і її сонливий стан передаватиметься реципієнтові. 
Важливим є також ритм мовлення: нерівний, “рваний” ритм викли-
кає занепокоєність, роздратування, тоді як рівний і дещо монотон-
ний налаштовує реципієнта на стан медитації.  

У просторово-часовій системі невербальної комунікації  
сигналами слугують елементи організації простору і часу спілку-
вання. Ця організація є ненавмисною, вона здійснюється кожним 
учасником комунікації несвідомо. Проте є зовсім не випадковим, 
як близько ми підходимо до співрозмовника, яку позицію в примі-
щенні займаємо щодо нього під час розмови, воліємо в цей час стояти 
чи сидіти. У цьому виявляється наше ставлення до співрозмовника, 
оцінка його і ситуації, наше самопочуття в ній. Усі ці вияви поведінки 
“зчитуються” партнером по спілкуванню як сигнали, на які він 
обов’язково реагує, навіть якщо не усвідомлює цього. Організація 
простору спілкування є настільки важливою, що започатковано на-
віть окрему галузь соціальної психології – так звану просторову 
психологію, або проксеміку (Е. Холл). 

Один із значних елементів просторово-часової системи орга-
нізації спілкування – міжособова дистанція, тобто відстань, на якій 
нам зручно і комфортно розмовляти із співбесідником. Величина її 
може бути різною і залежить від: 1) індивідуальних відмінностей; 
2) рівня близькості стосунків з партнером по спілкуванню; 
3) соціокультурних особливостей.  

Залежно від близькості стосунків з партнером по спілкуван-
ню виокремлюють такі види міжособової дистанції: 1) інтимний 
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(максимально близький, аж до тактильного контакту, практику-
ється з дуже обмеженою кількістю людей); 2) дружнього спілку-
вання (30–60 сантиметрів, практикується з близькознайомими 
людьми); 3) ділового спілкування (до 2 метрів, такої дистанції до-
тримуються в ситуації службової комунікації); 4) публічна дистан-
ція (її дотримуються в разі випадкового контакту з незнайомими 
людьми – на вулиці, у публічному приміщенні). 

У різних культурах уявлення про міжособову дистанцію (ма-
ються на увазі передусім дистанції дружнього і ділового спілкуван-
ня) можуть сильно відрізнятися. Хрестоматійним прикладом стала 
ситуація спілкування британського і латиноамериканського дипло-
матів під час світського рауту: латиноамериканець увесь час намага-
вся скоротити дистанцію, просторово наблизитися до співрозмовни-
ка і час від часу робив крок уперед, британець же в цій ситуації від-
чував дискомфорт, намагався збільшити дистанцію і відступав. Тому 
в процесі розмови вони рухалися по залу, як у повільному танці.  

Зміною дистанції щодо співрозмовника можна показати зміну 
ставлення до нього. Слід, однак, пам’ятати, що скорочувати дистан-
цію спілкування в односторонньому порядку небезпечно: зазвичай 
це несвідомо тлумачиться співрозмовником як агресія і викликає за-
хисну реакцію. 

Характер розташування партнерів один щодо одного також є 
невербальним сигналом. Це має істотне значення, наприклад, коли 
потрібно провести переговори. У нас прийнято, організовуючи пе-
реговори, розташовувати їхніх учасників один навпроти одного 
(забезпечується контакт очі-в-очі між двома делегаціями). Наспра-
вді така позиція є потенційно конфліктною. Якщо між сторонами 
переговорів жевріє хоча б маленький конфлікт (неузгодженість, 
суперечність поглядів), він має шанс посилитися. Але ж переговори 
організуються, щоб нарешті домовитися! Тому в деяких культурах 
(наприклад, у японській) уже практикується спосіб розташування 
учасників переговорів, що не провокує конфлікту. Він полягає в 
тому, що на стіні розміщуються стенди, на яких подано інформа-
цію (часто у вигляді графіків, малюнків), котра безпосередньо сто-
сується проблеми переговорів, а крісла їхніх учасників розташову-
ються так, що всі сидять пліч-о-пліч і разом “дивляться на пробле-
му”. Попри простоту цього прийому його вважають вельми ефек-
тивним [Шейнов, 2005]. 
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Розташування партнерів комунікації в приміщенні містить у 
собі інформацію щодо статусу кожного. Знаючи це, можна вплива-
ти на їхній статус: підвищити або знизити його на період спілку-
вання. Невербальною ознакою найвищого статусу є позиція спи-
ною до стіни, обличчям до дверей (людина контролює поглядом 
увесь простір приміщення). Невербальна ознака найнижчого стату-
су – позиція спиною до дверей. Це пояснюється тим, що інстинкти-
вною реакцією живої істоти є намагання захистити спину. Той, ко-
му не дали змоги захистити її, першим зазнає нападу, а отже є най-
менш вартісним для спільноти (і навпаки). “Вирівнюють” учасни-
ків у статусі круглі столи. 

Вивчаючи невербальну комунікацію, інтерпретації піддають 
також предмети та їхнє розташування в ситуації спілкування, стиль 
одягу, прикраси та різноманітні атрибути [Люшер, 1993]. Усі ці еле-
менти, безумовно, слугують певними сигналами, знаками, за допо-
могою яких людина повідомляє соціальному оточенню, хто вона і як 
з нею слід поводитися. 

У соціальній психології добре вивчені так звані хронотопи – 
системи просторово-часових констант ситуацій міжособового кон-
такту, які самі по собі спричинюють несподівані комунікативні 
ефекти. Таким є, наприклад, хронотоп “вагонного супутника”. Су-
купність визначених просторових (вагонне купе з його обмеженим 
і замкненим простором) і часових (заздалегідь визначений час, 
протягом якого потяг проходить шлях від одного населеного пунк-
ту до іншого) констант тягне за собою несподіваний ефект: спілку-
вання стає напрочуд відвертим, вагонному супутникові часом роз-
повідають те, про що не наважуються говорити близьким людям. 
Аналогічним є ефект “лікарняної палати”, “ військової казарми”. Ви-
падкові супутники, яких ми зустріли в цих ситуаціях, часто стають по-
тім близькими друзями.  

Отже, у вербальній і невербальній комунікації, у взаємодії та 
соціальній перцепції складаються, виявляють себе і розвиваються 
міжособові стосунки. Цій проблематиці присвячуються нині чис-
ленні дослідження. Але що більше психологічних таємниць ми від-
криваємо, то глибше розуміємо безмежність ще не розкритих сек-
ретів психології людських взаємин. Тому міжособові стосунки як 
об’єкт досліджень соціальної психології навряд чи будуть колись 
вичерпані.  
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Питання для обговорення та закріплення 

 матеріалу 
 

1. Дайте визначення феномена міжособових стосунків. 

2. Назвіть відмітні риси міжособових стосунків (які відрізняють їх, 
наприклад, від фатичних контактів). 

3. Що означають поняття “атракція” і “афіліація”? 

4. Чим детерміновані міжособові стосунки? 

5. Що являє собою кооперація як різновид міжособової  
взаємодії? 

6. Схарактеризуйте явище згоди як складову кооперації. 

7. Проаналізуйте почуття солідарності як складову кооперації. 

8. Дайте визначення конфлікту як різновиду міжособової  
взаємодії. 

9. Поясніть схему класифікації конфліктів. 

10. Які існують фази перебігу конфліктів? 

11. Що слід зробити, аби врегулювати конфлікт? 

12. Чим відрізняються продуктивні (близькі, щирі) міжособові сто-
сунки від непродуктивних (“ігрових”, сурогатних)? 

13. Поясніть основні положення теорії ігор Е. Берна. 

14. Дайте визначення поняття соціальної перцепції. 

15. Які психологічні механізми забезпечують реалізацію соціальної 
перцепції? 

16. Розкрийте суть механізму стереотипізації. У чому полягає неод-
нозначність ролі стереотипів у сприйманні людиною людини? 

17. Що являє собою ідентифікація як механізм соціального пізнан-
ня? 

18. Дайте визначення рефлексії та емпатії як механізмів соціально-
го пізнання. 

19. Що таке каузальна атрибуція? Назвіть основні помилки кау-
зальної атрибуції. 

20. Що означає поняття комунікації з погляду соціальної психоло-
гії? 

21. Розкажіть про психологічні перешкоди в передаванні та сприй-
манні інформації. 
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22. Якою схемою можна скористатися для аналізу комунікативного 
процесу в ситуації вербальної комунікації? 

23. Чому невербальна комунікація вважається більш давньою сис-
темою передавання інформації, ніж вербальна? 

24. Схарактеризуйте оптико-кінетичну, екстралінгвістичну,  
паралінгвістичну, просторово-часову системи невербальної ко-
мунікації. 

 
 

Практичні завдання 
 

1. Змоделюйте життєві ситуації (не менше ніж п’ять), у яких 
людина різною мірою переживає депривацію потреби в афіліації 
(від часткової до повної). Спрогнозуйте психологічні наслідки для 
особистості таких ситуацій.  

 
2. До вас звернувся студент, капітан команди веселих і кміт-

ливих географічного факультету: “Сталося так, що команду від на-
шого факультету в цьому році представляють в основному першо-
курсники, новачки. Набір у цьому році сильний, першокурсники 
здібні, але у нас немає часу на формування команди. Звичайно, ми 
не можемо собі дозволити програти іншим факультетам. То як нам 
швидко створити команду? Кого з охочих (а їх багато) взяти? Часу 
для тренувань обмаль! Краще, щоб вони навчалися в одній групі чи 
в різних? Чи добре буде, якщо вони всі мешкатимуть у гуртожитку 
разом чи, навпаки, житимуть порізну?”  

Поясніть аргументовано капітану команди, як склад групи, 
контакти між її членами, їхнє просторове розташування впливають 
на кооперацію спільної діяльності і командну взаємодію в коротко-
терміновій часовій перспективі. 

 
3. Опишіть реальний міжособовий конфлікт, учасником яко-

го вам довелося бути. Відтак класифікуйте його за основними па-
раметрами. Подумайте, якими способами можна було б підвищити 
рівень конструктивності цього конфлікту. 

 
4. До шкільного психолога звернувся заступник директора з 

навчально-виховної роботи з таким проханням: “Нещодавно у 
школі спалахнув конфлікт. Павло К. з 5-В класу, який часто дошку-
ляє однокласницям хуліганськими витівками, вкрав зошит у На-
дійки Ж., відмінниці, якраз перед контрольною роботою. На почат-
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ку уроку він підкинув їй зошит, який був уже забрудненим, 
зім’ятим, з написаними поверх домашнього завдання нецензурни-
ми словами. На перерві Надійка з подругами спіймали Павла і по-
били його. Учителька Л.О. побачила їх, коли троє дівчат тримали 
хлопця, а одна била його ногою. Вона насварила дівчат і наказала 
їм дати їй щоденники. Дівчата проігнорували її вимогу, натомість 
після уроків до Л.О. підійшла бабуся однієї з дівчат і стала на їх за-
хист. При цьому вона була дуже категоричною і образила вчитель-
ку, назвавши її безпорадною і некомпетентною – мовляв, сумлін-
них учениць не може захистити від хуліганів, тож нехай самі захи-
щаються, як можуть. Конфлікт був перенесений на батьківські збо-
ри, де частина батьків (переважно дівчат, яких постійно ображав 
Павло К.) сварилися з учителькою та іншими батьками, що вважа-
ли поведінку дівчат неприпустимою. Хтось обіцяв звернутися до 
ЗМІ, громадськості, начальства тощо. Допоможіть “розрулювати” 
конфлікт, поки він і справді не потрапив ще й у ЗМІ”.  

Запропонуйте, орієнтуючись на текст параграфа 3.1, заходи, 
яких доцільно вжити у цій ситуації, аби врегулювати конфлікт. 

 
5. Пригадайте найбільш відомі вам гендерні стереотипи, а та-

кож етностереотипи. Уявіть, що розсилаєте свої резюме з метою 
працевлаштування в іноземній компанії, що працює на українсь-
кому ринку. Йдеться про отримання високооплачуваної посади в 
американській (польській, німецькій) компанії. Підготуйте відпові-
дні варіанти тексту резюме. Поясніть, як можуть вплинути на по-
тенційного роботодавця стереотипи стосовно вашої національності, 
віку, статі. Чи можуть ці стереотипи перешкодити вашому праце-
влаштуванню і як ваше резюме має цьому запобігти? 

 
6. Перечитайте драматичний твір В. Шекспіра “Отелло”. За-

звичай причини його трагічної розв’язки вбачають у людських за-
здрощах, підступності та почутті ревнощів, що загалом правильно. 
Проте спробуйте проаналізувати ці причини під дещо іншим кутом 
зору – скориставшись категоріями соціальної перцепції. Як сприй-
мали одне одного Отелло і Дездемона? Що і якою мірою, на вашу 
думку, було визначальним для нього і для неї у їхніх взаєминах: 
емпатія чи симпатія, центрація чи децентрація? Як це позначилося 
на їхній поведінці в критичній ситуації, яку роль відіграло в моти-
вації жорстокого вчинку Отелло? Доберіть рядки твору, що під-
тверджують ваші висновки. 
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7. Торговельна компанія хоче прорекламувати свій новий 
продукт (дитяче печиво) з максимальною ефективністю і мінімаль-
ними фінансовими та часовими затратами. Які рекомендації ви як 
психолог могли б надати: а) щодо вибору комунікатора; б) щодо 
тексту рекламного повідомлення; в) щодо каналу надходження ін-
формації; г) щодо врахування особливостей аудиторії? 

 
8. Здійсніть вибіркове (невключене або включене) спостере-

ження на будь-яких зборах (де присутні доповідачі, президія і пуб-
ліка). За допомогою фіксації невербальних проявів присутніх ви-
значіть: а) наскільки цікаві їм доповіді та виступи; б) наскільки  
важливим є для них те, що відбувається; в) рівень атракційності 
доповідачів; г) рівень напруженості-розслабленості присутніх. На 
основі отриманих результатів дайте загальну психологічну оцінку 
зборам, за якими ви спостерігали. 

 
9. Спробуйте гіпотетично визначити відстань, на якій вам  

комфортно спілкуватися: а) з мамою; б) з подругою (другом);  
в) з викладачем; г) з деканом факультету; д) з незнайомою люди-
ною.  

 
10. Проведіть самоспостереження: як часто ви у спілкуванні з 

іншими використовуєте жести закритості (різні варіанти перехре-
щувань)? Фіксуйте протягом дня кількість цих жестів у себе. Про-
аналізуйте, як це може позначатися на сприйнятті вас іншими  
людьми. (Якщо необхідно, використайте зворотний зв’язок – спи-
тайте про це ваших знайомих).  
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Р о з  д і  л  4  
 

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ 
 
 
 

Проблема впливу людини на людину є однією із центральних 
для соціальної психології, оскільки будь-які процеси, що відбува-
ються між окремими індивідами, великими чи малими їхніми гру-
пами, і навіть “тиха бесіда із самим собою” можуть викликати ча-
сом малопомітні, а часом кардинальні зміни в системі психіки без-
посередніх учасників і свідків тих чи інших подієвих взаємодій. 

 
 

4.1. Вплив як предмет  
соціально-психологічного інтересу 

 
В англійській мові – найбільш поширеній у світі – українсь-

кому слову “вплив” відповідає слово “influence”. За допомогою 
морфеми “infl” утворюються слова, які позначають різні конкретні 
форми впливу, наприклад: inflame – збуджувати; inflate – наповню-
вати; inflect – змінювати, згинати; inflict – завдавати (удару), накла-
дати (стягнення), спричинювати та ін.  

В українській мові слово “вплив” має кілька тлумачень. 
Вплинути означає подіяти на когось, на що-небудь, тобто спряму-
вати дію на об’єкт, аби змінити його стан (якість, характеристику) 
в напрямку, бажаному для суб’єкта цієї дії, чи утримати попередній 
стан. Крім слова “подіяти”, у цьому ж значенні можуть використо-
вуватися й інші – “застосовувати”, “ уживати” (наприклад, ужити 
грубої сили, застосувати грубу силу).  

До речі, те, що в українській мові передається словом 
“вплив”, у російській позначається двома термінами – “воздействие” 
і “влияние”. Якщо в першому випадку йдеться про певну націленість 
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впливу суб’єкта на об’єкт (подіяти тут значить навмисне, більш чи 
менш свідомо, цілеспрямовано спричинити своєю дією якусь по-
дію), то в другому об’єкт може зазнавати впливу (“влияния”), але 
суб’єкт цього впливу може про це навіть не здогадуватися. Так, об-
раз немовляти, що мирно спить на руках у мами, не залишає байду-
жими більшість жінок, хоча ніхто такий вплив спеціально не плану-
вав. Знову ж таки, вигляд п’яниці може викликати відразу в оточен-
ня, проте навряд чи той ставить собі таке за мету.  

Соціальний вплив визначають як таку поведінку однієї люди-
ни, що має своїм наслідком або метою зміну того, як інша людина 
поводиться, що вона почуває чи думає стосовно якогось стимулу 
[Зимбардо, Ляйппе, 2000].  

Вплив завжди асоціюється з дією. Психологічна думка виок-
ремлює категорію дії як одну із центральних, як “клітину”, “ осере-
док” психічного, інваріантну структуру, що надає психічному ви-
значеності, виразності, цілісності, буттєвості. Дія в її вищому, пси-
хологічному, розумінні, як зазначав С. Л. Рубінштейн, виражає ос-
новне специфічне ставлення людини до світу: у ньому людина є 
силою, що свідомо змінює і перетворює цей світ [Рубинштейн, 
1973, с. 7]. Тут “дія” і “людина як діяч” розглядаються під кутом 
зору сутнісних критеріїв, тобто онтологічно. У цьому розумінні 
поняття “ дія” тотожне поняттю “ вплив”:  тільки активно (ціле-
спрямовано, свідомо, пристрасно) впливаючи на світ (зовнішній і 
внутрішній), людина може його пізнавати і перетворювати. Саме 
ця інтенція і спроможність визначають її природну відмінність від 
усього нелюдського, спосіб її буття, її місію у світі, її “впливо-
вість”. 

Визначаючи сутність поняття “вплив”, дослідники так чи  
інакше звертаються до такої загальнонаукової категорії, як  
“взаємодія”, і похідного від неї поняття “взаємовплив”. Справді, 
усе, що відбувається у світі, можна визначити як суцільний взаємо-
вплив. Є підстави говорити про взаємовплив як послідовну зміну 
суб’єкт-об’єктних характеристик учасників цього процесу: спочат-
ку один є суб’єктом, а інший – об’єктом впливу, а потім – навпаки.  

Суб’єкт впливу, висловлюючись поняттями теорії поля, це 
той, хто постає його (поля) конституюючим і організуючим прин-
ципом, основним елементом, а навколишнє середовище є другою 
частиною поля, до якого належить і сам суб’єкт. 
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Складність, полімодальність і насиченість феномена впливу 
соціально-психологічним змістом, здавалося б, не потребує спеці-
альних обґрунтувань. Проте, як виявляється, намагання дати нау-
кове визначення поняттю “вплив” натикаються на цілий ряд труд-
нощів і породжують низку проблем та запитань. 

Вплив можна розглядати як окремий акт, а можна – як про-
цес, що складається із цілого ряду дій, учинків, діяльностей, 
пов’язаних між собою якимось змістом та поєднаних одним прос-
тором і часом. Певний науковий інтерес може становити питання 
про структуру і функції впливу взагалі і про систему різних за сво-
єю природою впливів.  

Не просто відразу відповісти на запитання про те, з якого 
моменту починається, коли і чим саме завершується вплив. Чи слід, 
скажімо, початковою ланкою впливу вважати потребу, потяг, мо-
тивацію або ж мету, якої домагається його суб’єкт, а кінцевою – 
результат, який досягається цим суб’єктом? Можливо, вплив – це 
щось між метою і результатом, тільки акт, дія в її “чистому” вигля-
ді, не обтяжена думкою чи почуттям? Напевно, слід також врахо-
вувати не лише внутрішню детермінацію, а й зовнішні обставини, 
ситуацію, що зумовлює, провокує вплив.  

Вимагають відповіді запитання про те, як тлумачити вплив, 
що не викликає ніяких реакцій у реципієнта. Чи можна вважати 
суб’єктом впливу того, хто реально впливає на об’єкт, але не ста-
вить це собі за мету, не усвідомлює, а іноді просто не визнає самої 
можливості і самого факту такого свого впливу? Чи правомірно, 
скажімо, поширювати поняття впливу на те, що зумовлює, але не 
визначає сенсу людського буття як такого: на повітря, воду, землю, 
вогонь? Чи варто також із власне наукових позицій говорити про 
вплив історії людства на вибір професії конкретною молодою лю-
диною? І якщо вирізняти ефективні, продуктивні, конструктивні 
впливи, то чи не означає це, що ми просто умисно не помічаємо 
їхньої неефективності, непродуктивності, а то й деструктивності в 
якомусь іншому відношенні чи контексті, що набуде актуальності і 
значущості вже завтра?  

Поглибити розуміня соціально-психологічної природи впли-
ву можна, якщо вдатися до аналізу мотивів, які спонукають людину 
більш чи менш свідомо здійснювати свій вплив на інших людей і 
на саму себе.  
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Так, для людського індивіда завжди актуальною є потреба 
самозбереження себе як організму, особистості, індивідуальності, 
суб’єкта, захисту свого “Я” від різного роду шкідливих факторів 
навколишнього природного і соціального середовища, а також від 
дії руйнівних сил, прихованих у самому собі, наприклад від шкід-
ливих звичок. Самозахист може здійснюватися на реактивному рів-
ні як відповідь на негативні подразники. Проте захисна реакція 
може набувати форми впливу, якщо людина намагається своїми 
ініціативними діями запобігти виникненню проблемної ситуації, 
активно протидіяти загрозам, усунути чи ліквідувати їхні можливі і 
реальні наслідки. Зокрема, це стосується випадків, коли хтось ви-
являє стосовно нас нетактовність, некоректність, несправедливість, 
грубість, без дозволу намагається проникнути у святая святих на-
шого “Я”. Те саме можна сказати, коли людина захищає свої за-
конні права, відстоює право на життя, на свободу волі, думок і 
вчинків тощо. Якщо узагальнити сказане, то можна дійти висновку, 
що вплив людини на світ, у якому вона живе, і на саму себе може 
мати своєю психологічною причиною страх за своє існування, 
страх прожити життя марно, неавтентично, страх не встигнути вті-
лити задумане тощо. До речі, як вважають неофройдисти, пережи-
ваючи почуття меншовартості, людина намагається вивищитися 
над іншими, аби своєю впливовістю убезпечити себе від прини-
ження.  

Для психології, що не обмежується розумінням людини як із 
самого початку гріховної, закомплексованої, стражденної, залежної 
істоти, основними психологічними факторами, які спонукають лю-
дину до впливів і самовпливів, є мотивація вдосконалення і розвит-
ку, мотивація творчості та унікальна здатність людини відчувати 
задоволення не тільки від результату, а й від самого процесу інди-
відуалізованої самореалізації, самоздійснення, виконання своєї мі-
сії у світі. Тобто впливам, що ґрунтуються на переживаннях страху, 
тут протистоять впливи, які знаходять свою психологічну основу в 
почуттях любові, доброго і довірливого ставлення до інших, у пра-
гненні до інтеграції, єднання зі світом, до його вдосконалення і пе-
ретворення йому ж на благо, відповідно до іманентних законів його 
розвитку (таке прагнення, зрозуміло, не має нічого спільного з де-
якими агресивними гаслами радянської доби типу “Людині не вар-
то чекати милості від природи, узяти їх у неї – наше завдання!”).  
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Чи може людина вдосконалюватись і розвиватися не тільки 
завдяки впливам і взаємовпливам, а й у своїй власне “впливовій” 
активності? Напевно що так. Адже впливовість малюка суттєво по-
ступається впливовості дорослого. Процес дорослішання в цьому 
розумінні можна розглядати як поступове оволодіння дитиною чи 
молодою людиною новими для неї способами впливу на інших і на 
саму себе, а також створення власних, індивідуалізованих форм 
такого впливу.  

Кожний віковий період розвитку людини відрізняється спря-
мованістю, змістом, формою, рівнем складності, а також силою та 
динамікою її впливів і самовпливів. Новонароджений впливає на 
оточення плачем, лементом; дошкільник вдається до впливів, що 
будуються на ігровій основі; підліток намагається наслідувати до-
рослі форми впливу, хоч їхня змістова сторона при цьому залиша-
ється “дитячою”. З віком зростає кількість впливів людини на саму 
себе, їхня усвідомлюваність і цілеспрямованість. Збільшується пи-
тома вага креативності, винахідливості. Доросла людина набагато 
частіше вдається до опосередкованих і відстрочених у часі впливів.  

Якщо, скажімо, дитина в більшості випадків відразу і безпо-
середньо реагує на несправедливе зауваження, образу, то доросла 
людина може довгі роки чекати слушної нагоди, щоб повною мірою 
віддячити кривдникові, або, навпаки, спробує зрозуміти і пробачити 
йому провину. Щоправда, іноді дорослий, перебуваючи в стані емо-
ційного збудження, може вдаватися до “дитячих” форм впливу –  
чіплятися до всіх зі своїми проблемами, надокучати запитаннями чи 
проханнями. Аби отримати своє, він може виявляти “телячу ніж-
ність”, “муркотіти” або ж вередувати, похнюпитися, невтішно і гірко 
заплакати тощо. Про таку людину кажуть, що вона поводиться, як 
мала дитина.  

Феномен впливу є предметом дослідження різних наук. Адже 
навіть у неживому світі відбуваються впливоподібні процеси, 
пов’язані із взаємодією окремих тіл, речовин, властивостей. Так, 
якщо тіло нагрівати (подіяти на нього теплом), то воно відповідно 
до законів фізики розширюється, а якщо воду охолодити до нуля 
градусів, вона перетвориться на лід. Сама вода утворюється, як 
стверджує хімія, від “взаємовпливу” водню і кисню. Запах хижого 
звіра, що його приніс вітерець, примушує травоїдну тварину шука-
ти порятунку.  
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Соціально-психологічної специфіки вплив набуває там і тоді, 
де і коли у взаємодію вступають члени соціальної групи. Цікаві 
спостереження щодо цього нагромадила біологічна наука, а саме та 
її галузь, яка вивчає стадні форми тваринного життя. Привертає 
увагу психологічна версія переходу від стадної форми життя тва-
рин до людського суспільства, яку запропонував свого часу 
Б. Ф. Поршнєв. На його думку, основним фактором перетворення 
людиноподібного стада в людську спільноту стало формування та-
кого механізму впливу, як сугестія (навіювання). Завдяки цьому 
механізму кожний член стада міг реагувати (а точніше – не міг не 
реагувати) вже не тільки на відчуття безпосередньої небезпеки, а й 
на узагальнений застережний сигнал, що його подавала інша тва-
рина зі стада [Поршнев, 1971].  

Розвиток людського суспільства можна оцінювати за різними 
критеріями. При цьому правомірно стверджувати, що одним із най-
більш суттєвих і показових є критерій впливу. Саме багатоманітні-
стю і новизною форм, способів впливу людини на людину в еконо-
мічній, політичній, культурній сферах, у сфері соціалізації – пере-
давання досвіду новим поколінням – кожна наступна суспільно-
історична формація якісно відрізнялася від усіх попередніх.  

У сучасному суспільстві, яке називають інформаційним,  
проблема впливу набуває виняткової актуальності. У зв’язку із цим 
суттєво зростає роль соціальної психології, покликаної не тільки 
досліджувати логіку розвитку механізмів впливу людини на люди-
ну, впливів, що виявляються на рівні малих і великих соціальних 
груп, а й розробляти такі наукові моделі впливу, які сприяли б су-
спільному розвитку і розвитку кожної окремої людини, надавали 
максимальні можливості для її автентичного буття.  

 
 

4.2. Вплив у типологічному вимірі 
 
Феномен, який ми позначаємо словом “вплив”, звертає на се-

бе увагу передусім своєю багатоликістю. Вплив може бути силь-
ним і слабким, глибоким і поверховим, прямим і непрямим, безпо-
середнім і опосередкованим, постійним і змінним, очікуваним і не-
очікуваним, усвідомлюваним і неусвідомлюваним, умотивованим і 
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невмотивованим, навмисним і ненавмисним, індивідуальним і фрон-
тальним, спорадичним і систематичним, імпліцитним і експліцит-
ним, ефектним і невиразним, конструктивним і деструктивним, 
життєдайним і згубним, учинковим і злочинним тощо.  

Застосувавши інший критеріальний ракурс, можна диферен-
ціювати впливи за авторством (мої, твої, наші, ваші), за сферою 
(внутрішні, зовнішні), за вектором дії (відцентрові, доцентрові), за 
критерієм свободи – необхідності (вивільнювальні, обмежувальні), 
за змістом (природні, соціальні), за характером (оригінальні, тра-
диційні), за значущістю (суттєві, несуттєві), за часом (своєчасні, 
несвоєчасні), за рівнем (високого, низького рівня) тощо. Тобто під 
поняття “вплив” можна підвести фактично всі прояви людської ак-
тивності. 

Науці відомі численні спроби упорядкувати, класифікувати, 
типологізувати впливи за різними критеріями. Представники амс-
тердамської школи теорії аргументації Ф. Г. Емерен і 
Р. Гротендорст пропонують типологію мовленнєвих впливів, що 
розрізняє такі їх види: асертиви, директиви, комісиви, експресиви, 
декларативи [див. Устименко, 1998]. Стислі характеристики цих 
видів наведено в табл. 4.1. 

Цікаві спроби класифікації мовленнєвих впливів знаходимо 
також у працях К. Баха, В. В. Богданова, Д. Вундерліха, 
Дж. Н. Ліча, Г. Г. Почепцова. 

Більш узагальнену типологію впливів запропонував російсь-
кий дослідник Г. О. Ковальов, на думку якого слід розрізняти:  

– впливи факторів природного середовища (біотичних і абіо-
тичних) на психіку та особистість людини;  

– соціальні впливи, зумовлені належністю людини до су-
спільної системи, її контактами і взаємозв’язками з іншими людьми;  

– культурологічні впливи, які визначаються існуванням  
історично напрацьованих засобів матеріального і духовного вироб-
ництва;  

– аутовпливи, пов’язані з можливостями психічної саморегу-
ляції людини як порівняно автономної системи, що постає у двох 
вимірах: засобу мобілізації та розвитку власних фізичних, психіч-
них і творчих можливостей суб’єкта та індивідуальної системи 
внутрішньої регуляції, яка опосередковує зовнішні впливи [Кова-
лев, 1994].  
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Таблиця 4.1 

Типологія мовленнєвих впливів  
(за Ф. Г. Емереном і Р. Гротендорстом) 

Вид 
впливів Характеристика впливів 

асертиви 
стверджувальні впливи, якими комунікатор гарантує 
правильність викладеного тексту (запевнення, під-
твердження тощо) 

директиви 

впливи, якими суб’єкт намагається примусити  
об’єкт щось зробити або хоче утримати його  
від певної дії (прохання, запитання, наказ,  
рекомендація тощо) 

комісиви 
впливи, якими суб’єкт зобов’язується здійснити те, 
про що говорить, або утриматися від чогось (обіцянка, 
схвалення, погроза тощо) 

експресиви 

впливи, за допомогою яких комунікатор демонструє 
свої почуття стосовно певної події, існування якої ви-
знається безумовним (поздоровлення, співчуття, ви-
раження радості, розчарування, гніву тощо) 

декларативи 

впливи, що констатують певний стан справ, певну по-
дію, вказують на спосіб констатації і сприяють розу-
мінню інших впливів (дефініції, доповнення, пояснен-
ня, тлумачення тощо) 

 
В інших працях, присвячених проблемі впливу (С. Г. Кара-

Мурза, П. С. Таранов, Р. Чалдіні та ін.), розглядаються різні – більш 
чи менш типові – ситуації, в яких люди здійснюють впливи або за-
знають впливів, аналізуються причини успіхів і невдач, а також про-
понуються секрети і рецепти впливовості. Робляться спроби дифе-
ренціювати впливи залежно від сфери, у якій вони виявляються. 
Здавалося б, цілком зрозуміло, що поза безпосередньою комуніка-
цією суб’єкта А із суб’єктом Б вплив просто неможливий. Проте 
існує чимало сфер, у яких одна людина впливає на іншу не прямо, а 
опосередковано, наприклад через художні твори. Слушно говорити в 
більш загальному аспекті про вплив людини на світ живої і неживої 
природи тощо.  
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Вплив “психологічний” і вплив “психічний”. Роз-
глядаючи різновиди всього того, що ми називаємо словом “вплив”, 
не можна залишити поза увагою такі поняття, як “вплив психологіч-
ний” і “вплив психічний”. Доводиться часом чути побутові вислов-
лювання, коли про конкретну людину кажуть щось на кшталт: “Ні-
чого не вдієш, така в неї психологія”. Але в цьому випадку йдеться, 
власне, не про “психологію”, а про психіку, психічний склад люди-
ни. Якщо бути коректним і погодитися, що термін “психологія” 
означає конкретну наукову дисципліну (науку про психіку), то 
“психологічний вплив” є ніщо інше, як вплив психологічної науки 
(або людей, які володіють науковими знаннями про психіку) на все 
те, що їй протистоїть (індивід, група, суспільна практика, інші нау-
ки тощо). Прикладами власне психологічного впливу можна вва-
жати цілеспрямований сугестивний вплив у навчально-виховному 
процесі; гіпнотичний вплив, який знайшов широке застосування в 
медицині; аутотренінг; аутосугестивний вплив тощо. Саме про 
психологічний вплив має йтися, коли потрібно через ЗМІ заспокої-
ти населення, запобігти поширенню паніки, розвиткові масової іс-
терії або ж мобілізувати волю народу на захист Вітчизни. Техніку 
психологічного впливу і самовпливу широко застосовують різні релі-
гії, особливо ті, які практикують уведення вірян у специфічні стани 
свідомості, наприклад стан нірвани. Психологічний вплив знайшов 
широке застосування в різних напрямах психотерапії для діагностики 
і корекції психічних розладів та надання допомоги пацієнтам у 
розв’язанні їхніх життєвих проблем. 

Поняття “психічний вплив” має також кілька тлумачень. Так, 
саме про психічний вплив ідеться у відомих з патопсихології випад-
ках “психічного зараження” членів сім’ ї від одного з них, що є  
психічнохворим. Широковідомим завдяки фільму “Чапаєв” став 
вислів “психічна атака”, яку військові застосовували для того, щоб 
вивести з ладу захисні механізми, послабити волю і стійкість су-
противника. Ф. Тома описав деякі випадки психічного впливу, які 
узагальнив назвами “психічна зараза”, “ психічне зараження”. У 
працях В. М. Бехтерева, Л. Є. Владімірова, М. В. Країнського, 
І. О. Сікорського знаходимо описи різного роду так званих масопо-
дібних психічних явищ, коли під впливом тих чи інших факторів 
великі групи і навіть цілі народи переживали особливі психічні 
стани, що межували з патологією.  
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Одним з таких явищ була тюльпаноманія, що охопила Нідер-
ланди в 1634 р. Населення цієї країни раптом пристрасно увірувало 
в те, що торгівля тюльпанами обіцяє незліченні багатства. Голландці 
масово вирощували ці квіти і торгували ними, кинувши свої звичні 
заняття. Як наслідок, цибулинки тюльпанів сягнули ціни коштовно-
го каміння, їх купували на вагу перитів (менше одного грана), при-
чому одна цибулинка вагою близько 400 перитів оцінювалася в  
4400 флоринів, а за 40 цибулинок платили по 100 000 флоринів. Зро-
зуміло, така шалена спекуляція тюльпанами, котра епідемічно набу-
вала дедалі більшого розмаху, незабаром закінчилася розоренням 
тисяч родин [ Бехтерев, 2001]. 

Прикладом психічного впливу, що спричинювався до масо-
вого поширення патологічних станів, можуть слугувати також епі-
демії біснування, які мали місце в царській Росії ще й на рубежі ХХ 
ст. і раніше – у Західній Європі. Виходячи з результатів свого дослі-
дження, М. В. Країнський вважав винними у виникненні та поши-
ренні біснування в Російській імперії передусім монастирі, у яких 
під час служби, хресних ходів і паломництв, біля чудодійних ікон 
звичайні люди спостерігали десятки біснуватих у стані нападу. Ці 
картини дуже вражали присутніх споглядачів і надовго закарбовува-
лись у пам’яті. Отже, саме тут більшість російських біснуватих 
сприймала і несвідомо навчалася тих проявів хвороби, які вони піз-
ніше, стаючи біснуватими самі, відтворювали завдяки хворобливому 
наслідуванню. При цьому сприятливим ґрунтом для поширення біс-
нування були побутові умови життя російського селянства: нужден-
ність, неуцтво, забобони, дуже поширені на той час уявлення про 
чаклунів та відьом, котрі нібито вселяють у людей нечисту силу. У 
селах нерідко траплялися випадки самосудів над тими, кого звину-
вачували в чаклунстві, відтак офіційні суди досить часто розглядали 
справи про вбивства чаклунів [Краинский, 1990].  

Стихійні лиха теж справляють саме психічний, а не психоло-
гічний вплив на людей. Вони викликають психічні реакції, наочне 
уявлення про які дає, приміром, картина Карла Брюллова “Остан-
ній день Помпеї”. 

Тобто про “психологічний вплив” правильно говорити тоді, 
коли суб’єкт А ставить собі за мету вплинути на думки, почуття чи 
поведінку суб’єкта Б ізсередини – так, щоб останній сприйняв зов-
нішній вплив як самовплив. Психологічний вплив А на Б може на-
віть передбачати свідому, власне суб’єктну активність останнього 
як одну з умов ефективності цього впливу (саме на такому принци-
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пі базується раціональна, або переконувальна, психотерапія). Інша 
річ – поняття “психічний вплив”, до нього вдаються переважно для 
того, щоб підкреслити стихійність, спонтанність процесу, під час 
якого психіка суб’єкта Б зазнає змін без відома і нерідко всупереч 
бажанням останнього, а суб’єкт А при цьому може не бути свідо-
мим суб’єктом впливу або ж суб’єкта й узагалі може не бути (якщо 
не вважати цунамі чи торнадо суб’єктами впливу). Не зовсім зро-
зуміло, правда, як у цьому сенсі кваліфікувати вплив “психогенера-
торів”, але оскільки цей феномен існує поки що на рівні чуток і  
фантазій, з його оцінкою варто зачекати.  

 
Впливи “зовнішні” і “внутрішні”. Людина існує на 

перетині двох світів – внутрішнього і зовнішнього, тому є водночас 
суб’єктом і об’єктом внутрішніх та зовнішніх впливів. Як жива при-
родна істота, людина зазнає фізичних, хімічних, біологічних впливів. 
Досить відчутно можуть впливати на неї, зокрема на стан її здоров’я, 
такі природні фактори, як сонячна активність, атмосферний тиск, 
температурні коливання, екологічні умови. Небезпечними для життя 
людини можуть виявитися такі фактори неживої природи, як повені, 
шторми, смерчі, буревії, урагани, снігові замети, а також вулкани, 
озонові діри, метеорити, природна радіація і багато чого іншого, 
об’єктивно непідвладного їй. Вона може щось передбачити і якось 
захиститися від такого роду впливів, а щось може використати і тим 
самим посилити свою впливовість. Взаємодіючи із живою приро-
дою, людина не тільки захищається від її негативних впливів (хижі 
звірі, отруйні рослини тощо), не тільки вчиться у природи, адапту-
ється чи адаптує цю природу до себе, а й здійснює різні перетворю-
вальні впливи: виводить якісно нові форми рослинного і тваринного 
світу, трансплантує органи тощо. Природа, як жива, так і нежива, 
може не лише загрожувати життю, а й, умовно кажучи, чинити пе-
решкоди пізнавальній і перетворювальній діяльності людини. На-
приклад, щоб опанувати повітряний простір, вийти у космос, треба 
було здолати дію (вплив) сили земного тяжіння. 

Світ соціальний теж можна розглядати по-різному: як специ-
фічно людське середовище, помешкання, оселю, як джерело, з яко-
го живиться людська душа і людський дух, і як специфічний 
суб’єкт соціального впливу. Впливи, які суспільство, соціум, куль-
тура здійснюють на людину, можна диференціювати на такі, що 
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соціалізують (навчають і виховують), регулюють, стимулюють, 
обмежують, контролюють, інтегрують і диференціюють, мобілізо-
вують і заспокоюють тощо. Нерідко ці впливи не узгоджуються 
між собою, іноді за змістом суперечать один одному. Як правило, 
вони розраховані на пересічну людину: усереднену дитину, усере-
дненого чоловіка, усереднену жінку, тобто не враховують індиві-
дуальних відмінностей, що завжди є між людьми.  

Особлива тема – маніпулятивні зовнішні впливи, спрямовані 
передусім на десуб’єктивізацію людини, перетворення її на засіб. 
Нинішні технології маніпулювання настільки витончені, що окре-
мий індивід нерідко сприймає запропоноване йому як найкраще 
для нього і для всіх. Сучасні політико-психологічні технології да-
ють змогу за іміджевим портретом так заховати справжнє обличчя 
політика, що пересічний виборець виявляється неспроможним зро-
зуміти, де закінчується іміджевий вплив і починається вплив того, 
хто за ним стоїть.  

Отже, зовнішні впливи можуть набувати як позитивного, так 
і негативного значення, зокрема спрямовуватись на те, щоб дезорі-
єнтувати особистість, дезорганізувати її свідомість, порушити сис-
тему саморегуляції поведінки тощо. Тому набуває актуальності 
проблема розроблення психологічних технік, які розвивали б у лю-
дей здатність більш тонко й ефективно диференціювати різнопла-
нові впливи і протистояти тим з них, що становлять небезпеку. 

У цьому контексті досить складним і водночас актуальним 
видається розрізнення інтерсуб’єктних та інтрасуб’єктних впли-
вів, тобто впливів, якими люди обмінюються між собою, і самовпли-
вів. Річ у тім, що не існує жорсткої межі між зовнішнім і внутрі-
шнім. Особливо ж це стосується психіки, яка зовнішнє перетворює 
на внутрішнє, а внутрішнє об’єктивує, оприлюднює, “озовнішнює”.  

Кожний вплив, який людина спрямовує на оточення, є зара-
зом і її впливом на саму себе, хоча це вплив опосередкований. (На-
приклад, криваві діяння Варнака з однойменної поеми Тараса Шев-
ченка, які він, помстившись безпосереднім кривдникам, творив уже 
ніби за інерцією, без будь-якої мети, дощенту зруйнували зрештою 
його особистість і підвели до думки про самогубство). А втім, ціле-
спрямований вплив на самого себе може суттєво вплинути на зміст і 
форму впливів, які “Я” адресує оточенню. (Це ми бачимо в сентен-
ціях, що їх висловлює той же Варнак після свого духовного переро-
дження).  
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Означені моменти свідчать про досить непрості відношення, 
що існують між впливами зовнішніми і внутрішніми. Проблема 
такого розрізнення впливів є актуальною не тільки для науки, а й 
для практики. Адже виховний вплив, політичний вплив, вплив че-
рез рекламу і т. ін. розраховані на те, щоб зміст, який пропонується 
соціальними інститутами, став внутрішнім надбанням індивіда. А 
це можливо лише за умови, якщо зовнішній вплив трансформуєть-
ся у самовплив – вплив людини на саму себе.  

Певна розмитість меж між внутрішнім і зовнішнім не озна-
чає, проте, що їх немає. Адже в нормі людина без проблем виок-
ремлює своє тіло серед інших тіл, свої думки і переживання не змі-
шує із чужими, а отже, відповідним чином диференціює свої впли-
ви на відцентрові (спрямовані назовні) і доцентрові (спрямовані на 
своє тіло, свою душу, на саму себе). Так само без особливих труд-
нощів ми розрізняємо здебільшого впливи, які адресуються тільки 
нам і стосуються тільки нас чи нас разом з іншими.  

Якщо умовно окреслити простір того, що людина вважає сво-
їм, і відмежуватися від того, що вона вважає чужим чи іншим, то 
всередині цього свого простору вона, як істота водночас тілесна і 
душевна, може по-різному ставитися до впливів, що надходять, 
скажімо, від душі чи від тіла. В одних випадках, коли, наприклад, 
болить душа, вимоги тіла можуть розглядатися як зовнішні, мало-
суттєві і відповідно ігноруватися. Коли ж маємо рану не сердечну, 
а тілесну, трапляється, що душевне відступає на другий план, його 
запити залишаються без відповіді, а впливи – без належної уваги з 
боку суб’єкта.  

У системі психіки поряд з єдиним Я-суб’єктом існує чимало 
суб’єктоподібних інстанцій, які так чи інакше намагаються здійс-
нювати свій вплив. Унаслідок цього може навіть виникати ілюзія 
багатосуб’єктної чи “бісуб’єктної” природи психіки. У гештальт-
аналізі це називають “системою інтроектів” – чужорідних утворень 
у Самості, про існування яких пацієнт за допомогою гештальттера-
певта повинен дізнатися і визначитися стосовно того, що хтось 
усередині нього скеровує його поведінку і цьому комусь такого 
права він не давав. Прикладом тут може слугувати “я зо-
бов’язаний” клієнта, яке сформувалося ще в дитинстві і вже давно 
втратило своє значення, але, як і раніше, впливає на оцінки, рішен-
ня і поведінку людини, роблячи її з часом усе більш неадекватною.  
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Добре відомий у психіатрії феномен роздвоєння особистості, 
напевно, також можна інтерпретувати як наслідок послаблення інте-
граційної сили “Я” (як єдиного суб’єкта самовпливу) та утворення 
його більш сильного дзеркально-полюсного двійника, другого 
суб’єкта самовпливу, що є конкуруючим, опозиційним щодо першо-
го і деструктивним щодо системи психіки в цілому. З’ясуванню то-
го, яким чином відбувається формування різних суб’єктних інстан-
цій, тиражування в межах однієї системи психіки конкуруючих 
суб’єктів самовпливу, було присвячено чимало досліджень. Проте 
тут залишається ще багато незрозумілого і загадкового.  

Якщо впливи між окремими людьми, що наповнюють світ, 
ми можемо спостерігати неозброєним або ж озброєним оком, то 
впливи, які здійснюються всередині цих сущих, зокрема у світі 
психіки конкретної людини, безпосередньо ззовні спостерігати 
просто неможливо. У цьому разі ми задовольняємося даними само-
спостереження або будуємо припущення про те, що діється у внут-
рішньому світі іншої людини, на основі спостережень за тими 
впливами, які вона здійснює на оточення, і тим, як вона реагує на 
зовнішні впливи.  

У внутрішньому просторі впливи здійснюються на самого 
себе (самовпливи) або ж на уявних інших, можливі поведінкові ре-
акції яких є також уявними, тобто суб’єктивізованими людиною як 
їхнім носієм. Мислення, внутрішнє мовлення за своєю природою є 
діалогічними процесами, які відбуваються у формі вербально-
образних взаємовпливів двох уявних співрозмовників, ролі яких по 
черзі бере на себе наше “Я”.  

Принциповим для психології є питання про те, чи спромож-
ний людський індивід впливати на власну психіку, визначати її 
становлення, функціонування і розвиток.  

Свого часу з цього приводу досить прозоро висловлювався 
Г. С. Сковорода, щоправда стосовно душі (“псюхе”), а не психіки в її 
сучасному науковому розумінні: 

Ти питаєш: якщо щастя життя в кожному з нас, то чому 
Досягає його така незначна кількість людей? 
О, це тому, що їм важко керувати своєю душею, 
І тому, що вони не навчилися приборкувати свої пориви1.  

                                                 
1 Сковорода Г. Літературні твори.  К., 1972.  С. 433. 
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Якщо визнати слідом за класиком, що людина здатна “керу-
вати своєю душею”, то постає наступне, ще складніше, запитання: 
чи спроможна вона впливати на своє “Я”, тобто на саму себе як 
першоджерело усяких своїх впливів? Чи існують у внутрішньому, 
душевно-духовному світі такі феномени, які можна було б підвести 
під поняття “вплив”? Таке питання є слушним, оскільки досі ми ви-
значали вплив як форму чи спосіб взаємодії між сущими, що має на 
меті спричинювання одним сущим більш чи менш суттєвих змін у 
поведінці інших сущих. Якщо це визначення можна поширити на 
внутрішній світ, то в ньому слід вирізнити субстанціальне ядро і те, 
що підпорядковується йому, що є об’єктом його впливів.  

Цю проблему актуалізував у своєму дослідженні відомий 
український психолог М. Й. Боришевський, який писав про “само-
суб’єктний вплив” як вплив індивіда на власні психічні процеси і 
стани з метою їх оптимізації (регуляція рівня інтелектуальної акти-
вності, інтенсивності емоційних реакцій, способів і форм їхнього 
прояву, рівня довільності психічних процесів і станів тощо) [Бори-
шевский, 1992, с. 22]. Проте у психологічній науці поняття “Я” і 
“моє” ще чітко не диференційовані. Саме через це виникають скла-
дності в розумінні таких поняттєвих конструктів, як “суб’єкт про-
цесу саморегуляції”. Виходить, що в мені відбуваються незалежні 
від мене процеси саморегуляції, але при цьому я постаю в ролі  
їхнього суб’єкта – того, хто їх скеровує і має за свої. Відтак напро-
шується висновок про існування кількох центрів самовпливу, один 
з яких позначається, а другий не позначається словом “суб’єкт”.  

Тут, звичайно, виникають навіяні класичним психоаналізом 
асоціації щодо інстанцій психічного, які виокремив З. Фройд – “Ід” 
(“Воно”), “Его” і “Суперего”. Ці інстанції генетично і структурно-
функціонально пов’язані між собою. Проте вони є відносно неза-
лежними і саме тому можуть не тільки взаємодіяти, а й певним чи-
ном впливати одна на одну. При цьому, як відомо, найбільшою 
впливовістю вирізняється інстанція “Воно”. “Его”, хоч і є носієм 
свідомості, але фактично виконує обслуговчу функцію співвідне-
сення “Воно” з реальністю. Як підказує інтуїція, поняття “вплив” 
набуває тут досить своєрідного відтінку і постає як щось середнє 
між науковою метафорою і його найбільш широким визначенням, у 
якому поняття “вплив” фактично тотожне поняттю “дія”. 
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Отже, у внутрішньому просторі і часі психічного життя, як і 
у світі зовнішньому, можна спостерігати різного плану взаємодію. 
Але якщо в зовнішньому світі людині протистоїть інше суще (інша 
людина), через що їхню взаємодію можна розглядати як взаємо-
вплив, то у світі внутрішньому (за умови психічної норми) може 
йтися лише про одного суб’єкта впливу. Проте цей вплив має  
відцентрово-доцентровий характер: походить від суб’єкта і до  
нього ж у кінцевому підсумку повертається. Саме в цьому розумін-
ні йдеться про самовплив. 

Розглядаючи зовнішні і внутрішні впливи, не можна, зреш-
тою, не торкнутися відомої формули “зовнішнє через внутрішнє”, з 
приводу якої відбулося і відбувається досі чимало психологічних 
дискусій. На думку С. Л. Рубінштейна, зовнішнє впливає на люди-
ну не безпосередньо. Цей вплив опосередковується внутрішніми 
умовами. Але ж сам процес опосередкування за своїм механізмом 
інший, ніж у випадку, коли промінь, що проходить через скло, змі-
нює свою траєкторію. Людський індивід не просто віддзеркалює, 
сприймає і вибірково приймає незалежні від нього зовнішні впли-
ви. Власне людським можна вважати такий варіант, коли зовнішній 
вплив ініціюється чи провокується самим індивідом, коли він є ре-
зультатом і неодмінним (часто свідомо спланованим) моментом 
його творчої конституюючої активності. За Рубінштейном, коли 
об’єктом мого впливу стає інша людина, завдання полягає в тому, 
щоб через мій вплив на неї, який долає її відчуженість, негативну 
незалежність за всіх відношень даності, викликати її до самостій-
ного буття; для цього потрібно, ламаючи в умовах її існування і в 
ній самій те, що викривляє її людську сутність, таким чином ствер-
джувати її буття. Це те буття, в якому здійснюється, реалізується 
власна сутність людини, але вона реалізує її через мене (і деякою 
мірою я через неї) [див. Абульханова-Славская, Брушлинский, 
1989, с. 28, 31].  

Взаємодія внутрішнього і зовнішнього є фактично взаємо-
впливом двох суб’єктів, кожний з яких домагається своїх життєвих 
цілей. Спроможність впливати на інших, зазначає російська дослі-
дниця О. В. Сидоренко, безсумнівна ознака того, що ти існуєш і що 
це існування має значення. Переконуючи, навіюючи, викликаючи 
прагнення наслідувати себе, ми допомагаємо собі впевнитися в то-
му, що ми існуємо і це існування має значення [Сидоренко, 2000]. 
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Кожний індивід як суб’єкт впливу переймається насамперед потре-
бою самовизначення, самозбереження, самовідновлення, самовдо-
сконалення, самореалізації і саморозвитку, беручи зовнішній світ 
(природний і соціальний), інших суб’єктів як умову свого автен-
тичного існування. Будучи суб’єктом впливу, він розраховує не  
стільки на те, що хтось йому ці умови надасть, скільки на свою спро-
можність творити світ і себе в цьому світі за власними законами.  

Це означає, що механізм опосередкування зовнішніх впливів 
внутрішніми умовами, про який писав С. Л. Рубінштейн, слід ро-
зуміти насамперед у контексті не так трансформувальних, як ініці-
ативних, творчих, формувальних і розвивальних впливів людини на 
світ. Але, плануючи і здійснюючи кожний такий вплив, вона по-
винна керуватися відомим правилом про те, що її свобода впливів 
закінчується там, де починається свобода впливів іншої людини. 

Слід також зауважити, що зовнішні і внутрішні впливи 
пов’язані не тільки паритетними, гомеостатичними відношеннями, 
а й відношеннями підпорядкування, протидії і навіть боротьби. 
Впливи зовнішні мають бути в ідеалі підпорядкованими впливам 
внутрішнім, або самовпливам, завдяки яким здійснюються акти 
самоактуалізації і самотворення. Саме так досягається екзистенцій-
на автономність і, відповідно, реалізується можливість автентично-
го буття, буття людини людиною. В іншому разі людський індивід 
втрачає внутрішню свободу, а отже можливість бути суб’єктом 
власного життя.  

 
 

4.3. Суб’єктно-вчинкова природа впливу  
людини на людину 

 
Існувати для людини означає “діяти, впливати і піддаватися 

впливам, брати участь у нескінченному процесі взаємодії як проце-
сі самовизначення сущого, взаємного визначення одного сущого 
іншим” [Рубинштейн, 1973, с. 280–281]. Кожний з безлічі різнома-
нітних впливів, яких людина як природна і соціальна істота зазнає 
в кожний момент свого життя, за різних умов і обставин може на-
бувати виняткового, іноді доленосного значення, а може тривалий 
час губитися десь за межами суттєвого.  
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Що ж визначає місце і роль того чи іншого впливу в житті 
людини?  

Якщо припустити, що найсуттєвішою ознакою людської іс-
тоти є прагнення бути суб’єктом і не бути залежним від обставин 
об’єктом свого життя, то логічно визнати, що серед безлічі впливів, 
що йдуть іззовні, а також із глибин її єства, вона буде відкритою до 
тих з них, які сприяють розвитку і прояву її свободи творчості, 
укріпленню авторської позиції, самоактуалізації тощо. Тобто зна-
чення конкретного впливу для людини характеризується насампе-
ред тим, наскільки він дає їй можливість автентично існувати в  
гармонії із собою і світом. І навпаки, людина буде протистояти 
(свідомо і несвідомо) впливам, що обмежуватимуть її суб’єктні 
можливості, обумовлюватимуть, узалежнюватимуть, опосередко-
вуватимуть її життя зовнішніми факторами. За великим рахунком, 
вона повинна бути принципово проти навіть тих впливів, які урів-
новажують у ній суб’єктне і об’єктне, нехтуючи її сутнісною влас-
тивістю розпочинати причинний ряд із самої себе.  

Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою, 
тобто організовуй свої впливи на іншу людину, враховуючи її по-
треби, інтереси і можливості. Ця мудра порада зрозуміла всім, хоча 
далеко не завжди виконується. Чомусь ми все-таки намагаємося 
отримати якісь пільги, бонуси, вигоди для себе, хочемо, щоб інші 
до нас ставилися краще, ніж ми до них. Однак той, хто дійсно ро-
зуміє і приймає для себе це правило, буде намагатися проектувати 
зміст і форму своїх впливів на іншу людину і щодо самого себе та-
ким чином, щоб це сприяло розвиткові людського в людині.  

Цікавий в ілюстративному плані висновок було отримано в 
процесі дослідження проблеми лихослів’я. З’ясувалося, що най-
більш дошкульними є насамперед онтично зорієнтовані лихі слова. 
Якщо нам навіть у дуже елегантній мовленнєвій формі хтось значу-
щий скаже, що ми для нього більше не існуємо, навряд чи можна ви-
гадати щось жахливіше. До речі, одним із досить сильних способів 
психологічного захисту від такої деонтизації може знову ж таки бу-
ти викреслення кривдника, зрадника або іншого негативного подра-
зника з розряду сущих. Іноді таким негативним суб’єктом впливу 
може ставати для себе сама людина, і сумним наслідком у цьому ви-
падку буває більш чи менш вдала спроба самогубства. Ця ілюстрація 
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дає можливість зрозуміти небезпечну межу, до якої може дійти сама 
чи бути доведена людина внаслідок впливу на неї лихого слова. 

Яким же тоді за формою і змістом, за своєю сутністю має бу-
ти вплив людини на людину, щоб закономірним результатом його 
було створення соціально-психологічних умов і можливостей для 
автентичного буття останньої? Культурно-психологічна наукова 
традиція, яка йде від М. М. Бахтіна, В. А. Роменця і С. Л. Рубін-
штейна, свідчить про доцільність і бажаність для людини будувати 
свої впливи на суб’єктно-вчинковій основі. Адже саме суб’єктне 
ставлення до людини протистоїть ставленню до неї як до об’єкта, і 
саме вчинок у його сутнісному розумінні протистоїть злочину [Та-
тенко, 2006].  

На відміну від інших проявів активності (дія, діяльність), 
учинок репрезентує людину цілісно, “монадно”, як мікрокосм, і 
тому цілком може бути віднесений до списку метаісторичних фе-
номенів. Людина природно приречена вчиняти, щоб бути люди-
ною. У цьому її онтичний хрест і онтична перспектива. Джерело 
вчинковості – суперечність між буттям і небуттям, добром і злом, 
істинним і неістинним, прекрасним і потворним, між сутністю й 
існуванням.  

Учинок – вікно у сутнісний світ, світ людських смислів і цін-
ностей. Він є носієм ейдетичної енергії – пробуджувальної, життє-
дайної, магнетичної. Чим менша відстань між попереднім і наступ-
ним учинком, тим більше життя людини перетворюється на су-
цільний чин, на життя як учинок, вважав М. М. Бахтін. 

Прислухаючись до мудрої теоретико-методологічної наста-
нови, згідно з якою подібне пізнається і формується подібним, ціл-
ком логічно припустити, що можливість автентичного існування 
окремої людини і співіснування людини з людиною залежить від 
того, чи будуються їхні стосунки, а отже система впливів, на прин-
ципах суб’єктності і вчинковості.  

Звичайно, навіть непересічним особистостям важко повсяк-
час утримуватися на рівні суб’єкт-суб’єктних і вчинково-
вчинкових стосунків. Скоріше це ідеал, якого треба прагнути. Суть 
його полягає в тому, що лише у взаємодії (взаємовпливах) з авто-
номним, самодостатнім суб’єктом, який вільно вчиняє, розвива-
ється за своїми власними законами, я можу сподіватися на свій 
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власний автентичний розвиток і можливість суб’єктно-
вчинкового способу буття.  

Таким чином, суб’єкт-суб’єктна вчинкова взаємодія елімінує, 
виключає, робить неможливими об’єктні стосунки в їхньому тра-
диційному розумінні як стосунки вимушеного підпорядкування 
однієї людини іншій. Адже не хтось бере на себе роль субстанції-
суб’єкта, перетворюючи мене на об’єкт свого впливу, а я сам, доб-
ровільно і цілеспрямовано, пропоную себе іншому як умову, сере-
довище, засіб його особистісного зростання, самотворення і само-
розвитку. Те ж саме здійснює і він. Замість суб’єкт-об’єктної за 
своєю суттю ідеї конкуренції, виживання одних коштом інших тут 
пропонується суб’єкт-суб’єктний принцип взаємоопосередкованого 
саморозвитку, а саме: кожний активно, ініціативно, помірковано, 
етично і творчо – власне вчинково – віддає іншому по максимуму 
все те найкраще, що в нього є, і так само – вчинково – привласнює 
по максимуму все найкраще від іншого.  

У такий спосіб долається об’єктне, акцидентне ставлення до 
іншого і до себе. Виникає справжня спільність “Ми”, в якій кожне 
“Я” не підпорядковується іншому та загалові на основі усвідомле-
ної необхідності і не тішиться також можливістю самовідчуження, 
самопожертви. Людина, яка від самого початку є соціальною істо-
тою, вільно і невимушено, “спонтанно” обирає альтернативу “бути 
з людьми і бути для людей”, дарувати себе собі й іншому, отриму-
ючи такі ж дарунки. “Я” не розчиняється і не губиться в загалі, 
оскільки воно є суб’єктом вчинку істини, краси і добра. Вчиняючи 
так, вільно даруючи себе іншому, людина не переживає примусу, 
не шкодує і не чекає винагороди, а отже, ні себе, ні іншого не мис-
лить об’єктом, засобом, умовою чи фактором. Хіба що об’єктом 
любові, яка знову ж таки перетворює цей об’єкт на суб’єкта.  

Беззастережна спонтанність і заразом глибока усвідомленість 
та відповідальність учинкового існування, радісне вивільнення 
вчинкової енергії і турботливе хвилювання з приводу очікуваності, 
своєчасності, адекватності, прийнятності для іншого моїх вчинко-
вих пропозицій, відчуття онтичного задоволення від того, що твій 
вчинковий дарунок радісно і схвильовано сприйнято і прийнято – 
це і є, слід думати, те справжнє і те вище, що мріє переживати  
кожна людська істота якомога частіше і глибше. 
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Суб’єктно-вчинковий підхід дає змогу вибудувати ідеальну 
онто-психологічну модель впливу людини на людину, що має на меті 
створення необхідних соціально-психологічних умов для підтрим-
ки конкретної людини в її прагненні до сутнісної самоактуалізації. 
Суб’єктно-вчинковий формат і змістові характеристики такого 
впливу визначаються його ініціативністю і креативністю, етичніс-
тю та естетичністю, індивідуалізованою спрямованістю на вищі 
цінності і смисли людського буття. Ця модель охоплює сім  
складових:  

1. Перший за логікою значущості вчинковий вплив щодо ін-
шої людини, враховуючи скінченність людського буття, має нести 
в собі різного роду інформаційно-психологічні повідомлення, що 
підтверджують, підкреслюють, проголошують як беззаперечний 
факт існування людини-реципієнта, індивідуальну та загальну зна-
чущість цього факту. Чи не тому мудрі українці, підносячи келихи, 
зичать один одному “Будьмо!”. Але мало зичити. Такий екзистен-
ційний вчинковий акт передбачає діяльне сприяння тому, щоб інша 
людина відчувала онтичну радість від свого існування у світі, ре-
альну підтримку у відстоюванні нею свого права на буття. Напев-
но, таким є вчинок любові. Адже саме любов до ближнього в її різ-
номанітних формах допомагає утвердитися в бутті і тому, хто  
любить, і тому, кого люблять або ж кохають.  

2. “Homo non vult esse nisi Homo” (лат.) – “Людина не хоче 
бути нічим іншим, окрім як людиною”, стверджував великий ні-
мецький мислитель XV ст. М. Кузанський. А це означає, що вона 
насамперед хоче бути суб’єктом власного життя і не хоче бути 
об’єктом у руках будь-якого маніпулятора, навіть долі чи карми. 
Тому цей різновид вчинкового впливу передбачає таке ставлення і 
такі дії щодо іншої людини, які утверджували б її в її власне люд-
ських суб’єктно-вчинкових інтенціях. 

3. Наступний за логікою, що пропонується, різновид онто-
психологічного впливу передбачає визнання і стимулювання роз-
витку в людини її суб’єктних потенцій. Нерідко ж, навпаки, ми на-
магаємося підкреслити суб’єктні дефіцити в іншої людини: прини-
жуючи її, звеличуємо себе. Тоді як вона чекає від нас учинку по-
тенціювання, а саме готовності від щирого серця поділитися з нею 
секретами власне суб’єктно-вчинкового способу існування – тим, 
що потрібно знати і вміти, аби бути відповідальним автором свого 
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життя, а не сліпою маріонеткою в руках основного інстинкту, ко-
лективного несвідомого тощо. 

4. Коли людина знає, чого вона хоче досягти в житті і як це, 
власне кажучи, зробити, не виключено, що їй потрібна співчутлива 
суб’єктно-вчинкова підтримка в тому, щоб правильно ухвалювати 
життєво важливі рішення, виявляючи при цьому поміркованість і 
рішучість, долаючи невпевненість і страх перед реальним побачен-
ням зі світом, щоб ступати йому назустріч, адекватно врахувавши, 
з одного боку, свої “хочу” і “можу”, а з другого – ситуацію, в якій 
це рішення ухвалюється.  

5. Одна справа – мислити себе автором власного життя, інша 
– діяльнісно-практично презентувати себе світові. Входження лю-
дини у світ завжди пов’язане з напруженням, конфліктом, опором. 
Адже інші сущі, що вже “святкують” свої суб’єктні перемоги, у 
разі появи ще одного суб’єкта вимушені посунутися і дати місце 
новоприбулому. Часто-густо суб’єктний проект не може реалізува-
тися через нездатність індивіда доводити справу до логічного за-
вершення у відведений термін. Саме тут і потрібно йому допомогти 
вчинковим впливом, що стимулював би його вольову і виконавську 
активність. 

6. Люди суттєво різняться своєю здатністю до рефлексії та 
оцінювання подій, до яких вони так чи інакше причетні. На само-
оцінку людини впливають поширені в її оточенні еталони і зразки. 
До того ж її власна самооцінка може коливатися у бік неадекватно-
сті. Суб’єктно-вчинковий вплив на людину за цієї ситуації має на 
меті допомогти їй в оцінюванні власних діянь, у тому, щоб не нази-
вати чорне білим.  

7. Насамкінець, потрібно надати іншій людині допомогу в 
нарощуванні досвіду автентичного суб’єктно-вчинкового життя, у 
розвитку здатності до його творчого синтезу і самостійного креа-
тивного використання в різних сферах життєдіяльності.  

Означені напрями, а точніше, етапи суб’єктно-вчинкової під-
тримки іншого як суб’єкта життєдіяльності, можуть бути конкрети-
зовані стосовно тих чи тих сфер діяльності людини і знайти своє 
застосування, зокрема, у психолого-педагогічній та психотерапев-
тичній практиці.  
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Можливість бути і відбутися для людини означає не що інше, 
як творити світ і себе в цьому світі, а не просто реагувати на подраз-
ники, шукати рівноваги із середовищем, адаптуватися до ситуації і 
регулювати свої стани під впливом різних факторів. Її онтична місія, 
життєве кредо, полягає в тому, щоб досягти максимуму в ролі 
суб’єкта впливу і звести до мінімуму необхідність бути його 
об’єктом. Людина є істотою, яка несе в собі інтенцію і потенцію 
першопричини, першого “поштовху”, а отже Першого Впливу, що й 
робить її суб’єктом власного життя і власне людиною. 

Онтопсихологічне визначення сутності того, що являє собою 
вплив, тісно пов’язане з розумінням природи психіки. Якщо пси-
хічне розуміти лише як посередника (того, що опосередковує), ре-
гулятора, урівноважувача чи трансформатора, то в такому випадку 
поняття “вплив” втрачає свої сутнісні ознаки, людина перетворю-
ється на об’єкт гри різних сил і губиться в безмежному просторі 
взаємодій і взаємовпливів. Активність людської психіки, що зво-
диться до адаптивних впливів, не набуває рівня власне суб’єктної, 
авторської, вільної, творчої активності “Я”, а отже, ознак системи, 
спроможної до саморозвитку.  

Онтопсихологічний аналіз феномена “вплив людини на 
світ”дає змогу визначити його як особливу дію, що породжує по-
дію буття. Людина – це насамперед істота, яка цілеспрямовано 
впливає на навколишній світ і на саму себе задля творення нового – 
впливає, щоб бути, пізнавати і творити й у такий спосіб утверджу-
ватися “всередині буття” [Рубинштейн, 1973, с. 260].  

Залежно від мети, яку ставить перед собою суб’єкт впливу, 
від рівня його культури, від ситуації, що складається, інша людина 
(як об’єкт впливу) може вирізнятися в статусі індивіда, особистос-
ті, індивідуальності, універсальності. Проте за сутнісним критерієм 
вплив людини на людину – це завжди взаємодія двох самодостат-
ніх сущих, двох творців, двох суб’єктів, двох авторів. Ось чому на-
укову оцінку впливу людини на людину в його вищому розумінні 
не можна обмежити критеріями відображення, реактивності чи ре-
гулювання. Олюднений вплив передбачає творче ставлення до ін-
шого як до мети, що має смисложиттєве значення. Суть його не в 
тому, щоб у творчому пориві робити з іншою людиною все що за-
вгодно, а в тому, щоб своїми впливами створити їй таке життєве 
середовище, яке максимально сприяло б саморозвитку її особисто-
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сті і реалізації її життєвих цілей. І якщо таку мету ставитиме перед 
собою кожна людина щодо іншої, то людство в цілому зможе на-
близитися до еталонної системи співжиття, коли кожний для кож-
ного одночасно і рівною мірою правитиме як за мету, так і за засіб, 
а суспільне життя почне розгортатися за формулою: “максимально 
брати один від одного, максимально віддаючи один одному”. Саме 
тому основна (онтична) смисложиттєва цінність і мета, якими мо-
жуть перейматися суб’єкти впливу один щодо одного – це створен-
ня і дальший розвиток інтерсуб’єктної спільності “Ми”, в якій ко-
жний дістає максимальні можливості для індивідуального самовдо-
сконалення і саморозвитку.  

 
 

4.4. Соціально-психологічні механізми 
впливу 

 
Ведучи мову про соціально-психологічні механізми впливу, 

треба виходити з того, що один суб’єкт психічної активності свої-
ми діями може викликати певну психічну активність іншого 
суб’єкта, а саме: певні відчуття, уявлення, спогади, думки, почуття, 
ставлення, мотиви, вольові дії тощо. Найбільш відомими в соціаль-
ній психології є такі механізми, як переконування, навіювання,  
санкціонування, наслідування, психічне зараження, маніпулювання.  

У практиці організації впливів відомо чимало випадків, коли 
правильно застосований механізм давав змогу досягти прямо-таки 
дивовижних результатів, а соціально-психологічна некомпетент-
ність призводила до ефектів, протилежних очікуваним. Тож роз-
гляньмо специфічні особливості основних соціально-психо-
логічних механізмів впливу людини на людину. 

 
Переконування. Передусім варто звернути увагу на ети-

мологію слова “переконування”, зокрема на префікс “пере-“, який 
вказує не на будь-яку “зміну”, а саме на потребу якісного “пере-
творення” того, що є. Під переконуванням розуміють певний спосіб 
впливу, який передбачає аргументоване і логічно витримане дове-
дення істинності і значущості того чи іншого положення, думки, 
оцінки.  
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Коли йдеться про переконування, це означає, що суб’єкт 
впливу пропонує його об’єктові “аргументи, факти, докази і висно-
вки, покликані показати позитивні наслідки рекомендованого 
спрямування дій” [Зимбардо, Ляйппе, 2000, c. 145]. Спеціально ви-
діляють раціональне переконування (persuasion), зазначаючи, що 
існують впливи, які мають на меті змінити поведінку об’єкта впли-
ву не безпосередньо, а шляхом зміни переконань людини, які пере-
творюються на певні особисті настановлення, а вже останні, за  
певних умов, можуть спричинитися до бажаної чи очікуваної пове-
дінки [там само, 2000].  

Поняття “переконування”, що означує певний соціально-
психологічний механізм впливу однієї людини на іншу чи групу 
людей, слід відрізняти від поняття “переконання”, під яким розу-
міють систему поглядів, уявлень, яких людина дотримується, з 
якими погоджується, які ототожнює із собою, оскільки вважає про-
дуктом власної діяльності. Вони мають під собою певну аргумен-
тацію і можуть бути логічно доведені.  

Чи існують люди без переконань? Коли у людини 
з’являються переконання? Звичайно, досить складно собі уявити 
новонародженого з переконаннями. А проте ніщо не виникає з ні-
чого. Дитина з’являється на світ не без “переконання” чи “диспо-
зиції” щодо необхідності жити і боротися за життя, не без внутріш-
ньої природної готовності стати людиною – і людиною справж-
ньою. Інша річ, що ці свої онтичні диспозиції дитина не усвідом-
лює. Це й не потрібно, оскільки самоочевидно. Навряд чи слід пе-
реконувати людину в тому, що вона повинна жити і творити, бути 
вільною і щасливою. Але, крім таких апріорних, аподиктичних 
уявлень, суджень, які не потребують доведення через їхню само-
очевидність, існують інші, наприклад ідейні, переконання, з якими 
людина не народжується, які в ній не запотенційовано від самого 
початку. Вони формуються в процесі активної взаємодії зі світом, 
іншими людьми і в діалозі із самим собою. І власне як “мої” – 
мною сформовані, мною вистраждані – переконання мають для ме-
не сенс. Історія знає чимало випадків, коли світоглядні чи ідейні 
переконання виявлялися сутнісно вагомішими і сильнішими навіть 
за бажання жити. 

Щоб переконати людину, суб’єкт переконувального впливу 
повинен прагнути змінити (або зміцнити) саме переконання об’єкта 
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свого впливу, а не вмовляти чи примушувати його діяти певним 
чином. Аргументи, що пропонуються реципієнтові, мають бути 
значущими для останнього. Крім того, об’єкт впливу повинен ви-
являти зацікавленість і готовність до обговорення тих питань, які 
йому пропонують, повинен бути психологічно захопленим цим 
процесом, бути критичним, самокритичним, уважним, не відволі-
катися і не відчувати упередженості проти суб’єкта впливу.  

Для того щоб об’єкт переконувального впливу повівся так, як 
очікує його суб’єкт, слід насамперед добре вивчити і врахувати ін-
тереси й рівень готовності адресата до сприймання інформації, яка 
пропонується в процесі переконування. Важливо також забезпечи-
ти можливість адекватного передавання повідомлення адресатові, 
зробити так, щоб останній зосередив на цьому повідомленні свою 
увагу, зрозумів його сутність, прийняв його для себе, сформував і 
закріпив прийнятий зміст у вигляді нового настановлення і на його 
основі почав діяти [там само, 2000, c. 155]. Додамо, що перекону-
вальний вплив можна вважати ефективним, якщо людина, на яку 
його було спрямовано, привласнює і може протягом тривалого часу 
утримувати його зміст, якщо виявляє здатність самостійно відтво-
рювати логіку аргументування, внутрішню готовність і спромож-
ність відстоювати й активно поширювати серед інших привласне-
ний зміст.  

Переконування застосовується, як правило, у випадках, коли 
треба допомогти людині переглянути систему її цінностей, смислів, 
життєвих принципів, диспозицій, зокрема тих чи тих шкідливих 
звичок. Так, постійно проводяться кампанії, що мають на меті пере-
конати населення в шкідливості паління, у небезпеці прилучення до 
наркотиків, зловживання алкоголем, у необхідності застережних дій 
щодо СНІДу. Звичайно, ці кампанії дають певний ефект. Проте нові 
покоління продовжують палити, вживати наркотики, лихословити, 
нехтувати небезпекою ВІЛ-інфекування. Пояснити цю ситуацію 
можна різними причинами, не останнє місце серед яких посідає не-
достатня компетентність організаторів цих заходів у застосуванні 
механізму переконування. 

Отже, соціально-психологічний механізм переконування пе-
редбачає, з одного боку, цілеспрямований, усвідомлюваний харак-
тер впливу, застосування аргументів і фактів, дотримання логіки 
доведення та обґрунтування, апелювання до істинності і значущос-
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ті, а з другого – свідоме, уважно-критичне ставлення реципієнта до 
змісту інформації, що йому пропонується, і до способу її подання. 
Основне призначення цього механізму – змінити (перетворити чи 
зміцнити) переконання реципієнта, викликати у нього відчуття і 
розуміння неможливості жити за іншими змістовими сценаріями. 
Механізм переконування ґрунтується, з одного боку, на доказовості 
(переконливості), тобто на аргументах, що підтверджують 
істинність і значущість для реципієнта того, що йому пропонують, 
а з другого – на самостійному, свідомому, критичному ставленні 
того, кого переконують, до того, що йому пропонують прийняти.  

Що визначає ефективність переконувального впливу? 
Цікаві узагальнення з цього приводу пропонує російська дослід-

ниця Т. С. Кабаченко. На її думку, ефективність переконувального 
впливу залежить від: ступеня адекватності комунікативного наміру 
реципієнта (переконати можна лише того, хто хоче переконатися); 
можливості усвідомлення реципієнтом аргументації, яку використо-
вує комунікатор; наявності в реципієнта і комунікатора спільної ін-
формаційної бази; наявності передумов для реактивного опору (такий 
опір провокує більшу виразність процесу переконування); характеру 
соціальних орієнтирів (ставлення реципієнта до аргументів комуніка-
тора залежить від того, як до цих аргументів ставиться оточення) то-
що [Кабаченко, 2000, c. 292–293].  

Однак, як свідчить практика, реципієнт може не мати “адек-
ватного комунікативного наміру”, а “реактивний опір” може бути 
настільки сильним, що комунікація як така стане просто неможли-
вою. Тому, напевно, слід говорити про створення умов, за яких пе-
реконувальний вплив міг би набувати бажаної ефективності. Це 
залежить насамперед від таких чинників, як:  

– справжня власна переконаність суб’єкта впливу в тому, у 
чому він хоче переконати інших;  

– внутрішня психологічна готовність і спроможність 
суб’єкта до застосування переконувального впливу; 

– зовнішні умови, необхідні для ефективного переконуван-
ня (достатня кількість часу, сприятливе оточення, усунення відво-
лікальних чинників тощо); 

– визнання суб’єктом впливу права об’єкта впливу на влас-
ні переконання, на критичну позицію та опір; 
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– врахування суб’єктом впливу загального рівня підготов-
леності і готовності об’єкта до сприймання переконувального 
впливу; 

– належний рівень зацікавленості, уважності і критичності з 
боку об’єкта впливу до інформації, яка йому пропонується; 

– здатність об’єкта впливу перетворювати матеріал переко-
нування у власні переконання, а останні – у готовність до відповід-
ної поведінкової активності. 

Чи існують якісь обмеження для застосування переконуван-
ня? Так, звичайно. Адже далеко не все можна довести, не всіх і не 
завжди можна переконати. На кожний аргумент може з’явитися 
відповідний контрагумент. Об’єкт впливу може бути не готовий 
сприймати запропоновану систему доведень через їхню складність 
для нього, через небажання напружуватись, через те що він має 
свою чітку позицію і не збирається її змінювати тощо. Людина чи 
група, на яку передбачається спрямувати переконувальний вплив, 
може просто мати упередження щодо джерела інформації, її носія, 
умов і самої теми такого спілкування. В окремих випадках застосу-
вання переконування потребує не тільки спеціальної підготовки, а 
й чимало часу. Напевно, не варто сподіватися, що протягом однієї, 
нехай навіть тривалої, бесіди чи одного виступу можна переконати 
атеїста в існуванні Бога чи довести нейтральному співрозмовникові 
правильність чи помилковість національної ідеї. Якщо можливос-
тей для застосування переконування бракує, нерідко вдаються до 
навіювання (сугестії).  

 
Навіювання. Соціально-психологічний механізм навію-

вання, на відміну від переконування, не потребує аргументації на 
користь істинності і значущості для об’єкта впливу того, що йому 
пропонується, не передбачає критичного ставлення до інформації, 
яка пропонується. Саме про навіювання йдеться, коли суб’єкт 
впливу апелює до таких соціальних стереотипів, як-от: “думка літ-
ньої людини більше заслуговує на увагу, ніж думка молодої”, “ су-
дженням визнаного спеціаліста можна довіряти”, “ думка, з якою 
погоджується більшість, правильна” тощо. Такі твердження зніма-
ють потребу в детальному і поглибленому аналізі повідомлення, 
закладеного у впливі. Відповідальність за цей аналіз об’єкт впливу 
перекладає на його джерело – звичайно, якщо це джерело є автори-
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тетним і викликає довіру. Чим вищий рівень довіри до джерела 
впливу, тим легшою і ефективнішою є дія механізму навіювання.  

Умовами виникнення довіри однієї людини до іншої, а також 
до ЗМК, влади тощо є, по-перше, власний досвід взаємодії з відпо-
відним суб’єктом впливу; по-друге, ставлення до цього суб’єкта 
представників референтної групи або авторитетних людей; по-
третє – симпатія, позитивне емоційне ставлення до нього (“Я йому 
довіряю, вірю, тому що він мені подобається”). Проте інформація, 
отримана таким шляхом, не може перетворитися на переконання, 
оскільки не має в основі своїй відповідної аргументації і процедури 
доведення. Тут не побачимо боротьби переконань, у якій об’єкт не 
просто отримує, а виявляє критичність, відстоює свою власну по-
зицію в дискусії із суб’єктом впливу або ж у суперечці із самим 
собою.  

Як бачимо, у випадку навіювання діє інший механізм: замість 
аргументації і доведення – порада, рекомендація, авторитетна дум-
ка. Тож імовірним психологічним ефектом буде не переконаність, а 
упевненість в істинності, правдивості і значущості інформації, що 
пропонується. 

Навіювання може використовуватися не тільки для того, щоб 
передати адресатові потрібну інформацію і таким чином спонукати 
до певної поведінки, а й для того, щоб додати людині впевненості в 
собі, зробити її більш сміливою, рішучою. Невпевнена людина при 
цьому живиться авторитетністю впливової для неї людини. Так, 
гіпердовіра до гіпнотизера в медичній практиці дає пацієнтові змо-
гу відмовитися майже від усіх захистів і діяти відповідно до його 
імперативів.  

Нерідко цим механізмом досить ефективно користуються для 
маніпулювання тими, до кого вдалося “втертися в довіру”. 

У 1993 р. в Сполучених Штатах Америки недоучка Девід Ко-
реш, використовуючи свої здібності гіпнотизера і знання Святого 
Письма, встановив контроль над однією з фракцій секти “Гілка Да-
видова”. Поступово члени цієї фракції позбулися своїх банківських 
рахунків і власності. Водночас Кореш закликав чоловіків до 
стриманості, а сам при цьому спав з їхніми дружинами і дочками; 
він навіть зумів переконати 19 своїх “дружин” народити йому дітей. 
Під час перестрілки, що зав'язалася після того, як поліція вдалася до 
облоги будівлі, в якій перебували Кореш і його прихильники, заги-
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нули 6 членів секти і 4 федеральних агенти. Кореш сповістив своїх 
послідовників, що вони скоро помруть і разом з ним потраплять до 
раю. Коли поліція збиралася направити на будівлю танки і пустити 
сльозогінний газ, будівля була підпалена і в полум'ї пожежі загину-
ли 86 осіб. 

Те ж саме намагалися вчинити, захопивши Софійський собор 
у Києві, адепти тоталітарної секти “Біле братство”, що діяла в Укра-
їні на початку тих же 1990-х років під орудою колишньої комсомо-
льської працівниці Марини Цвігун, яка називала себе Марією Деві 
Христос. На щастя, правоохоронним органам вдалося запобігти 
цьому актові колективного самоспалення, близько 700 одурманених 
маніпуляціями очільників секти молодих людей потрапили до слід-
чих ізоляторів та психіатричних лікарень, а Марину Цвігун разом з її 
ідейним натхненником і за сумісництвом законним чоловіком Юрі-
єм Кривоноговим було віддано до суду.  

 Особливо ефективним є вплив навіювання на індивіда у  
сконцентрованій масі людей, яку називають натовпом, юрбою. 
“…Зникнення свідомої особистості, переважання особистості не-
свідомої, однакове спрямування почуттів та ідей, викликане навію-
ванням, і прагнення перетворити негайно в дію навіяні ідеї – ось 
головні риси, що характеризують індивіда в натовпі”, – зазначав 
Г. Лебон [Лебон, 1995, с. 163]. Досить гостро з цього приводу ви-
словлювався К. Г. Юнг: “У натовпі якості, якими хтось володіє, 
помножуються, накопичуються і стають для натовпу панівними. Не 
всякому притаманні чесноти, але всякий є носієм низьких, тварин-
них інстинктів, вирізняється навіюваністю печерної людини, підо-
зріливістю і злостивістю дикуна” [цит. за: Одайник, 1996, c. 361].  

Однак лише критично оцінювали дію механізму навіювання 
на людину в масі не всі дослідники. З. Фройд, наприклад, зазначав, 
що за певних обставин моральність маси може бути вищою, ніж 
моральність окремих індивідів, які її складають, і що натовп спро-
можний на величезну безкорисливість і самопожертву: “…Масова 
душа здатна на геніальну духовну творчість, як це доводить насам-
перед мова, потім народна пісня, фольклор і т. ін. Крім того, неві-
домо, скільки мислителів і поетів зобов’язані своїми спонуканнями 
тій масі, в якій вони живуть; може бути, вони є радше виконавцями 
духовної роботи, в якій одночасно беруть участь інші” [Фрейд, 
1991, с. 21–22]. 
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Добре відомі також психологічні експерименти, коли людям 
у гіпнотичному стані пропонували стати відомими поетами, худож-
никами чи музикантами і багато хто з них перевершив себе при 
цьому у своїх здібностях. Без навіювання неможливо було б взає-
модіяти, наприклад, у ситуаціях, коли для переконування просто 
немає часу і належних умов, а примус може тільки погіршити 
справу. 

 
Приклад і наслідування. Трапляється так, що для пе-

реконування не вистачає аргументів або часу, а для навіювання – 
авторитетності. До того ж може статися, що об’єкт впливу вже не 
раз постраждав через свою довірливість. Тоді доцільно спробувати 
звернутися до соціально-психологічного механізму впливу за до-
помогою прикладу.  

Приклад, зокрема як виховний засіб, широко застосовується 
в сімейній, шкільній педагогічній практиці та інших сферах. Пси-
хологічна особливість цього різновиду впливу людини на людину 
полягає у здатності і природному прагненні індивіда переймати 
чужий досвід шляхом наслідування позитивних зразків діяльності і 
поведінки. Оскільки ж переконуванню і навіюванню завжди бракує 
свідчень практики, живий приклад може стати емпіричним фактом, 
що суттєво підсилює вплив цих соціально-психологічних механіз-
мів.  

Навряд чи було б коректно вважати, що приклад “переконує” 
чи “навіює”. Психологічним ефектом застосування прикладу (зраз-
ка, еталона) стає наслідування. Проектуючи такий ефект, суб’єкт 
впливу не претендує на те, щоб його об’єкт обов’язково володів 
якоюсь інформацією, погоджувався з якимись аргументами чи ви-
являв довіру до нього як джерела інформації. У цьому разі його 
може цілком влаштовувати, щоб людина, на яку спрямовується та-
кий вплив, перейнялася запропонованим зразком поведінки і доб-
ровільно з максимальною точністю відтворювала його у відповід-
них ситуаціях. Формула “Роби як ми, роби з нами, роби краще за 
нас” яскраво ілюструє цей різновид соціально-психологічного ме-
ханізму впливу.  

За яких умов конкретна людина, її зовнішній вигляд, манера по-
водження, дія, вчинок стають прикладом для наслідування?  
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Насамперед приклад має містити в собі хоча б окремі еле-
менти того, що об’єкт впливу визначає для себе як цінне і жадане. 
Зовнішній зразок повинен відповідати зразку внутрішньому, кажу-
чи точніше – конкретизувати його.  

Як мовиться, поганий приклад заразливий. Пояснення цьому 
є. Кожній людині притаманні потяги, прагнення, думки, сам факт 
існування яких вона приховує від оточення. Коли ж індивід стає 
свідком того, що хтось безкарно порушує табу, він тим самим наче 
отримує зовнішній дозвіл на ризик і наважується попри всі заборо-
ни і забобони дати волю своїм прихованим бажанням.  

Наслідування поганих прикладів, особливо в молодому віці, 
пояснюється прагненням з’ясувати для себе допустиму міру відхи-
лень у поведінці, бажанням випробувати себе, продемонструвати 
іншим свою відчайдушну сміливість. Показовим з цього погляду 
може бути реальний випадок, повіданий людиною, що вже в моло-
дому віці вимушена пересувається на милицях. 

“Підлітком я разом з друзями захоплювався комп’ютерними 
іграми Ще мені подобалося переглядати мультики про космічні вій-
ни, війни між роботами, фільми про “Людину-павука” і таке інше. 
Особливо захоплювало, як ці фантастичні герої могли вільно пере-
суватися в просторі й часі. Мені навіть не раз снилося, що я так само 
вільно злітаю в небо, перестрибую через будинки, проходжу крізь 
стіни… І от до чого це призвело. Як і більшість дітей цього віку, я 
закохався в однокласницю. З’ясувалося, що не я один сподівався 
привернути її увагу. Тут і почалися змагання – одне другого круті-
ше. Якось навіть поцупив тридцятку з маминого гаманця, щоб за-
просити дівчину на каву. Суперник теж виявився завзятий. Не 
пам’ятаю вже, з якого приводу виникла ця суперечка, але сталося 
так, що, прагнучи довести свою перевагу над ним, я наважився 
стрибнути на шкільне подвір’я з класного вікна. А це був другий по-
верх. Пригадую, що в той момент, ще й на очах у предмета моїх зі-
тхань, я наче перевтілився у своїх героїв і, забувши про небезпеку, 
відчував себе здатним на все. Відразу після “приземлення” навіть не 
зрозумів, що зі мною трапилось. Як не дивно – нічого не боліло. Хо-
тів навіть підвестися, але ноги не слухалися. Від гострого болю 
втратив свідомість. Опритомнів на лікарняному ліжку. Потім були 
численні операції і сумні-сумні мамині очі. А дівчина навіть не при-
йшла мене провідати до лікарні…”.  
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А чи може бути так само психологічно заразливим позитив-
ний приклад? Звичайно, але за умови, що перед цим людину не 
примушують діяти за зразком. У цьому й полягає психологічний 
секрет наслідування прикладу. Місія суб’єкта такого впливу має 
обмежуватися лише демонструванням прикладу, а не його 
нав’язуванням об’єктові. Ще краще, коли приклад не пропонується 
кимось, а віднаходиться, відкривається, виявляється для себе са-
мою людиною. Так, для тисяч громадян України, які піднялися на її 
захист від російської воєнної агресії, без жодного нав’язування став 
прикладом героїзм “Небесної сотні”, що поклала свої життя на ол-
тар перемоги Революції Гідності на рубежі 2013 – 2014 років. 

Хоча наслідування – обов’язковий механізм набуття досвіду, 
але не він визначає сутнісно людське в людині. Тому якщо, напри-
клад, батьки, педагоги вважають за потрібне запропонувати дитині 
той чи інший приклад для наслідування, то робити це слід дуже 
обережно, аби вона не сприйняла це як маніпулювання чи психоло-
гічний тиск, а отже, мала можливість вільно і самостійно скласти 
своє уявлення і сформувати своє власне ставлення до нього.  

Треба враховувати ще один психологічний момент. Людина 
дійсно може бути зразковою у всьому, тобто відповідати загально-
визнаним критеріям моральності, душевності, духовності, креатив-
ності тощо, але щоб стати зразком, прикладом для інших, вона має 
ще подобатися людям. Саме на такій психологічній основі базуєть-
ся ефект політичного лідерства. Лідер – це людина, яку визнають 
зразковою, вважають для себе прикладом, поведінку якої насліду-
ють і слідом за якою готові йти – навіть на ризик. Цілком зрозумі-
ло, що за інших однакових умов громадяни у своєму політичному 
виборі, найімовірніше, віддадуть перевагу тому, хто їм особисто 
більше подобається як людина, як чоловік чи жінка. Напевно, саме 
здатність викликати симпатію, захоплення у різних людей є озна-
кою харизматичного лідера. 

До застосування прикладу як соціально-психологічного ме-
ханізму вдаються й тоді, коли індивід інтуїтивно відчуває і навіть 
переконаний у необхідності жити і діяти певним чином, але не на-
важується це робити, бо не мав змоги особисто спостерігати живі 
зразки такої поведінки. У такому випадку позитивний приклад мо-
же не тільки викликати наслідування, а й стимулювати певну 
суб’єктну і вчинкову активність об’єкта впливу. Чимало позитив-
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них прикладів пропонують художня, науково-популярна літерату-
ра, мистецтво в цілому. Однак для наслідування прикладу досить 
суттєво, щоб носієм зразка поведінки був не типаж, не збірний об-
раз, а конкретна людина в конкретній ситуації: “Вона така, як я. 
Якщо вона змогла, то і я зможу чи принаймні спробую зробити те 
саме”. Значення такого живого прикладу суттєво зростає в екстре-
мальній ситуації, коли ніякі інші способи впливу не діють.  

Наслідування прикладу поведінки на різних етапах онтогене-
зу особистості, у різних соціальних групах і в різних ситуаціях со-
ціальної взаємодії має свою специфіку. Психологи звертають увагу 
на те, що на перших етапах дошкільного віку роль наслідування, а 
відповідно й значення механізму прикладу є визначальними. Мо-
лодші школярі наслідують манеру поведінки своїх учителів. Під-
літки, прагнучи виглядати дорослими, наслідують нерідко лише 
зовнішні і не завжди позитивні атрибути дорослості (лихослів’я, 
паління, агресивність, брутальність). Якщо ж перенестися у вищі 
сфери дорослого професійного життя, наприклад у політику, то тут 
кожний намагається мати свій неповторний імідж, харизму, бути 
для всіх взірцем і самому нікого не наслідувати. Утім, нерідко той 
самий приклад сприймається одними як позитивний, іншими – як 
негативний, а ще хтось ставиться до нього індиферентно.  

 
Психічне зараження. Специфічною особливістю пси-

хічного зараження є розмитість уявлення про суб’єкта впливу. Як 
певний синонім поняття психічного зараження може вживатися 
поняття психічного інфікування, що означає більш чи менш усві-
домлюваний і цілеспрямований вплив на психічну сферу людини 
для її зараження певними психічними станами, настроями, думка-
ми, переживаннями тощо. Так, кожний актор намагається від само-
го початку вистави якось “розігріти” аудиторію, “розбурхати” емо-
ції в залі, щоб прикути до себе увагу глядачів, запустити серед них 
процес психічного взаємозараження певними станами.  

У разі неусвідомленого застосування цей механізм впливу діє 
стихійно і, як правило, найкраще в ситуаціях значного скупчення 
людей (на стадіонах, у концертних залах, на карнавалах, мітингах), 
а також під час групового переживання небезпеки, зокрема в ситу-
ації паніки, коли сфера свідомості суттєво звужується, а критич-
ність щодо психоінфекційних впливів майже повністю зникає. “У 
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юрбі будь-яке почуття, усяка дія заразливі, і при тому такою мірою, 
що індивід дуже легко жертвує заради спільного інтересу своїм 
особистим інтересом. Така поведінка докорінно суперечить його 
природі, і людина здатна на це лише як частка юрби”, – писав 
Г. Лебон [Лебон, 1995, с. 162]. В умовах юрби зараження проявля-
ється по-різному, залежно від ситуації, особистісних і групових 
особливостей її учасників. Багато тут можуть важити культурні 
традиції, звичаї, ритуали.  

У психології існує спеціальний термін – фасцинація (від 
англ. fascination – зачарування), яким позначають умови підвищен-
ня ефективності сприймання матеріалу за допомогою супутніх фо-
нових впливів. Найчастіше фасцинація використовується в театра-
лізованих виставах, ігрових і шоу-програмах, під час проведення 
політичних і релігійних (культових) заходів тощо – для зараження 
людей у юрбі особливим емоційним станом. На цьому тлі переда-
ється відповідна інформація. 

Діє психічне зараження через вербальні і невербальні форми 
спілкування. Імпульсами-стимулами, що провокують ланцюгову 
реакцію передавання психічного зараження, можуть ставати апло-
дисменти, скандування гасел, співи, танці, синхронні тілесні рухи, 
жести і т. ін. Спостерігаючи схожу поведінку, схожі емоції в інших, 
людина відчуває себе психологічно належною до групи, що може 
викликати почуття захищеності, гармонійності у стосунках з ото-
ченням, а отже, бажання і далі емоційно синхронізуватися з ним 
[Вашека, Гічан, 2006, с. 165–166].  

На думку дослідників, зараження здійснюється шляхом пере-
давання від однієї людини чи групи людей іншим людям психічно-
го стану чи настрою, наділеного великим емоційним зарядом. Діє-
вість сили психічної заразливості перебуває в прямій залежності 
від глибини і яскравості емоційних збуджень, що йдуть від джерела 
впливу. Сильно каталізують емоційне збудження вибухові форми 
прояву емоцій, породжені позитивним чи негативним емоційним 
станом, зокрема заразливий сміх, гіркий плач тощо. 

У романі “Психологія зла” Сергій Герасимов наводить ціка-
вий приклад дії психічного зараження, яке він називає інформацій-
ним і протиставляє зараженню моральному. Ідеться про естрадний 
номер, котрий за умови правильного його виконання може примуси-
ти довго і нестримно сміятися всю залу. Із зали на сцену запрошу-
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ються два глядачі і їм ставиться завдання: посміятися якомога дов-
ше. Влаштовується змагання, хто довше сміятиметься, при цьому 
сміх не обов’язково має бути природним. Достатньо просто говори-
ти ха-ха-ха, але без зупинки. Зал підхоплює це “ха-ха-ха” і підтри-
мує його вже природним, справжнім сміхом. Відтак цей сміх зара-
жає тих, що стоять на сцені, і вони теж починають сміятися по-
справжньому, тим самим ще більше збуджуючи зал. Відбувається 
ланцюгова реакція зараження сміхом, який є абсолютно безпричин-
ним1. 

Безпосередній комунікативний зв’язок є важливою особливі-
стю зараження, а сила наростання напруження, що створює психіч-
не тло зараження, перебуває в прямій залежності від величини ау-
диторії і ступеня емоційного напруження інфікатора. Значущою 
водночас є психологічна готовність людей до емоційного реагу-
вання на відповідний вплив, завдяки якій одні з них дуже швидко 
переймаються психічним станом та емоційним впливом інших. 
Механізм соціально-психологічного зараження зводиться фактично 
до ефекту багаторазового взаємного підсилення емоційних впливів 
за рахунок того, що вони ніби відбиваються від багатьох інших ін-
дивідів. Зрозуміло, що ступінь зараження людей залежить також 
від загального культурного рівня їхнього розвитку, загального ста-
ну їхнього здоров’я, віку, статі, індивідуального досвіду пережи-
вання емоційних станів, рівня збудливості, розвиненості психоло-
гічних захисних механізмів тощо.  

Конструктивна дія цього механізму може виявлятися в зміц-
ненні групової згуртованості, чому сприяє виникнення єдиного 
емоційного фону. Окрема людина чи група людей можуть зарази-
тися від інших ентузіазмом, радісним і веселим настроєм, що акти-
візує спілкування, робить спільну діяльність більш ефективною.  

 
Санкціонування. У житті нерідко виникають ситуації, 

коли справу будь-що потрібно зробити, але ні переконування, ні 
навіювання, ні приклад, ні будь-які добрі поради не дають належ-
ного ефекту. Людина, яка ще вчора обіцяла дотримуватися домов-
леностей, у найбільш відповідальний момент раптом відмовляється 

                                                 
1 Герасимов С. В. Психология зла [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.litportal.ru/genre11/author4191/. 
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виконувати обіцяне. Як правило, у таких випадках потерпіла сто-
рона вдається до санкцій – адміністративних, дисциплінарних, 
юридичних, політичних або ж морально-психологічних. Це можуть 
бути різні форми притягнення до відповідальності: офіційні попе-
редження, штрафи, звільнення з посади тощо. Дієвими санкціями 
можуть також бути висловлене чи продемонстроване негативне 
ставлення, розрив дружніх стосунків, бойкотування. Якщо людина 
порушила закон, скоїла злочин, тоді йдеться про санкцію як міру 
покарання, встановлену судом. Граничні форми застосування  
негативних санкцій – обмеження свободи, ізоляція, довічне 
ув’язнення.  

У кожному суспільстві існують структури, в яких санкціону-
вання є одним з провідних механізмів впливу. Зокрема, це інститу-
ти виконання покарань. Більшою, ніж в інших сферах, є потреба 
застосування механізму санкціонування в силових структурах. Не 
випадково у війську “прижився вислів, як то “Накази не обгово-
рюються, а виконуються!”. Такі поняття, як “комендантська годи-
на”, “ воєнний стан”, “ диктаторський режим” також відображають 
систему впливів, заснованих на санкціонуванні. На жаль, і навча-
льно-виховний процес у сучасній школі значною мірою будується 
на санкціях, що далеко не завжди виправдано, особливо під кутом 
зору розвитку особистості учня.  

Отже, механізм санкціонування, на відміну від переконуван-
ня, навіювання, прикладу чи зараження, обслуговує і забезпечує 
здебільшого нормативний бік стосунків на кшталт тих, які існують 
між керівниками і підлеглими. Не менш широко санкції застосову-
ють і у сфері міжособових, неофіційних і неформальних стосунків, 
зокрема у формі різного роду комунікативних обмежень, табуювань, 
переслідувань, обструкцій.  

У соціальній психології санкції розглядають не лише в 
контексті покарання, а й заохочення. Зокрема, відомий американ-
ський психолог Т. Шибутані пропонує розрізняти негативні і 
позитивні санкції [Шибутани, 1998]. Так, буває, що переконування, 
навіювання і навіть залякування не можуть зрушити справу з місця. 
Виявляється, що для людини було більш важливим, аби її 
помітили, визнали, відзначили, нагородили чи підвищили в статусі, 
тобто застосували до неї позитивні, заохочувальні як формальні, 
так і неформальні санкції. Соціально-психологічний механізм 
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санкціонування потрібен для нормального функціонування будь-
якій соціальній структурі. Проте за певних умов, наприклад у разі 
конфліктного протистояння, він може набувати домінуючого зна-
чення, витісняти на периферію механізми переконування, 
навіювання, наслідування, підпорядковувати їх собі і перероджува-
тись у маніпулятивний вплив. 

 
Маніпулювання. Напевно, саме з механізмом санкціону-

вання слід пов’язувати виникнення і поширення маніпулятивних 
способів впливу. Існують різні погляди щодо того, чи слід вважати 
маніпулювання негативним або позитивним способом впливу, а чи 
розглядати його з нейтральних позицій. Адже, мовляв, “маніпулю-
вати” означає не що інше, як діяти певним чином. До речі, у лікар-
нях є так звані маніпуляційні кабінети, в яких пацієнтам роблять 
ін’єкції, накладають гіпс, міняють пов’язки тощо. З таким розумін-
ням поняття “маніпулювання” можна погодитися, коли його засто-
совує, наприклад, інженерний психолог. Якщо ж ідеться про соці-
альну, політичну, організаційну, педагогічну психологію, то тут 
“маніпулювання” визначається як негативний інформаційно-
психологічний вплив на особистість, її уявлення, емоційно-вольову 
сферу, на групову і масову свідомість, як інструмент психологічно-
го тиску для явного чи прихованого спонукання індивідуальних і 
групових суб’єктів до дій в інтересах окремих осіб, груп чи органі-
зацій, що здійснюють цей вплив [Манипулятивное воздействие..., 
1996, с. 140–141].  

Фактично, маніпулювання – це приховане санкціонування. 
Адже саме за допомогою санкцій суб’єкт впливу, вдаючись до си-
лового, економічного чи психологічного тиску, сподівається досяг-
ти успіху чи отримати для себе якусь вигоду.. Під маніпулятивни-
ми слід розуміти різноманітні оманливі способи впливу (напри-
клад, запускання чуток, поширення компроматів, підтасовування 
фактів, блефування, спекулювання тощо), які спонукають людину 
діяти і висловлюватися на шкоду своїм інтересам. Далебі, вона б 
так не чинила, якби не була введена в оману іншою стороною.  

Маніпулювання прагне “видати біле за чорне”, і в цьому його 
відмінність від механізму переконування. Чи не тому досвідчений 
маніпулятор, як правило, апелює начебто до невідпорних аргумен-
тів і фактів, демонструє “залізну логіку”, аби виглядати “перекон-
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ливим”. Проте його кінцева психологічна мета полягає в тому, щоб 
підпорядкувати іншу особу своїй волі, а отже мати можливість ке-
рувати нею як слухняною машиною, за допомогою самих лише ко-
манд. Для цього застосовується традиційний спосіб поєднання 
“пряника і батога”.  

Так, вербувальники японської секти “Аум Синрікьо” почина-
ли обробку своєї жертви таким чином, щоб спочатку вона відчула 
певні позитивні зміни у своєму фізичному чи психічному стані, а 
надалі поступово ставили під контроль усю її поведінку, думки, по-
чуття і контакти із зовнішнім світом. Наслідком такого маніпуляти-
вного впливу ставала глибока деформація особистості. Усе це допо-
магало зробити сектанта роботоподібним інструментом у руках ке-
рівництва секти, готовим беззастережно виконувати будь-які його 
накази [там сам, 1996]. 

Як відомо, чим напруженішою, екстремальнішою стає ситуа-
ція, тим більше вона вимагає різних обмежень, регламентацій, а 
тому з’являється ґрунт для маніпулювання. З історії відомо чимало 
випадків штучного створення екстремальних ситуацій, коли су-
спільство поділялося на “своїх” і “чужих”. “Чужі” оголошувалися 
“ворогами народу”, до яких застосовували найсуворіші соціальні 
санкції.  

Перелік соціально-психологічних механізмів впливу, якими 
послуговується людина у своїй взаємодії з іншими, не обмежується 
вже названими. Серед них варто згадати механізм інформування, 
повідомляння, що не передбачає нічого іншого, окрім того, що 
об’єкт впливу має вчасно отримати цікаву і важливу для нього ін-
формацію.  

Відомий і соціально-психологічний механізм умовляння, коли 
суб’єкт впливу не володіє необхідними аргументами, щоб бути пе-
реконливим, не має авторитету, харизми, аби вплинути навіюван-
ням, і тих важелів, які дали б змогу йому застосувати санкції (за-
охочення чи покарання). Умовити (або упросити) означає досягти 
свого, визнаючи більші можливості іншого і заразом свою слаб-
кість, безсилість, добровільно беручи на себе роль боржника, що 
обіцяє віддячити, жертвуючи своєю свободою, а іноді репутацією і 
гідністю.  
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Рис. 4.1. Основні соціально-психологічні механізми впливу 
 
Існують, так би мовити, синтетичні соціально-психологічні 

механізми впливу, що складаються з низки більш простих. До їх 
числа можна, наприклад, віднести механізм мобілізовування. Мобі-
лізувати людину означає допомогти їй стати і бути активною, ініці-
ативною, креативною, розворушити її, запалити, надихнути на гра-
нично можливий для неї рівень власне людського існування, зок-
рема на актуалізацію онтичних смислів, сутнісних сил і суб’єктних 
потенцій. Тут, зрозуміло, не обійтися без переконування, навію-
вання, впливу прикладом, психічного зараження. Проте, як відомо, 
є ще й примусова мобілізація, або мобілізація, пов’язана з необхід-
ністю, приміром, захищати свою Вітчизну від ворогів, відстоювати 
свободу. Тут більшу роль можуть відігравати механізми вимагання 
(вимоги) і санкціонування.  

Не менш важливими є також впливи (умовно назвемо їх діаг-
ностичними), за допомогою яких ми намагаємося скласти певне 
уявлення про людину, що нас цікавить, про коло її інтересів і рі-
вень можливостей, про способи її реагування на ті чи інші стимули, 
а також, скажімо, про її справжнє ставлення до нас.  

Особливе науково-практичне значення має питання про 
структурно-функціональні зв’язки, що існують між різними соці-
ально-психологічними механізмами впливу.  

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ 

переконування 

навіювання 

приклад  
і наслідування 

психічне зара-
ження 

санкціонування 

маніпулювання 
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4.5. Системна модель механізмів впливу  

і критерії його ефективності 
 
Сучасні дослідження соціально-психологічних механізмів 

впливу умовно поділяють на дві великі групи: а) ті, що визначають 
своїм об’єктом якийсь окремий механізм (переконування, навію-
вання, психічне зараження тощо), і б) ті, що розглядають той чи 
інший перелік цих механізмів.  

Проте цілком можливий і третій підхід, коли соціально-
психологічні механізми впливу людини на людину розглядаються як 
системне утворення. Доцільність такого підходу пояснюється низ-
кою причин і переваг. По-перше, він дає змогу уникнути численних 
випадків, коли різні механізми впливу, наприклад переконування і 
навіювання, ототожнюються, фактично не розрізняються за спосо-
бом здійснення і за очікуваним психологічним ефектом. По-друге, 
з’являється можливість організовувати вплив відповідно до певної 
логіки застосування його окремих соціально-психологічних меха-
нізмів, що дає змогу досягти цілісного психологічного ефекту. По-
третє, системна організація соціально-психологічних механізмів 
впливу передбачає врахування не тільки впливів, що йдуть від 
суб’єкта А до суб’єкта Б, але і впливів Б на А. Тобто йдеться про 
феномен взаємовпливу, зокрема про ситуацію, коли суб’єкт і об’єкт 
впливу міняються місцями.  

Як свідчать проведені дослідження [Татенко, 2008], системна 
логіка в організації соціально-психологічних механізмів впливу 
людини на людину справді є незаперечним фактом. Так, усю сукуп-
ність соціально-психологічних механізмів впливу можна поділити 
на групи за критеріями, обраними для такого поділу. Якщо за осно-
ву взяти критерій “свобода – необхідність”, то можна пересвідчи-
тися, що одні механізми надають об’єктові впливу свободу вибору і 
дій, а інші вимагають підпорядковуватися правилам, нормам, зви-
чаям, традиціям і зокрема вимогам суб’єкта впливу. В останньому 
випадку йдеться про так звані прескриптивні соціально-психологічні 
механізми (зобов’язування, санкціонування, примус, вправляння, ма-
ніпулювання тощо), що приписують об’єкту діяти так, як це потрібно 
суб’єктові. Необхідність і доцільність застосування цих механізмів 
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пояснюється життєвою потребою. Адже нерідко для того, щоб отри-
мати бажане, людина змушена робити необхідне. Крім того, існують 
такі поняття, як обов’язок, відповідальність, домовленість, обіцянка, 
клятва, наказ, закон, які дають моральне чи юридичне право на засто-
сування прескриптивних механізмів впливу. 

Альтернативою цим механізмам і доповненням до них можна 
вважати пропозитивні соціально-психологічні механізми впливу, 
змістовою основою яких є висловлені на адресу конкретної людини 
чи групи побажання, поради, слушні пропозиції, що спонукають 
об’єкт впливу мислити і діяти на свій розсуд, з позицій своїх на-
гальних інтересів і не обмежують у свободі вибору. До цього типу 
можна віднести такі механізми, як інформування, переконування, 
доведення, роз’яснення, навіювання, умовляння тощо.  

З чого слід розпочинати, коли йдеться про системну органі-
зацію впливу людини на людину? Напевно, важливо визначити кін-
цеву мету такого впливу і ситуацію, в якій цей вплив планується 
здійснювати. При цьому варто уточнити психологічний ефект за-
планованого впливу. Ситуація впливу може оцінюватися за прос-
торово-часовими, ціннісно-смисловими, професійно-компетентніс-
ними, статусно-рольовими та іншими ознаками. Так, ситуація вза-
ємодії тюремника і засудженого, психіатра і його пацієнта суттєво 
відрізняється за характером і змістом впливів від ситуації взаємодії 
учителя з учнем чи батьків зі своєю дитиною. Ще іншою буде ця 
взаємодія, коли її учасники формально вважаються рівними за сво-
їми соціально-психологічними ознаками. Це може бути дискусія 
між прихильниками різних психологічних шкіл, дебати між прете-
ндентами на посаду президента і навіть суперечка між старими 
друзями. Зазначимо також, що будь-який вплив жодним чином не 
повинен зачіпати сутнісно-смислове ядро особистості всупереч її 
бажанню. Більше того, будь-який цілеспрямований вплив має га-
рантувати людині можливість вільного самовизначення і перетво-
рення себе самої за своїми власними законами і критеріями. Винят-
ком можуть бути випадки, коли сама людина, на думку компетент-
них незалежних експертів, не в змозі адекватно оцінити свій стан. 

Отже, спробуймо продемонструвати системний підхід до ор-
ганізації соціально-психологічних механізмів впливу людини на 
людину. Будемо вважати, що психологічна мета будь-якої позитив-
ної взаємодії двох і більше людей полягає в тому, щоб створити 
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спільність “Ми” і потім разом досягти того, що кожний окремо 
зробити не в змозі. Справжня спільність “Ми” як ціле, що не дорів-
нює сумі частин, виникає тоді, коли індивіди, які його утворюють, 
мають внутрішню, душевно-духовну спорідненість, є психологічно 
й фізіологічно сумісними і визнають важливість для себе належно-
сті до такої спільноти. Чудово, коли це “Ми” виникає спонтанно, 
наприклад у пари закоханих. Проте можна уявити реальну ситуа-
цію, коли людина, аби здійснити свої наміри, хоче знайти собі од-
нодумців, соратників, партнерів. У цьому разі мало керуватися ін-
туїцією і почуттями, які йдуть “від серця”, варто також звернутися 
по допомогу до свого розуму. 

Уявімо, що у взаємодію вступають два індивіди, кожний з 
яких здатний свідомо ставити перед собою певні цілі, обирати за-
соби для їх досягнення, ухвалювати рішення про перехід від намі-
рів до дій, виконувати свої рішення, оцінювати результати вико-
нання і фіксувати в досвіді результати й способи здійсненої актив-
ності. Щоб утворити психологічну спільність “Ми”, ці два учасни-
ки повинні певним чином взаємодіяти. При цьому один з них ви-
ступає ініціювальною стороною, тобто суб’єктом впливу, другий – 
його об’єктом. Завдання суб’єкта – застосовувати певні соціально-
психологічні механізми впливу, а завдання об’єкта – адекватно 
(знову ж таки суб’єктно) на них реагувати. 

Припустімо, що суб’єкт А зацікавлений у тому, щоб між ним 
і Б склалися позитивні стосунки, спрямовані на співпрацю, парт-
нерство тощо. Для цього він має насамперед потурбуватися про те, 
щоб його візаві свідомо, помірковано, не знижуючи рівня критич-
ності, перейнявся його ідеями, щоб у нього пробудилися і сформу-
валися такі ж мотиви-переконання, щоб він так само сильно праг-
нув утілити запропоновану йому певну мету-ідею в життя. Для 
цього А, як ініціатор взаємодії, повинен застосувати пропозитив-
ний соціально-психологічний механізм переконування.  

Аби Б принципово погодився з тими способами досягнення 
мети, які пропонує А, щоб так само, як і А, підпорядковував засоби 
меті діяльності, останній повинен вдатися до застосування пре-
скриптивного соціально-психологічного механізму зобов’язування.  

Щоби Б внутрішньо приєднався до А в ухваленні рішень, ви-
знавав авторитет А, довіряв йому, прислухався до його порад, а 
відтак виявляв упевненість у необхідності і своєчасності переходу 
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від намірів до практичних дій, А повинен в основу свого впливу 
покласти пропозитивний соціально-психологічний механізм навію-
вання. 

Для того щоб Б послідовно, старанно й ініціативно виконував 
спільно ухвалені рішення, виявляв обов’язковість, був внутрішньо-
дисциплінований, виконуючи домовленості, доручення і свої прямі 
обов’язки, А повинен вдатися до прескриптивного соціально-
психологічного механізму санкціонування. 

Щоби Б адекватно, критично і водночас самокритично оці-
нював результати виконаної спільної справи, керуючись при цьому 
критеріями, яких дотримується і які пропонує А, останній має ви-
користати пропозитивний соціально-психологічний механізм при-
кладу для наслідування. (Наслідуємо ми звичайно те, що вважаємо 
еталонним, взірцевим для себе і на основі чого оцінюємо себе й 
інших людей). 

Аби Б накопичував і перетворював у своєму індивідуальному 
досвіді і надалі використовував саме те, що важливо для укріплен-
ня і розвитку спільності “Ми”, для досягнення спільних цілей, А 
повинен вдатися до використання прескриптивного соціально-
психологічного механізму вправляння – цілеспрямованого закріп-
лення у досвіді результатів і способів діяльності.  

Накопичений досвід взаємодії А і Б не лежить мертвим ван-
тажем, а постійно перетворюється і трансформується в нові мотиви 
(ідеї, цілі), реалізація яких вимагатиме залучення нових способів і 
засобів, а їх запровадження – нових рішень і рішучих дій. Не ви-
ключено, що в ході такої взаємодії суб’єкт впливу та його об’єкт 
час від часу будуть мінятися місцями.  

У реальному житті (наприклад, у процесі утворення різних 
професійних функціональних груп, команд, наукових колективів, 
політичних партій, парламентських фракцій тощо) наведена модель 
може набувати різних модифікацій. Очевидно й те, що продуктив-
ність будь-якої взаємодії залежить від того, наскільки її учасники 
витримують означену системну логіку застосування механізмів 
впливу. Адже якщо, скажімо, суб’єктові А вдалося своїми вплива-
ми досягти мотиваційної єдності з Б, а досягненню згоди щодо за-
собів і способів взаємодії він не приділив належної уваги, резуль-
тат буде далеким від очікуваного.  
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Рис. 4.2. Приклад системного застосування соціально-

психологічних механізмів впливу: суб’єкт А впливає на суб’єкта Б 
для налагодження з ним партнерських стосунків 

 
Отже, залежно від того, на який психологічний ефект розра-

ховує суб’єкт впливу, він має використовувати відповідні соціаль-
но-психологічні механізми і пам’ятати, що кожний з них посідає 
певне місце в єдиній системі і виконує певну функцію, що ефектив-
ність упровадження одного механізму впливу залежить від того, 
яким чином і з яким ефектом були застосовані інші механізми.  

А втім, який вплив слід вважати ефективним? Напевно, той, 
що приводить саме до очікуваних змін в об’єкті впливу. Щоправда, 
ефективним може виявитися також вплив, який викликав неочіку-
вані результати, що за своєю значущістю не поступаються очікува-
ним, а то й перевершують їх. Але це, мабуть-таки, виняток, а не 
правило.  

Оцінити ефективність впливу означає співвіднести значущі 
для суб’єкта характеристики об’єкта до того і після того, як на 
нього був здійснений цей вплив.  

Переконування 

Зобов’язування 

Санкціонування 

Приклад для на-
слідування 

Вправляння 

Навіювання 
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Важко сподіватися на ефективний вплив, якщо його суб’єкт 
чітко не усвідомлює, які саме психологічні чи поведінкові зміни 
об’єкта він хотів би викликати своїм впливом, чого саме він хоче 
досягти чи що здобути. Таке зазвичай трапляється, коли вплив 
здійснюється на замовлення, за чужим сценарієм, формально, тобто 
без належної мотивації. Якщо суб’єкт впливу не приділяє належної 
уваги тому, як сприймається і переживається його вплив об’єктом, 
робить ставку лише на кінцевий результат, може трапитися, що 
ефект виявиться протилежним очікуваному. 

Ефективність впливу залежить від того, наскільки його 
суб’єкт володіє інформацією про його об’єкт. Так, розробляючи 
технологію морального виховання молоді, навряд чи можна споді-
ватися на позитивний результат, якщо не враховувати дані дослі-
джень, згідно з якими в сучасному молодіжному середовищі спо-
стерігається зсув життєвих цінностей з духовних на матеріально-
предметні [Тепляков, 2002]. Якщо політична сила, плануючи свої 
акції, не враховує конкретні потреби електорату, рівень його соці-
ально-психологічної та політико-психологічної компетентності, 
досвід участі у політичних подіях, то очікувану підтримку від  
нього вона, найімовірніше, не отримає.  

Ефективність впливу залежить від розроблених стратегій і 
технологій, від врахування особливостей ситуації, а також майстер-
ності і вправності тих, хто буде цей вплив здійснювати. Звісно,  
викликати потрібну поведінкову реакцію в людини чи групи людей 
можна різними способами: примусити, умовити, переконати, ско-
ристатися силою навіювання або просто зманіпулювати так, що 
людина (група) буде робити потрібне для когось, а вважати, що діє 
з власної волі і у власних інтересах. Зовнішній ефект може бути 
той, що потрібно, але соціально-психологічна основа активності 
об’єкта впливу буде іншою, ніж у разі застосування, скажімо, ме-
ханізму переконування.  

Цією різницею нерідко нехтують, особливо якщо суб’єкта 
впливу цікавить лише отриманий продукт і не цікавить перспекти-
ва розвитку стосунків з об’єктом. Так, складно розраховувати на 
прояв патріотичних почуттів у футболістів-легіонерів; навіть зов-
нішнім виглядом відрізняються “ ідейні” учасники політичних акцій 
від тих, кого примусили прийти чи найняли за гроші.  



Розділ 4. Психологія  впливу 

 247 

Отже, ефективність впливу може розраховуватись й оцінюва-
тися за різними – зовнішніми і внутрішніми – критеріями. В одних 
випадках його суб’єкта може цілком задовольняти зовнішній 
ефект, в інших до нього може додаватись ефект внутрішній – ті 
зміни, які виникли в думках, почуттях або станах об’єкта впливу і 
які можуть суттєво впливати на його результат [Казмиренко, 1993].  

У ході впливу ситуація може непередбачувано змінюватися, 
а зупинити його буває неможливо. Тому, здійснюючи вплив, слід 
бути готовим до долання перешкод і корекції його цілей і засобів, 
аби отримати можливий за цих умов результат.  

Суб’єкт впливу, оцінюючи його ефективність, може задово-
льнятися кількісними критеріями. Так, “піарники” визначають ефе-
ктивність своєї роботи за кількістю згадувань у ЗМІ розробленого 
ними образу об’єкта (ідеї, товару, послуги, персони, організації 
тощо). Іноді цей варіант оцінювання ефективності впливу модифі-
кується за допомогою додаткових кількісно-якісних критеріїв, яки-
ми можуть бути певні цільові видання, певні види статей, розмі-
щення фотознімків або інших візуальних елементів, згадування 
змістів, смислів, ключових слів або повідомлень і т. ін. Деякі ком-
панії оцінюють рівень представленості в цільових ЗМІ своїх пові-
домлень порівняно з повідомленнями конкурентів. Більш складні 
системи оцінювання ефективності передбачають низку методів у 
різних комбінаціях: наприклад, оцінюється охоплення цільової ау-
диторії, кількість повідомлень та їхня якість, обсяг матеріалу по-
відомлень, його розташування, наявність цитат тощо.  

Практикують і економічне (фінансове) оцінювання ефектив-
ності впливів.  

Наприклад, за прес-конференцію клієнт заплатив  
PR-агентству три тисячі доларів. У результаті вийшла певна кіль-
кість статей, за платне розміщення яких клієнт мав би заплатити 
шість тисяч доларів. У цьому випадку показник повернення інвести-
цій становить 1:2. Проте насправді, як зауважують спеціалісти, кіль-
кість згадувань і її грошова оцінка не дають відповіді на найважли-
віші питання, зокрема: скільки людей реально ознайомилися з  
PR-продуктом, приміром прочитали статтю, а скільки лише потри-
мали її в руках; скільки погодилися з тим, що там написано, і скіль-
ки запам’ятали її зміст; як стаття вплинула на думку людей та їхню 
поведінку тощо [Ключевская, 2007].  
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Ефективність впливу можна також оцінити за такими якісни-
ми критеріями, як поінформованість, володіння інформацією, її  
усвідомлення і розуміння; збереження/відтворення отриманої  
інформації; ставлення до неї як до значущої чи незначущої; зміна 
поведінки під впливом інформації.  

Багато що залежить від того, хто і з яких позицій оцінює  
ефективність впливу. Так, стало вже сумною традицією вважати 
“правильними” ті результати вивчення громадської думки, які від-
повідають інтересам конкретної політичної сили. Нехтуючи соціа-
льними і моральними нормами, хтось уголос називає себе “неза-
лежними експертами”, “ каналом чесних новин”, записуючи таким 
чином усіх інших до списку “залежних” і “нечесних”. Отже, оці-
нювання ефективності впливу вимагає належного рівня об’єк-
тивності, відповідальності, самостійності, а також компетентності в 
оцінюванні як змісту, так і соціально-психологічних механізмів 
впливу.  

Проблема впливу для соціальної психології не є новою, але 
завжди залишається актуальною. Адже від цієї галузі науки окрема 
людина і суспільство в цілому очікують мудрих порад і пропозицій 
насамперед щодо того, якими мають бути впливи, аби людські сто-
сунки ставали більш гармонійними, спілкування – збагачувальним, 
а взаємодія – більш продуктивною. 

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

 
1. Яке місце в системі соціально-психологічного знання посідає 

проблема впливу?  

2. Які існують способи і засоби впливу людини на людину? 

3. Які ви знаєте психологічні підходи до визначення поняття 
“вплив”? 

4. Назвіть найбільш відомі соціально-психологічні дослідження 
проблеми впливу?  

5. Як співвідносяться поняття “вплив”, “самовплив” і “взаємо-
вплив”? 
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6. Схарактеризуйте онтогенетичні особливості впливу людини на 
людину. 

7. Що спільного і відмінного у понять “психологічний вплив” і 
“психічний вплив”? 

8. Що дає підстави поділяти впливи на “зовнішні” і “внутрішні”? 

9. Поясніть психологічну природу впливу з огляду на категорії 
“суб’єкт” і “об’єкт”. 

10. Чим зумовлена актуальність дослідження соціально-
психологічних механізмів впливу людини на людину? 

11. Зробіть порівняльний аналіз механізмів переконування,  
навіювання, наслідування, прикладу, психічного зараження, 
санкціонування. Що між ними спільного і чим вони  
різняться? 

12. Чим соціально-психологічний механізм маніпулювання відріз-
няється від інших механізмів? 

13. На які соціально-психологічні критерії слід спиратися, коли 
йдеться про диференціацію та інтеграцію впливів? 

14. У чому сутність психологічної типології впливів 
Г. О. Ковальова? 

15. У чому полягає основна відмінність між пропозитивними  
і прескриптивними механізмами впливу?  

16. Поясніть науково-практичну доцільність та розкрийте можли-
вості системної організації соціально-психологічних механізмів 
впливу людини на людину. 

17. На що слід звертати увагу соціальному психологу, коли він оці-
нює ефективність впливу людини на людину? 

 
 

Практичні завдання 
 

1. Оцініть рівень своєї впливовості на інших і на самого (саму) 
себе за 10-бальною шкалою (зробіть відповідну позначку на кожній 
шкалі і проінтерпретуйте отриманий результат): 

 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 здатність вплива-

ти на чужих людей.  
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0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 здатність вплива-
ти на близьких людей 

 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 здатність вплива-

ти на самого (саму) себе 

Примітка. Перелік об’єктів впливу можна розширювати і конкре-
тизувати, увівши до нього батьків, знайомих, друзів, ворогів тощо. 

 
2. Оцініть за 10-бальною шкалою міру позитивного впливу 

значущих інших на досягнення вами ваших життєвих цілей (зро-
біть відповідну позначку на кожній шкалі і проінтерпретуйте отри-
маний результат) : 

 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10  батьки  
 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10  вчителі 
 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10  друзі 
 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 інші люди (конк-

ретизуйте, хто саме). 
 
3. Зробіть самоаналіз, якому соціально-психологічному меха-

нізму впливу ви, як правило, віддаєте найбільшу перевагу в спілку-
ванні з іншими. Чим це можете пояснити? 

 
4. Базуючись на власному досвіді, спробуйте визначити, які із 

соціально-психологічних механізмів впливу (переконування, наві-
ювання, санкціонування, приклад та ін.) найбільш поширені в 
практиці роботи сучасної української школи. 

 
5. Пригадайте, які прояви поведінки інших людей (зокрема 

персонажів літературних творів, кіногероїв тощо) викликали у вас 
бажання наслідувати їх і певним чином (позитивно чи негативно) 
позначилися на вашому житті. Які ваші вчинки стали прикладом 
для інших? Поміркуйте з цього приводу і зробіть психологічні ви-
сновки. 

 
6. За допомогою наведеного нижче бланка спостереження 

відстежте частоту застосування у відеоматеріалі публічного виступу 
державного чи політичного діяча (знайденому в інтернеті) різних 
соціально-психологічних механізмів впливу на аудиторію.  
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Бланк спостереження 

Соціально-
психологічні меха-

нізми впливу 
Дані спостережень Примітки 

переконування   
навіювання   

приклад   
санкціонування   
маніпулювання   
 

Поміркуйте над результатами і зробіть самостійні висновки.  
 
7. Намагайтеся, враховуючи умови ефективного застосування 

соціально-психологічних механізмів переконування та навіювання, 
цілеспрямовано використовувати їх у спілкуванні з близькими  
людьми, друзями, знайомими, у виступах на семінарах, під час під-
готовки рефератів, курсових та дипломних робіт. Відстежте відмін-
ності, що існують між цими механізмами. Оформіть результати  
роботи у вигляді письмового звіту.  

 
8. Спираючись на запропоновану в цьому розділі модель сис-

темного застосування соціально-психологічних механізмів впливу, 
складіть оповідання-діалог на один з обраних вами чи запропоно-
ваних викладачем сюжетів (проведення молодіжного заходу, орга-
нізація спільного бізнесу тощо). 

 
9. Уявіть, що ви працюєте в передвиборному штабі депутата 

обласної ради Б. Г., який знову балотується в тому ж окрузі, де пе-
реміг на минулих виборах. За час своїх депутатських повноважень 
він зробив чимало доброго для виборців: допомагав у влаштуванні 
їхніх дітей на лікування і навчання, в отриманні учасниками бойо-
вих дій належних їм земельних ділянок, сприяв оновленню та змі-
цненню матеріально-технічної бази лікарень і шкіл тощо. Проте 
одна з головних обіцянок – домогтися спорудження в районному 
центрі водогону – залишилася невиконаною; гостро стоїть і проб-
лема транспортного обслуговування населення, яку він теж обіцяв 
вирішити. Очікується, що ці факти активно використовуватимуть у 
боротьбі проти нього інші кандидати в депутати. Ваш кандидат на-
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лаштований на чесну боротьбу, вдаватися до протизаконних дій (на 
кшталт “подарунків” виборцям) не збирається. 

Перед вами стоїть завдання розробити рекомендації щодо 
проведення агітаційних заходів, які мають схилити більшість ви-
борців знову проголосувати за Б. Г.  

Основними такими заходами будуть: 
– його 15-хвилинний виступ на обласному телебаченні; 
– участь у півторагодинних радіодебатах з іншими кандида-

тами; 
– розміщення політичної реклами на радіо, телебаченні та у 

формі листівок; 
– робота групи підтримки “від дверей до дверей”; 
– зустрічі з виборцями (тривалістю 2–3 години). 
Підготуйте якомога докладніші рекомендації для кожного з 

означених заходів (а також зразки політичної реклами), поклавши 
в їх основу відповідні соціально-психологічні механізми впливу 
та/чи психологічно обґрунтоване поєднання цих механізмів.  

 
10. Спробуйте сформулювати свій варіант основних правил, 

що визначають соціально-психологічну культуру впливу людини на 
людину.  
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Р о з  д і  л  5  
 

ГРУПА І МІЖГРУПОВІ ВІДНОСИНИ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ФЕНОМЕНИ 
 
 
 

5.1. Феномен групи та його вивчення  
соціальною психологією 

 
Соціальна сутність людини найповніше розкривається в різ-

них за розміром і місцем у системі суспільних відносин групах. Це 
робить групу одним з найважливіших об’єктів аналізу соціальної 
психології. При цьому в центр аналізу ставиться не вплив групи на 
особистість і не її відносини з особистістю, а передусім феномен 
групової психіки, своєрідної “колективної душі”, яка є особливою 
властивістю, що не зводиться до суми індивідуальних психік.  

Поняттям “ група” в соціальній психології означують 
об’єднання людей, що є суб’єктом (“ носієм”) групової психіки, а 
отже характеризується спільними інтересами, потребами, моти-
вами, настроями, ціннісними орієнтаціями, системою настанов-
лень тощо.  

Групою є, наприклад, шкільний клас, сім’я, компанія друзів, 
етнос, релігійна спільнота тощо. А от, скажімо, певна кількість лю-
дей, що скупчилися на автобусній зупинці і 15 хвилин разом чека-
ють автобуса, не є групою. (Попри те що в них однакова мета і во-
ни одночасно здійснюють однакову діяльність, їхні цілі й діяль-
ність не можна назвати спільними; тож вони не об’єднані, і приїзд 
очікуваного автобуса може ще більше їх роз’єднати, зумовивши 
конкуренцію за місця в ньому).  
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Отже, не всяка сукупність людей становить групу. Основни-
ми ознаками групи, властивостями, що відрізняють її від не-групи, 
є: 1) структура (внутрішня будова групи, пов’язана з атракційними 
процесами); 2) феномени групової свідомості і групового несвідо-
мого; 3) групова динаміка (типові для життя групи процеси, завдя-
ки яким вона розвивається: лідерство, нормоутворення, посилення-
послаблення групової згуртованості тощо).  

 
Психологічні детермінанти виникнення груп. 

Саме по собі об’єднання людей у групи, найбільші і зовсім невели-
кі, зумовлюється різними причинами: соціальними, історичними, 
економічними та ін. Соціальна психологія вивчає передусім психо-
логічні детермінанти групоутворення. А чи існують власне психо-
логічні причини того, що люди об’єднуються в групи? Безперечно. 
Можна вести мову про три типи психологічних детермінант групо-
вої належності.  

До першого типу відносять такі людські потреби, які можуть 
бути задоволені і в індивідуальному (міжособовому) порядку, але 
група стає своєрідним “пусковим механізмом” їх прояву, каталіза-
тором розвитку і більш повної реалізації. Такими є потреба в реалі-
зації і підтвердженні ціннісних орієнтацій, престижності, пошуку й 
осмисленні сенсу життя (нерідко особа запозичує у групи уявлення 
про сенс життя; групи із сильно вираженою ідеологічною складо-
вою колективної свідомості можуть транслювати і навіть 
нав’язувати особі уявлення про сенс життя). До цього типу слід 
додати потребу в атракції і спілкуванні. 

Другий тип детермінант – потреби, які можуть реалізовува-
тися тільки в групі. Це потреби соціальної самореалізації і само-
ствердження. Лише в групі людина засвоює соціально-культурний 
досвід (соціалізація індивіда), набуває соціального інтелекту, реалі-
зує свою потребу в соціальному визнанні, засвоює нові способи 
соціальної поведінки (переважно завдяки наслідуванню, під впли-
вом групового схвалення-несхвалення). Потреба в соціальному  
самоствердженні реалізується через досягнення особою певного 
статусу в групі; лише в групі вона може задовольнити потребу в 
лідерстві. 

Третій тип психологічних детермінант групової належності – 
потреба належати до групи як такої. Про існування цієї потреби як 
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окремого і самостійного феномена говорить багато дослідників, 
наприклад М. Шоу, Б. Ф. Поршнєв, Р. Л. Кричевський, 
К. М. Дубовська та ін. На думку К. Г. Юнга, І. С. Кона, Б. Ф. Порш-
нєва, група як цілісне утворення і суб’єкт вольових дій виникла 
хронологічно раніше, ніж особистість, тому й почуття “Ми” сфор-
мувалося значно раніше, ніж почуття “Я” [Юнг, 1995; Кон, 1984; 
Поршнев, 1979а]. У групі почуття цілісності переживається більш 
аутентично і повно. Вона є тією природною стихією, що живить 
особистість. Без групи немає ідентичності, а отже немає й особис-
тості.  

 
Методологічні проблеми вивчення груп. Вибір 

адекватного наукового підходу до вивчення груп є надзвичайно 
важливою методологічною проблемою. Адже наші базові, вихідні 
уявлення про групу і психологічну природу групового життя, як 
аксіоми, становлять основу всіх емпіричних досліджень і зумов-
люють, урешті-решт, достовірність або недостовірність їхніх ре-
зультатів.  

Підхід соціальної психології до вивчення групи якісно різ-
ниться від підходу соціології, яка традиційно концентрує свою до-
слідницьку увагу саме на групах. Якщо соціологія вивчає групи в 
контексті основних тенденцій розвитку суспільства, то соціальна 
психологія наголошує передусім на суб’єктивному змісті групового 
життя.  

Серед методологічних проблем вивчення групи чільне місце 
посідають питання про її психологічну природу і специфіку групо-
вої психіки. Щодо цього в соціальній психології існує дуже широ-
кий спектр поглядів. Діаметрально протилежними тут видаються 
наукові позиції Ф. Олпорта і К. Левіна. Групу, на думку Олпорта, 
не можна розглядати як повноцінну, самостійну у своєму існуванні 
реальність. Реально існують лише окремі індивіди. Вони можуть 
об’єднуватися для здійснення якоїсь діяльності, але це ще не озна-
чає, що при цьому виникає нове явище, якісно відмінне від простої 
сукупності індивідів, хай навіть таких, що скоординували свої зу-
силля в певний момент часу. Отже, група, за Олпортом, це абстра-
кція, метафора, яка існує лише у свідомості людей. Відповідно він 
заперечував існування такого феномена, як групова психіка, і під-
креслював, що термін “групова свідомість” не відображає нічого, 
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крім подібності в окремих свідомостях різних індивідів. Психоло-
гічну сторону життя груп він тлумачив як “сукупність ідеалів,  
уявлень і звичок, які повторюються в кожній індивідуальній свідо-
мості й існують тільки в цих індивідуальних свідомостях” [Allport, 
1924, р. 9]. 

Відмову розглядати групу як певну конкретну реальність 
Ф. Олпорт мотивував тим, що не існує адекватних методів її пси-
хологічного дослідження. Це узгоджувалося з постулатами біхевіо-
ризму, а в загальнометодологічному аспекті збігалося з принципа-
ми позитивізму. Отже, будь-яке адекватне психологічне вивчення 
групи, вважав Олпорт, означало вивчення окремих членів групи – 
їхніх цінностей, поглядів, уявлень і типових поведінкових проявів, 
а відтак знаходження збігів в індивідуальному психічному житті 
членів групи, що й можуть вважатися, власне, психологічними ви-
явами життя групи [там само, 1924].  

Усупереч цій позиції К. Левін вважав групу “динамічним ці-
лим, що має властивості, відмінні від властивостей її складових 
частин або суми останніх” [Lewin, 1951, р. 146]. Отже, групу, за 
Левіном, не можна розглядати як просту сукупність індивідів, що 
складають її. Тож не властивості окремих членів групи визначають 
її психологічні характеристики, а навпаки, група, як динамічне ці-
ле, набуває особливих, лише їй притаманних властивостей, які мо-
жуть істотно впливати на окремих членів групи, визначати їхню 
поведінку тощо. Така позиція узгоджується з поглядами Г. Лебона, 
який підкреслював, що сам факт потрапляння в групу змінює інди-
віда, інколи до невпізнанності.  

Відповідно до системних поглядів на груповий процес 
К. Левін визнавав за одну з важливих ознак групи взаємозалежність 
її членів. Що ж до конкретного дослідження феномена групи, то він 
сформулював завдання так: у спостереженні “отримати факти, які 
стосуються не поведінки ізольованих індивідів у групі, а ті, що ха-
рактеризують цілісні феномени групового життя” [ там само]. Інак-
ше результати досліджень, був переконаний Левін, не відобража-
тимуть психологію групи. 

Методологічно важливими є постулати К. Левіна:  
а) про необхідність роботи з природними групами в реальних 

ситуаціях їхнього життя. Лише в такий спосіб, вважав учений,  
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можна перевірити валідність теоретичних положень і відшукати 
способи розв’язання практичних психологічних проблем; 

б) про важливість врахування і вивчення історичного харак-
теру кожного факту групового життя. Кожна група живе і діє в 
конкретних історичних умовах, які істотно впливають на її життя, 
визначають його психологічні особливості; отже, досліджуючи 
групи, неприпустимо ігнорувати історико-психологічний аспект 
групових проблем. 

Розглянуті вище методологічні позиції висловлювалися в 
 першій половині ХХ ст., але окремі суперечності в поглядах на 
вивчення груп і на психологічну природу їхнього життя зберіга-
ються ще й дотепер. Звичайно, “крайні” біхевіористські погляди на 
природу групи подолано, і в сучасній соціальній психології пере-
могли уявлення про групу як певну соціальну реальність, якісно 
відмінну від сукупності індивідів, що складають групу. А проте 
досі остаточно не подолано хибні тенденції розглядати групову ре-
альність як деяку абстракцію, не таку повноцінну і самостійну, як 
реальність індивідуального життя. 

Істотною методологічною проблемою вивчення груп є визна-
чення кількісних меж групи, які відрізняли б групу від не-групи. То 
яку, власне, мінімальну кількість людей правомірно вважати необ-
хідною і достатньою, щоб можна було говорити про існування гру-
пи в повному розумінні цього слова? І чи можна взагалі вести мову 
про якусь максимальну кількість членів групи – межу, за якою це 
об’єднання перестає бути групою?  

Очевидно, що одна людина – це ще не група. А двоє людей? 
Троє? Розмірковуючи про мінімальну кількісну межу групи, ми 
порушуємо проблему діад і тріад, яка теж чимало дискутувалася в 
соціальній психології. З одного боку, перехід від однієї особи до 
об’єднання з двох осіб – це перехід якісний. У першому випадку 
йдеться про індивідуальне психічне життя, у другому – це вже 
життя спільне, з усіма його особливостями: обмеженнями, зумов-
леними взаємозалежністю, а також величезними можливостями, які 
дає кооперація. Безумовно, згуртована діада являє собою особли-
вий соціально-психологічний “організм”, що має якісно інші пси-
хологічні властивості, ніж ті, які притаманні кожному членові діа-
ди окремо. Утім, динаміка процесів, що відбуваються в діаді, істот-
но відрізняється не лише від процесів індивідуального життя, а й 
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від традиційно виокремлюваних процесів групової динаміки. У со-
ціальній психології діаду вивчали переважно на прикладах закоха-
них і подружніх пар. Виявилося, що спілкування в діадах суттєво 
різниться від спілкування в усіх більших за кількістю групах: воно 
є більш довірчим, відзначається більшим саморозкриттям, нерідко 
набуває сповідального характеру. Міжособові стосунки в діадах 
позначені більшою згуртованістю, взаємозалежністю (нерідко фік-
сованістю одне на одному). Зазвичай вони досягають рівня глибо-
кої психологічної близькості, що може приводити до трансформа-
цій особистісної ідентичності членів діади. Крім того, діаді власти-
ва найбільша закритість від впливів зовнішнього соціального ото-
чення: у такий спосіб діада захищає себе і свій особливий внутріш-
ній світ від можливої руйнації (адже соціальне середовище часто 
привносить стандартизацію, уніфікацію). Отже, усі ці психічні вла-
стивості діади роблять її занадто специфічним утворенням, щоб  
можна було без жодних сумнівів вважати її групою в соціально-
психологічному сенсі цього слова. 

Але якщо діаду не можна однозначно назвати групою, то чи є 
групою троє людей (тріада)? Перехід від діади до тріади – теж пе-
рехід якісний. Це можна побачити на такому прикладі. Народження 
в подружньої пари першої дитини докорінно змінює життя колиш-
ньої діади: переструктуровується їхнє спілкування, рольовий роз-
поділ у парі, переглядаються цінності, трансформуються стосунки. 
Зникає специфіка спілкування, що різко вирізняє діаду з-поміж ін-
ших груп. Проте динаміка групових процесів усе ж виражена тут 
значно менше, ніж у груп з чотирьох і більше особ. Усі типові для 
малої групи динамічні процеси (лідерство, структурування групи, 
нормоутворення, груповий тиск) тут представлені, але в досить ре-
дукованому вигляді. Вони не набувають такого розмаху і не приво-
дять до таких наслідків, як у “звичайних” групах. Так, групова 
структура в тріаді неминуче буде спрощеною, лідерство функціо-
нуватиме на малоальтернативній основі. Усе це свідчить про те, що 
тріада, хоч і є групою, але групою зі спрощеною груповою динамі-
кою, редукованою групою. 

Квадра (група з чотирьох осіб) вважається першою повно-
цінною групою, у якій достатньою мірою виражені всі процеси 
групової динаміки. Недаремно К. Рудестам стверджує, що міні-
мальна кількість людей, з якою доцільно проводити психологічний 
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тренінг, – четверо осіб [Рудестам, 1990]. Адже тренінг як психоло-
гічний інструмент ґрунтується на природних групових процесах і 
використовує закономірності групової динаміки. Прихильники со-
ціоніки вважають квадру базовою групою, у якій забезпечується 
найелементарніший інформаційний обмін (так званий інформацій-
ний метаболізм). 

Отже, діада і тріада є своєрідними перехідними ланками від 
індивідуальної реальності до групової. Процеси групової динаміки, 
що відбуваються в них, можуть бути емоційно насиченими, але во-
ни занадто специфічні і дещо редуковані порівняно з аналогічними 
процесами в групах, що складаються з чотирьох і більше осіб.  

Не менш важлива проблема верхньої кількісної межі групи. 
Чи справедливо вважати, що такої межі не існує і до складу великої 
групи може входити скільки завгодно людей? Це питання було і 
залишається дискусійним.  

Максимальною за кількістю своїх членів групою могло б бу-
ти людство загалом. З одного боку, можна висловити справедливі 
сумніви щодо наявності тут основних ознак групи. Точніше кажу-
чи, ці ознаки неминуче видаються занадто “розмитими” через ве-
лику складність і диференційованість гіпотетичної групи. Так, 
людство достатньо структуроване як спільнота, але чи є воно ціліс-
ною, єдиною груповою структурою? Наскільки виправдано вести 
мову про феномен спільної групової свідомості? Динаміка різно-
манітних психічних процесів у людства досить висока, але знову ж 
таки: чи є це спільна динаміка, яка характеризує життя групи в ці-
лому? Крім того, ми традиційно вивчаємо ту чи ту групу, зіставля-
ючи її з іншими, відмінними від неї за своїми базовими характери-
стиками. А з якою іншою групою ми могли б порівняти таку групу, 
як людство? 

З іншого боку, стрімкий розвиток мас-медіа в останньому 
сторіччі значно посилив внутрішні зв’язки в людській спільноті 
загалом. Дедалі частіше говорять про наявність загальнолюдських 
цінностей, спільних норм (це стосується, наприклад, екологічної, 
економічної, правової поведінки тощо). Проблеми екології Землі, 
демографії, здоров’я і виживання людства, прав людини усвідом-
люються й обговорюються громадянами більш як двохсот держав 
світу. А це все не що інше, як феномени спільної групової свідо-
мості. Глобалізація стандартизує життя різних спільнот, що сприяє 
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переживанню спільності, взаємозв’язку, а відтак певній консоліда-
ції. Ці процеси, відповідно, є процесами спільної групової дина-
міки.  

Отже, за сучасних умов слід визнати, що може існувати на-
стільки велика група, як людство загалом, і соціальна психологія 
повинна вивчати його в такий самий спосіб, як і будь-яку іншу ве-
лику групу. 

 

гр
у

п
о

в
а

 р
е

а
л

ь
-

н
іс

т
ь

 

 

 

квадра 

п
е

р
е

х
ід

н
і 

л
а

н
к

и
  

тріада 

 

 

діада 

 

 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

а
 

р
е

а
л

ь
н

іс
т

ь
 

 

 

індивід 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Кількісні параметри переходу від індивідуальної  

реальності до групової 
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Класифікація груп. Соціальна психологія класифікує 
групи за кількома критеріями (табл. 5.1). Розгляньмо ці критерії. 

 
Таблиця 5.1  

Класифікація груп 
Критерій класифі-

кації 
Клас групи Приклад 

велика нація, релігійна спільнота 
середня організація розмір 
мала сім’я 

природна 
бізнес-партнери, що започатку-
вали свою справу природність ви-

никнення 
лабораторна 

група, зібрана для соціально-
психологічного експерименту 

стала  етнос тривалість існу-
вання тимчасова студентська академгрупа 

умовна (номі-
нальна) 

ВІЛ-інфіковані реальність існу-
вання 

реальна шкільний клас 
первинна виробнича бригада 

рівень організації 
вторинна трудовий колектив підприємства 
формальна деканат 

спосіб організації 
неформальна приятельська компанія 

відкрита 
уболівальники футбольного клу-
бу рівень відкритості  

закрита футбольна команда 

група членст-
ва наявність реаль-

ного членства  
референтна 

якщо студент поважає аспірантів 
і сам прагне аспірантом стати,  
то аспіранти – його референтна 
група, студенти – група членства 

 
1. Розмір групи. Група може бути малою, середньою або ве-

ликою. Чіткого кількісного критерію, який дав би змогу поділяти 
групи за цією ознакою, не існує. Але є критерії якісні: це, зокрема, 
перцептивний критерій і критерій взаємовпливу. Вони дають мож-
ливість виокремити малі і середні групи, з одного боку, і великі 
групи – з другого. Отже, якщо всі члени групи в процесі регулярно-
го спілкування мають змогу безпосередньо сприймати одне одного 
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і безпосередньо впливати одне на одного, то маємо справу з малою 
чи середньою групою (у великій групі це неможливо). Розмежувати 
малу і середню групи можна завдяки іншому якісному критерію. 
Таким критерієм, на думку Я. Щепанського, Є. С. Кузьміна, 
В. Є. Семенова, є чітка просторова локалізація спільної діяльності, 
а також постійне спілкування всіх членів групи з уповноваженими 
представниками групи (адміністрацією, керівниками організації). 
Це відрізняє середні групи від малих: в останніх немає потреби в 
таких координаторах взаємодії. Що ж до великих груп, то тут не 
тільки неможливий безпосередній контакт усіх членів групи між 
собою, а й контакти з уповноваженими особами набувають бага-
тощаблевого, опосередкованого характеру. Певною мірою при 
розмежуванні малих і середніх груп працює кількісний критерій 
“7±2” – число, визначене емпіричним шляхом під час психологіч-
них тренінгів: з’ясовано, що це оптимальна кількість членів малої 
групи, достатня для спілкування і динаміки групових процесів. 

2. Природність виникнення групи. Групи поділяють на при-
родні і лабораторні. Перші виникають природним шляхом відпо-
відно до наявних у суспільстві закономірностей; другі створюються 
штучно заради проведення наукових експериментів. Група може 
бути штучно створеною як у лабораторних, так і в польових умовах 
(лабораторною може бути як мала група, так і, наприклад, штучно 
створена юрба). Слід зазначити, що, незважаючи на штучність 
створення, динаміка групових процесів та емоції членів групи за-
лишаються цілком реальними. 

3. Тривалість існування групи. Група може бути сталою або 
тимчасовою. Звичайно, немає нічого вічного, і майже будь-яка 
група колись створюється і колись розпадається. Але сталими на-
зивають групи, які пройшли тривалий (історичний) шлях розвитку і 
психічний склад яких характеризується стабільністю. Сталими є 
такі групи, як нація, релігійна чи поселенська спільнота, нуклеарна 
сім’я, дорослі члени якої мають кількарічний досвід спільного 
проживання. Тимчасові групи об’єднуються ненадовго для досяг-
нення спільної мети. Прикладом тимчасової групи може бути пе-
редвиборний штаб кандидата, що балотується, скажімо, на посаду 
міського або сільського голови. Після його обрання чи необрання 
штаб розформовується. 
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4. Реальність існування групи як цілісності. Групи поділя-
ються на умовні (номінальні) і реальні. Умовною називається група, 
виокремлена з-поміж інших за певною формальною (статистич-
ною) ознакою. Такою ознакою може бути, наприклад, стать, вік, 
рівень доходів, колір очей тощо. Відповідно група має статистич-
ний характер (приміром, люди з надмірною вагою; хворі на СНІД; 
брюнетки; особи з високим IQ тощо). Такі групи не вважають ре-
альними в тому сенсі, що їх не поєднує спільна життєва доля.  
Менше з тим вони також вивчаються як групи. (Наприклад, дослід-
ником може бути поставлено завдання з’ясувати особливості став-
лення суспільства до хворих на СНІД). Натомість реальні групи 
(скажімо, нація, сім’я) мають спільні потреби й цілі, єдине минуле і 
майбутнє; вони об’єднані процесами групової динаміки, спільною 
діяльністю, інтересами і проблемами, спільною долею. 

5. Рівень організації. Групу, в якій людина безпосередньо 
спілкується і взаємодіє, називають первинною; групу, яка об’єднує 
в собі первинні групи, –вторинною. Спілкування у вторинних гру-
пах має складний та опосередкований характер; утім, часто вто-
ринна група з її інтересами, цінностями, цілями діяльності впливає 
на особистість не менше, ніж первинна група (насправді первинна 
група є носієм більш широкої групової свідомості, притаманної 
вторинній групі). Прикладом первинної групи може бути заводська 
бригада, прикладом вторинної групи – трудовий колектив цеху чи 
й усього підприємства. 

6. Спосіб організації. Групу може бути створено як формаль-
ним, так і неформальним шляхом. Залежно від цього групова ді-
яльність може регламентуватися офіційними приписами, регулю-
ватися формальними інстанціями або здійснюватися спонтанно, 
узгоджуючись лише з неформальними внутрішньогруповими нор-
мами та правилами. Відповідно група має назву формальної або 
неформальної. Прикладами формальної групи можуть бути сту-
дентська академічна група, колектив заводського цеху; прикладом 
неформальної групи – приятельська компанія. Протягом свого іс-
нування група може змінювати “формат”: із формальної трансфор-
муватися в неформальну і навпаки. Наприклад, студентська ака-
демгрупа (яка є формальною за своєю суттю) по закінченні п’яти 
років навчання активно підтримує контакти, регулярно збирається 
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в повному складі для спілкування і співробітництва, перетво-
рюючись поступово на неформальну групу. 

7. Рівень відкритості зовнішнім впливам. Залежно від ньо-
го група може бути відкритою або закритою. У класичному сенсі 
закритими групами є релігійна громада ченців або черниць монас-
тиря, тоталітарна секта, спільноти представників деяких молодіж-
них субкультур, спортивні команди, які не лише спільно змагають-
ся та готуються до змагань, а й нерідко в період підготовки до них 
протягом тривалого часу спільно проживають, усіляко втаємничу-
ючи деякі особливості тренувань. До найбільш закритих груп тра-
диційно відносять також сім’ю. Оскільки саме в ній реалізується 
приватне життя особи, закритість виконує тут функцію захисту 
приватності. Слід зауважити, однак, що внаслідок процесів глоба-
лізації в більшості сучасних суспільств рівень закритості різних 
груп зменшується. Суспільство впливає на них не через втручання 
зовнішніх інстанцій і не через диктат громадської думки, дедалі 
частіше це відбувається через непомітний, але програмувальний 
вплив засобів масової комунікації. Проте існують і такі групи, що 
відпочатково не мають ознак закритості. Прикладами найбільш 
відкритих груп можуть слугувати футбольні уболівальники, фіт-
нес-клуб, професійна асоціація, вступ до якої не утруднений жорс-
ткими умовами прийому, тощо. 

8. Наявність реального членства в групі. Членство в групі 
може бути як дійсним, так і уявним, бажаним (проте не реалізова-
ним). У такий спосіб розмежовуються групи членства і референтні 
групи. Підставою для такого поділу є міра суб’єктивної значущості 
групи для індивіда, яка визначає рівень його зорієнтованості на 
групові цінності, норми, а також рівень впливу групи на нього. 
Якщо група розглядається індивідом лише як місце перебування, то 
йдеться тільки про групу членства. Водночас, можливо, існують 
інші групи, чиї цінності та норми індивід поділяє, зіставляє з ними 
свої настановлення (причому робить це незалежно від членства в 
цій групі). Така група є референтною. Її визначають також як гру-
пу, до якої людина прагне належати і зберігати в ній своє членство. 
Група членства і референтна група можуть збігатися, становити 
собою одну і ту ж саму групу. Але зазвичай з великої кількості ві-
домих людині груп (зокрема й тих, до яких вона належить) лише 
деякі є референтними.  
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5.2. Психологічні параметри вивчення 

групи 
 
Щоб психологічно дослідити ту чи ту реальну групу (скласти 

її “психологічний портрет”), потрібно вивчити такі її параметри: 
1) склад; 2) структуру; 3) особливості групової свідомості (усвідом-
лювані та усталені в групі цінності, цілі, норми та імперативи, а 
також найважливіші думки, світоглядні ідеї, еталони, настановлен-
ня, ідеали тощо); 4) специфіку групового несвідомого (переважні 
групові настрої, особливості переживання почуття “Ми” тощо); 
5) групову поведінку; 6) динамічні процеси від групоутворення до 
лідерства.  

Зупинімося на кожному із цих параметрів окремо. 
 
Cклад групи. Як параметр вивчення групи, він характери-

зує її членів з формального, статистичного боку. Однак цей пара-
метр досить істотно впливає на групову психіку, багато в чому ви-
значає її специфіку та особливості. Розрізняють два різновиди 
складу групи: гомогенний (однорідний) і гетерогенний (різнорід-
ний). Критерії гомо- і гетерогенності можуть бути найрізноманіт-
нішими. Найчастіше таку роль відіграють гендерні ознаки, рідше – 
характеристики психологічні (наприклад, такі як життєвий досвід, 
темперамент, характер тощо).  

Загалом природі груп властива гетерогенність, більшість їх є 
переважно гетерогенними. Гомогенність встановлюється штучним 
шляхом, організовується суспільством. Формальні групи є частіше 
гомогенними за однією-двома ознаками і гетерогенними – за інши-
ми. Група школярів-першокласників, приміром, є гомогенною за 
віком і гетерогенною – за статтю. Утім, інколи створюються мак-
симально гомогенні групи – скажімо, у роті новобранців строкової 
служби всі мають однаковий вік, одну стать, однаково невеликий 
життєвий досвід, усі вони щойно закінчили середню школу.  

У зв’язку з цим постає питання: що дає групі гомогенність і 
навіщо соціум так часто нав’язує її нам? Якщо брати до уваги пси-
хологічні властивості групи, то гомогенність збільшує її спромож-
ність до мобілізації, оперативного реагування на вимоги ситуації 
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або керівника, швидкого виконання тих чи тих завдань. Члени го-
могенної групи швидше досягають скоординованості дій і згурто-
ваності. Вони меншою мірою зосереджуються на емоційних відно-
синах між собою – їх переживанні та рефлексії. Гомогенні групи 
легше зорієнтувати на спільну діяльність. У деяких видах діяльнос-
ті вони показують значно кращі результати, ніж гетерогенні групи. 
Причина в тому, що через свою схожість членам гомогенної групи 
із самого початку легше кооперуватися, вони швидше знаходять 
між собою спільну мову, їхні світоглядні орієнтири частіше збіга-
ються. Процес побудови міжособових стосунків у групі забирає 
значно менше зусиль і часу, ніж у гетерогенній, міжособова перцеп-
ція є точнішою, що сприяє більш швидкому взаємопорозумінню. 

Гетерогенна група теж має свої переваги. Перебування в та-
кій групі дає особистості більше можливостей для розвитку, тут їй 
доводиться спілкуватися з людьми, істотно відмінними від неї, з 
іншим ракурсом бачення світу, іншим сприйняттям життя. Шукаю-
чи з ними “точки дотику”, спільну мову, що не завжди легко, осо-
бистість вчиться розуміти людей, не схожих на неї. Їй доводиться 
йти складним шляхом, долаючи бар’єри непорозумінь і нерідко 
вступаючи в конфлікти. Але це створює підґрунтя для розширення 
світогляду, напрацювання соціальної компетентності, здатності до 
децентрації, толерантності, до іншого способу життя тощо. Так, 
психологи-тренери зазначають: у процесі тренінгу гомогенна група 
швидше досягає згуртованості і швидше починає працювати за 
програмою тренінгу. А гетерогенна група у тривалому і складному 
процесі роботи над собою досягає значно вищих результатів [Руде-
стам, 1990]. Тому з’ясування того, наскільки реальна група є  
гомо- чи гетерогенною і за якими ознаками (наскільки ці ознаки 
важливі для виконання спільної діяльності), дає можливість склас-
ти достатньо достовірний прогноз щодо зазначених аспектів діяль-
ності групи і стосунків у ній. 

 
Структура групи. Під структурою розуміють внутрішню 

будову групи залежно від статусного розподілу, а також від  
міжособових зв’язків між її членами. Статус означає місце осо-
бистості в системі сталих зв’язків, що утворюються між члена-
ми групи.  
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Можна розглядати як “вертикальну”, так і “горизонтальну” 
структуру групи. “ Вертикальна”  структура групи втілює її ієрар-
хічну будову, відображає усталені відносини за принципом ієрар-
хії. Цей принцип постулює різну цінність для групи різних її чле-
нів: одних група готова порівняно легко втратити, втрата інших 
загрожує її цілісності, а то й існуванню. Неоднакова цінність для 
групи різних її членів є вихідним положенням соціального життя. 
Ця цінність може визначатися внеском члена групи в спільну  
діяльність, його авторитетністю, лідерськими рисами, суб’єк-
тивною привабливістю – критерій ієрархізації залежить, як прави-
ло, від групових цінностей. Певна ієрархія є практично в будь-якій 
групі, за винятком нещодавно створених, дифузних, груп. Несфор-
мованість соціальної ієрархії призводить до аморфності, цілковитої 
невизначеності, неспроможності чинити опір і, як правило, свід-
чить (можна порівняти із живою істотою без хребта) про досить 
низький рівень розвитку групи, а саме: про невизначеність групо-
вих цінностей, нерозвинутість групової свідомості, неосмисленість 
групових цілей, нездатність оцінити реальний внесок кожного чле-
на групи в процес досягнення цих цілей.  

“Вертикальна” структура групи передбачає, зокрема, що на 
чолі неї стоїть лідер – найбільш високостатусна людина, котра за-
вдяки якимось своїм рисам чи особливостям користується найбі-
льшим авторитетом і визнанням у групі в цей період. На другій 
сходинці ієрархічної драбини перебувають інші високостатусні, 
авторитетні члени групи. Середньостатусні члени, яких у групі 
найбільше, стабілізують її. Саме з їхнім середовищем пов’язані ди-
намічні процеси – нормотворення, виникнення й утвердження гру-
пових цінностей, прийняття-неприйняття лідерів тощо. Найнижчу 
сходинку внутрішньогрупової ієрархії посідають низькостатусні 
члени групи, чия думка є малозначущою і чия цінність оцінюється 
групою як невисока. Нарешті, у деяких групах є ще так звані аут-
сайдери, або вигнанці, окремі особи (у великих групах це можуть 
бути підгрупи маргінального характеру), які, хоч і залишаються в 
групі, фактично відторгаються, зневажаються нею і є ізольованими, 
відстороненими від процесів групової комунікації.  

Це максимально узагальнений, типовий варіант ієрархічної 
будови групи. Водночас може існувати безліч різновидів цієї струк-
тури. Іноді аутсайдер може претендувати на лідерські позиції (бути 
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тимчасово ізольованим саме внаслідок цієї боротьби). У деяких 
суспільствах маргінальні верстви населення об’єднуються в актив-
ні антисоціальні угруповання, які намагаються нав’язати свою во-
лю суспільству. Крім того, визнаних лідерів у групі може бути де-
кілька. Структура групи може бути більш або менш диференційо-
ваною. Так, у великих групах зазвичай виникають більш диферен-
ційовані і складні ієрархії, ніж у малих (прикладом може бути, 
скажімо, майнове розшарування в суспільстві, при цьому статус 
особи визначається кількістю майна і прибутків). У малих групах, 
особливо неформальних, ієрархії можуть бути простішими, менш 
визначеними і менш усталеними. Ієрархічність у групах в деяких 
випадках яскраво виражена, а часом, навпаки, ледь помітна. Але 
попри всю розмаїтість ієрархій, що існують у групах, вони є неод-
мінною властивістю групового життя.  

“ Горизонтальна”  будова групи характеризує систему уста-
лених зв’язків між членами групи. У малій або середній групі зде-
більшого утворюються мікрогрупи – діади, тріади або квадри, що 
складаються з членів однієї групи, які частіше спілкуються між со-
бою, ніж з іншими членами групи, зазвичай підтримують одне од-
ного і є солідарними між собою більшою мірою, ніж із іншими 
членами групи. Можна сказати, що вони утворюють маленьку згур-
товану групу всередині групи. Так, скажімо, у сім’ ї, що складається 
з подружжя і трьох дітей, батьки можуть становити згуртовану діа-
ду, спільну в питаннях виховання дітей. Може бути й інакше: згур-
товану діаду становлять батько й син, а мати і дві доньки більше 
поєднані емоційними зв’язками.  

Що ж до великих груп, то всередині них обов’язково утво-
рюються різноманітні об’єднання людей, які відчувають сильніший 
взаємозв’язок між собою, ніж з іншими. Наприклад, емігранти в 
чужій для них країні тривалий час тримаються своїх колишніх 
співвітчизників. Типовим для різних суспільств є утворення профе-
сійних асоціацій або об’єднань за інтересами – приміром, асоціації 
лікарів, товариства рибалок. Ці об’єднання створюються не за ієрар-
хічним принципом, до них можуть увійти люди як з високим, так і 
з низьким статусом. У демократичному суспільстві до товариства 
рибалок може входити як мільйонер, так і студент. Ці об’єднання 
хоч і створюються поза соціальними ієрархіями, але теж певним 
чином структурують групу. Відносини між такими об’єднаннями 
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всередині групи багато в чому визначають динамічні процеси в ній. 
Так, існування в групі (скажімо, шкільному класі) двох згуртованих 
мікрогруп швидше всього зумовить суперництво між ними і по-
дальші конфлікти.  

Наявність однієї згуртованої мікрогрупи (за умови, що інші 
члени групи розпорошені) поставить її в центр, примусить усю 
групу рахуватися з нею, що може мати як позитивні, так і негативні 
наслідки. Це переконливо показано, зокрема, в оповіданні Володи-
мира Винниченка “Талісман”, яке розпочинається з характеристики 
деструктивного впливу мікрогрупи анархістів-індивідуалістів на 
життя і діяльність більшої групи політичних в’язнів часів царату, 
що належали до інших партій. 

Ця згуртована мікрогрупа повсякчас дошкуляла своїми витів-
ками товаришам по ув’язненню в побутовому сенсі, а головне – під-
тримуючи в камерах в’язниці безладдя, ставила тим самим під за-
грозу заплановану втечу. На чолі неї стояв такий собі Залєтаєв, ко-
лишній підпоручик царської армії. Він, згадує герой твору, від імені 
якого ведеться оповідь, цілими днями сидів по сусідніх камерах або 
лежав на койці поруч з Тимошкою й Замірайлом, своїми найближ-
чими приятелями. Вони співали, грали в карти, робили вправи 
швейцарської та французької борні. Книжки Залєтаєв зневажав і 
тільки тоді звертав на них увагу, коли не вистачало папіросного па-
перу. Тоді він вибирав з найтоншим папером (частіш усього через це 
прихильність його спадала на нелегальні видання) і видирав з неї 
довгі стьожки. До протестів ставився спокійно й з гумором. Коли ж 
його дуже допікали, лице його насичувалося бурою кров’ю, сиві очі 
з білявими віями загострювались, і він починав боронитись. Себто: 
підходив до найпалкішого протестанта, хапав його за барки, сильно, 
як грушу, тряс і хрипів: 

– Ти чого? Чого верещиш? Що треба? – А за ним зараз же 
підводилися з койок Тимошка, Замірайло, Живчик, Архип і, розми-
наючи руки, з інтересом поглядали на опонентів. Звичайно, що дис-
кусія в такій постановці питання хутко переривалась і Залєтаєв, за-
спокоївшись, із цигаркою в зубах, зробленою з прокламації “До всіх 
горожан”, вилізав на вікно, пацав ногами по стіні й виспівував: 

На базаре сидит кот, 
У него болит живот, 
А напротив его кошка 
И у ней болит немножко. 
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 Безладдя наше тягнулось. Всі спроби змінити старосту й 
установити в коридорі якийсь лад незмінно натикалися на буйно-
веселе, певне у своїй силі протидіяння анархістів. 

– Ми не раби, чорт вас забирай! – вигукував з койки Залєтаєв, 
задравши ноги догори. – Самі собі раду дамо. Не треба нам коман-
дирів!1  

Загалом мікрогрупи, що утворилися всередині групи, зумов-
люють специфічне ставлення до себе більшості членів групи. З од-
ного боку, група змушена рахуватися з ними і визнавати їхнє існу-
вання, з іншого – цей факт провокує також негативне ставлення до 
мікрогрупи, заперечення особливого статусу, на який вона неявно 
претендує. З огляду на це поява мікрогруп активізує динамічні 
процеси в групі, може спричинювати як її стрімкий розвиток, так і 
тенденції розпаду, що зазвичай залежить від якихось додаткових 
чинників. Приміром, у згаданому вище оповіданні позитивну гру-
пову динаміку зумовило чітке виконання новообраним старостою 
своїх лідерських функцій, яке приборкало деструктивну активність 
мікрогрупи. 

“Вертикальна” і “горизонтальна” структури можуть бути різ-
ною мірою репрезентованими і різною мірою розвинутими в різних 
групах. У деяких домінує виключно ієрархічна, вертикальна, струк-
тура, а горизонтальна практично непомітна; у деяких – навпаки. Це 
нерідко пояснюють стилем управління або лідерства, усталеним у 
групі. Так, для тоталітарних і авторитарних суспільств характерна 
жорстка централізація влади і впливу, які зосереджено в ієрархіч-
ній вертикалі, тому об’єднання “горизонтального” характеру явно 
чи неявно заборонені і їх практично немає. Навпаки, у демократич-
них соціумах практикується широке делегування відповідальності і 
владних повноважень, тому структурування такого соціуму здійс-
нюється переважно на горизонтальному рівні, формуються струк-
тури громадянського суспільства. І стиль лідерства в групі виникає 
також не сам собою, а зумовлюється багато в чому утвореннями 
групової свідомості, передусім цінностями групи. Тому й спосіб 
структурування групи так само завжди відповідає специфіці групо-
вої свідомості – цінностям, цілям, нормам групи. 

                                                 
1 Винниченко В. Талісман // Краса і сила. К.: Дніпро, 1989. С. 665–669. 
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Групова свідомість. Її можна визначити як суб’єктивне 
відображення групою значущих подій та явищ навколишньої дійс-
ності, що виявляється в їх усвідомленні та осмисленні групою. Сві-
домість існує в суспільстві не тільки в її індивідуальних, а й надін-
дивідуальних формах. Хоча групова свідомість реалізується лише в 
масі індивідуальних свідомостей, вона не збігається з кожною ін-
дивідуальною свідомістю і не зводиться до них.  

У соціальній психології прийнято зіставляти групову свідо-
мість, з одного боку, зі свідомістю індивідуальною, а з другого – зі 
свідомістю масовою. Індивідуальна свідомість є продуктом індиві-
дуального, унікального відображення світу і світосприйняття. Про-
те слід зазначити, що не кожен індивід є реальним носієм власне 
індивідуалізованої, тобто неповторної, свідомості. Масова свідо-
мість, на відміну від групової, містить у своєму складі всі без ви-
нятку форми, які можна виділити в суспільній свідомості. Тут у 
різних комбінаціях, у тому чи тому вигляді або тою чи тою мірою 
представлені різноманітні форми групової свідомості – класової, 
національної, вікової та інших. Саме в цьому розумінні масова сві-
домість “руйнує” межі всіх наявних у суспільстві класів, верств, 
груп населення, які виділяють на підставі їхнього об’єктивного 
становища, тобто є свідомістю “екс-груповою”. При цьому й інди-
відуальна, і групова свідомість одночасно і належить до масової 
свідомості, і не належить (з огляду на ракурс аналізу). Отже, спе-
цифіка змісту групової свідомості зумовлена тим, що група як ак-
тивно діючий суб’єкт відображає реальність крізь призму власної 
діяльності, власних інтересів, цілей, цінностей [Психологія масо-
вої…, 1997].  

Групову свідомість можна характеризувати у двох аспектах: 
1) в аспекті її змістів (погляди, уявлення, переконання, цінності, 
цілі, традиції, звичаї, що є усталеними для групи або перебувають у 
центрі уваги групи в даний час); 2) з погляду менталітету (світо-
глядні орієнтири, поширений стиль мислення, усталений спосіб 
вибудовування причинно-наслідкових зв’язків для інтерпретування 
подій навколишньої дійсності). 

Аналізуючи зміст групової свідомості, слід пам’ятати, що 
вона, як і будь-яка людська свідомість узагалі, має ціннісно-
смислову природу. Тому велике значення у функціонуванні групо-
вої свідомості мають процеси надання смислової дискретності 
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об’єктам навколишньої дійсності, приписування їм цінності та 
смислу. 

Досліджуючи менталітет тієї чи тієї групи, ми вивчаємо най-
поширеніший у ній спосіб мислення щодо соціальної реальності. 
Якщо базові джерела менталітету пов’язані радше з груповим не-
свідомим, то на рівні свідомості менталітет виявляє себе в устале-
них формах здійснення умовисновків, а також у стереотипах,  
загальноприйнятих судженнях. Так, багаті і бідні, як різні верстви 
населення одного суспільства, абсолютно по-різному судять про 
гроші: судження про те, що гроші псують характер, даються лише 
ціною нечесності та обману, породжують скупість, притаманні пе-
реважно біднішим прошаркам населення. Багаті, навпаки, схильні 
вважати гроші аналогом енергії і своєрідною винагородою за про-
явлені підприємливість та розум. І та, й інша думка має свою логіку 
і може бути обґрунтована багатьма аргументами. Саме відмінність 
способів мислення і відрізняє менталітети двох великих соціальних 
груп.  

Групова свідомість притаманна і великим, і малим групам. 
Це стосується як її змістових, так і формальних характеристик (ми-
слення, менталітету). Скажімо, така мала група, як сім’я, напрацьо-
вує протягом свого існування не тільки спільні цінності, цілі та  
норми, а й свій лексикон, систему символів, спільні каузальні схе-
ми інтерпретації поведінки інших людей (це характеризує менталі-
тет цієї сім’ ї). 

Важливими функціями групової свідомості є: 1) власне відоб-
раження, тобто соціальна перцепція та усвідомлення суб’єктивно 
значущих для групи явищ і подій навколишньої дійсності; 2) емо-
ційне оцінювання сприйнятого з погляду цінностей та інтересів 
групи, напрацювання оцінного ставлення до сприйнятих явищ та 
подій; 3) “ідеологічна” функція: формування екзистенційно-
ціннісних ідей та концептів, що становлять основу як світоглядних 
орієнтирів групової свідомості, так і конкретних планів та програм 
різного роду соціальної активності групи.  

Що ж стосується динамічних характеристик групової свідо-
мості, то вони нерідко позначені суперечливістю. З одного боку, 
групова свідомість характеризується сталістю, стабільністю, пев-
ною консервативністю; з іншого – час від часу вражає своєю наві-
юваністю, некритичним сприйманням деякої інформації. Дослідни-
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ки вважають, що це пов’язано з багатошаровістю сприймання ін-
формації груповою свідомістю: чим глибшими є рівні свідомості, 
тим меншою мірою вони підлягають поточним соціальним змінам.  

 
Групове (колективне) несвідоме. Групова психіка не 

вичерпується лише свідомістю, вона є багаторівневою. Групове 
(колективне) несвідоме –філогенетично давніший структурний рі-
вень групової психіки. Як постулює К. Г. Юнг, у колективному не-
свідомому зберігаються найбільш базові утворення людської пси-
хіки, які забезпечують цілісність людської спільноти [Юнг, 1993]. 

Традиційно групове несвідоме та його прояви пов’язують з 
великими групами – такими як нація, етнос, культурна або релігій-
на спільнота. У великих групах колективне несвідоме потужно ви-
являє себе в різноманітних формах – скажімо, у символіці (напри-
клад, національній або релігійній), у міфотворчості, притаманній 
сучасним суспільствам не меншою мірою, ніж стародавнім, тощо. 
На рівні малих груп зафіксувати прояви специфічних для них форм 
колективного несвідомого складніше. А проте воно існує і виявляє 
себе насамперед у почутті “Ми”, почутті, яке спостерігається на 
рівні малої групи (наприклад, сім’ ї) так само часто, як і на рівні 
групи великої. Почуття “Ми” є одним з базових для групової пси-
хіки переживань, воно об’єднує групу і саме по собі слугує важли-
вим ціннісним і світоглядним орієнтиром для її членів. Діаметраль-
но протилежним, хоч і тісно пов’язаним з ним, є почуття “Вони”, 
що виникає внаслідок відображення чужої групи. Переживання 
“Ми” і “Вони” стають полюсами базового конструкта, за допомо-
гою якого людина оцінює соціальний світ, його дружність-
ворожість, а будь-яку групу – як “свою”-“ чужу” [Поршнев, 1979б]. 

Групове (колективне) несвідоме має свої рівні. Перший – це 
активне підсвідоме, яке складають елементи, що перейшли зі сфери 
свідомості чи то внаслідок їх “автоматизації”, – скажімо, звичні шаб-
лони групової поведінки, – чи під дією механізмів витіснення, замі-
щення тощо, – наприклад, витіснені переживання, що були зумовлені 
колективною психотравмою (найбільш масштабною і далекосяжною 
за своїми психологічними наслідками серед таких психотравм у новіт-
ній історії України був Голодомор 1932–1933 років). Ці елементи за 
певних зусиль можуть бути знову усвідомлені людьми, що за відпо-
відних умов має значний психотерапевтичний ефект. Другий рівень – 
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пасивне несвідоме, до якого належать відпочатково не усвідомлювані 
групові інстинкти, потреби, схильності, потяги, котрі, однак, теж пев-
ною мірою можуть бути усвідомлені чи інтуїтивно осягнуті. Третій 
рівень – глибинне несвідоме, змісти якого вважають принципово не-
усвідомлюваними і малодосяжними для вивчення. До цього рівня 
традиційно відносять передусім архетипи колективного несвідомого 
[Донченко, 1994; Юнг, 1995].  

Групове несвідоме забезпечує цілісність, спонтанність, пси-
хічне здоров’я групи. Будь-які спроби обмежити його прояви, ней-
тралізувати його вплив на групову свідомість і поведінку, постави-
ти його під жорсткий контроль свідомості є руйнівними і призво-
дять урешті-решт до різних форм групової патології, що може про-
явитися в деструктивних ірраціональних конфліктах, кризах тощо. 
Так, намагання радянської влади побороти глибоко закорінену у 
психіці українців потребу почуватися власниками на рідній землі 
потягло за собою цілу низку негативних для психічного здоров’я 
народу і його національного характеру наслідків, що даються взна-
ки серед частини наших співвітчизників дотепер, як-то: хижацька 
експлуатація природних ресурсів, безгосподарність і безініціатив-
ність, втрата почуття людської гідності і самоповаги, злодійкува-
тість, притлумлення патріотичних почуттів, схильність до колабо-
раціонізму і зрадництва.  

 
Групова поведінка. Явище групової психіки (зокрема 

групової свідомості і несвідомого) неможливо аналізувати без ура-
хування її поведінково-регулятивних компонентів, або власне гру-
пової поведінки. 

Зв’язок між груповою психікою і груповою поведінкою най-
істотніше проявляється в мотиваційній сфері. З одного боку, чима-
лу спонукальну силу мають усвідомлювані мотиви і цілі групової 
діяльності, зумовлені цінностями й нормами групи. З другого – ко-
лосальний мотиваційний потенціал міститься в груповому несвідо-
мому. Реальна поведінка є складним сумарним результатом впливу 
цих структур, а також ситуаційно зумовлених чинників. 

У соціальній психології прийнято здебільшого аналізувати 
групову поведінку як поведінку малих або середніх (так званих ін-
терактивних) груп у ситуації вирішення групового завдання.  
Вивчаються чинники, що впливають на продуктивність групової ді-
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яльності, та закономірності ухвалення рішень групою. Очевидно, 
проте, що й великі групи постійно опиняються перед потребою ви-
рішення групових завдань, зокрема ухвалення групового рішення 
(наприклад, у ситуації політичних виборів). Це свідчить про необ-
хідність подальших соціально-психологічних досліджень, які дали 
б змогу визначити найбільш фундаментальні (спільні і для малих, і 
для великих груп) закономірності групової поведінки. 

Нарешті, ще один важливий параметр, без якого вивчення 
групи буде абсолютно недостатнім, – це динамічні процеси, що 
відбуваються в групах. 

 
 

5.3. Динамічні процеси в групах 
 
Групова динаміка втілює життєдіяльність групи, відображає 

найважливіші процеси та події в її житті. До динамічних процесів, 
що відбуваються в групах, належать групоутворення і розвиток 
(або деградація) групи; відносини влади-підпорядкування; групо-
вий тиск і нормоутворення; феномен групової згуртованості.  

 
Групоутворення і розвиток групи – це шлях її внут-

рішньої історії від виникнення до стану максимальної розвиненос-
ті, від аморфної сукупності внутрішньо роз’єднаних людей до згур-
тованого, єдиного колективу (спільноти). Цей чималий шлях  
поділяється на певні закономірні етапи, обминути які практично 
неможливо.  

1. Етап дифузної групи. На цьому, першопочатковому, етапі 
група є аморфною; вона становить радше сукупність індивидів, ніж 
єдине ціле. Групові цілі і цінності існують лише в “зародковому” 
вигляді. У міжособових стосунках люди прагнуть зорієнтуватися, 
отримати інформацію щодо інших і демонструють максимально 
нейтральний, прийнятний для всіх варіант поведінки. Групові за-
вдання, які існують об’єктивно або ставляться більш широкою со-
ціальною спільнотою, сприймаються позитивно. Група намагається 
вирішити їх негайно (не завжди маючи при цьому достатнє інстру-
ментальне забезпечення). Прикладом цього етапу для малої (серед-
ньої) групи може бути ситуація утворення нової студентської ака-
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демгрупи першокурсників (період з першого вересня до жовтня – 
листопада). Аналогічним прикладом для великої групи є ситуація 
формування нового суспільно-політичного або громадського руху 
(очевидно, етап його зародження триватиме довше, ніж два-три 
місяці). 

2. Етап внутрішнього конфлікту. Цей етап розвитку групи 
позначений конфліктними, кризовими явищами в її житті, що нерід-
ко супроводжуються агресією, численними виявами негативних 
групових емоцій. До таких колізій закономірно призводить усе те, 
що відбувалося на попередньому етапі. Під час дифузного існуван-
ня групи приховано визрівають “паростки” групової структури, 
норм, лідерства. Вони ще недостатньо визріли, щоб утвердитися в 
групі, але вже досить сформовані, щоб “заявити про себе”, а також 
усвідомити наявність інших, відмінних внутрішньогрупових утво-
рень, що фактично впроваджують інші норми, цінності, позиції. 
Останнє, безумовно, сприймається негативно і зумовлює ворожне-
чу. Основні лінії конфлікту пролягають через дихотомії “лідер – 
послідовники” і “лідер – лідер”. Як відомо, лідер не просто керує – 
він утілює в собі ціннісний потенціал групи. Тому за кожним таким 
протистоянням стоїть ціннісний або ціннісно-нормативний конф-
лікт. Найбільш діяльні мікрогрупи (якщо йдеться про малу групу) 
або підгрупи (якщо йдеться про групу велику) прагнуть нав’язати в 
такий спосіб свою ціннісну систему, визначити напрями подальшої 
активності групи, регламентувати цю активність. Виникає тенден-
ція емоційно-негативного відреагування на вимоги діяльності, які 
імпліцитно містяться в останній. Стає очевидним, що цілей не до-
сягнуто, програм не виконано, і, що найгірше, у найближчій перс-
пективі незрозуміло, як це може бути виконано. Посилюється вто-
ма, виникають розчарування, фрустрація. Це, відповідно, теж спри-
чинює агресивні реакції. Послідовники відмовляються виконувати 
вказівки лідерів, лідерство ставиться під сумнів, групі загрожує 
розпад.  

3. Етап функціонально-рольової співвіднесеності. Період 
кризи завершується поступовою гармонізацією як у сфері відносин, 
так і у сфері діяльності. У групі утверджується (можливо, не наза-
вжди) певна система цінностей та відповідних їй норм, яка починає 
регулювати життєдіяльність групи. Поступово стабілізується гру-
пова структура. Лідерство з притаманними йому формами вияву, 
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стилем, особливостями стає усталеним і загалом приймається гру-
пою. У малих групах на цьому етапі нормалізуються міжособові 
стосунки, сформовані міжособові ролі допомагають організувати 
безконфліктне спілкування. У великих групах формуються різно-
манітні ланки, що опосередковують спілкування, – вертикальні і 
горизонтальні мережі функціонування інформації. Виникають і на-
бувають стабільності ефективні способи та технології виконання 
групової діяльності. 

Якщо на попередніх етапах група розвивається досить дина-
мічно, навіть бурхливо, то в цей період розвиток набуває спокійно-
го, розміреного характеру. Група може переживати і застійні тен-
денції, якщо старі механізми розвитку вже вичерпали себе, а нові 
ще не сформувалися. Услід за цим вона або починає знову динаміч-
но розвиватися (здебільшого через кризу і конфлікти), або пережи-
ває дисоціацію (від лат. dissocio – роз’єдную). В останньому випад-
ку вплив цінностей спільної діяльності, так само як і привабливість 
членства в групі, поступово зменшується. Група набуває рис  
дифузної, згуртованість слабшає, група за структурою стає дедалі 
аморфнішою і врешті-решт розпадається. Це сталося, наприклад, з 
нашим Народним рухом, котрий відіграв визначну роль у здобутті 
Україною державної незалежності, але після перетворення його на 
політичну партію не зміг упоратися з дезінтеграційними процесами 
і зрештою розпався на дві самостійні партії, жодна з яких не посі-
дає помітного місця серед політичних сил, що діють нині в країні.  

 
Феномен лідерства (керівництва) – одна з найваж-

ливіших складових групової динаміки. Інколи його розглядають як 
елемент групової структури (статусного розподілу). Цей феномен 
втілює в собі відносини влади-підпорядкування, які традиційно бу-
ли і залишаються в житті групи найбільш драматичними.  

Амбівалентність ставлення до лідера зумовлює специфічні 
та, як правило, неоднозначні взаємини між ним і підлеглими. Сто-
сунки постійно трансформуються від прийняття лідера і підпоряд-
кування йому до бунту і відторгнення. На них позначається також 
боротьба окремих членів групи за лідерський статус і, відповідно, 
боротьба мікрогруп (підгруп) за вплив на всю групу загалом.  
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Усе це щонайповнішою мірою виявилось, наприклад, у пере-
насиченій внутрішньопартійною боротьбою історії Соціалістичної 
партії України, яка фактично стала історією перманентних бунтів 
проти фундатора і багаторічного лідера цієї партії О. Мороза, бунтів, 
що призводили до відторгнення від неї груп на чолі з Н. Вітренко, 
І. Чижем, Й. Вінським та іншими претендентами на лідерський ста-
тус, котрі затим з більшим чи меншим успіхом вдавалися до ство-
рення власних партій лівого спрямування.  

Феномен лідерства сам по собі створює своєрідне мотивацій-
не поле, до якого втягуються всі члени групи незалежно від стату-
су. Лідер може істотно змінити життя групи: надати йому нового 
змісту, суттєво підвищити його темп і динаміку. Як зробив це Бог-
дан Хмельницький, коли Військо Запорізьке обрало його своїм ге-
тьманом, – діяльність гетьмана докорінно змінила не лише життя 
Запорізької Січі як специфічної суспільної групи, а й усю подальшу 
історичну долю України. На цьому прикладі бачимо, що лідер ні-
кого не залишає байдужим до себе, своїх ідей і проголошених ці-
лей, адже ці ідеї та цілі не є ні випадковими, ні суб’єктивними. Во-
ни практично завжди втілюють наявні мотиваційні інтенції групи, 
її ціннісний потенціал, а також завдання, які ставить перед групою 
об’єктивна соціальна дійсність. Навіть найвидатніша людина не 
дістане підтримки і не зможе стати лідером групи, якщо не втілює 
в собі ціннісно-цільовий потенціал групи. 

Отже, лідер – це найбільш авторитетний і впливовий член 
групи, який реально відіграє центральну, провідну роль в організації 
групової активності, ухваленні групових рішень і регулюванні взає-
мин у групі. 

Лідерство – дуже поширене явище групового життя. Воно 
однаковою мірою притаманне і великим, і середнім, і малим гру-
пам. Так, політичний лідер, релігійний лідер – вияв лідерства на 
рівні великих груп; організатор і натхненник реалізації бізнес-
проекту на виробництві – на рівні середньої групи; ватажок підліт-
кової компанії – на рівні малої групи. Але, безумовно, існує психо-
логічна специфіка лідерства у великих і в малих групах. У великих 
групах виявляється не тільки організаційна і регулятивна функція 
лідера, а й насамперед символічна та ідеологічна. Без цих функцій 
у великих групах лідерство не могло б реалізуватися повною мі-
рою. Лідер не в змозі безпосередньо вплинути на кожного члена 
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великої групи, але він стає об’єднавчим символом для багатьох 
людей – наприклад, символом моральності, справедливості або фі-
нансової успішності (залежно від того, що є актуальним для групи 
в конкретний історичний проміжок часу). Водночас ідеї, які висло-
влює лідер, справляють колосальний мотиваційний вплив на вели-
ку групу. Як зазначав К. Г. Юнг, найефективнішим лідером є той, 
хто “бере ідею” з поверхневих пластів групового несвідомого 
[Юнг, 1995]. Специфічною рисою, яка відрізняє лідерство у вели-
ких групах, є й та обставина, що в лідера немає потреби згуртову-
вати навколо себе всіх представників групи, – йому достатньо 
об’єднати тих її членів, котрі перебувають, за висловом О. Конта, у 
стані високої життєвої інтенсивності, – найбільш активних, дина-
мічних, спрямованих на реалізацію свого суб’єктного потенціалу. 

Прийнято виокремлювати різноманітні лідерські ролі, які 
може виконувати у групі лідер: роль авторитету, організатора, на-
тхненника, експерта, генератора ідей, емоційного “магніта” тощо. 
Лідер може поєднувати в собі ці ролі чи декілька з них, або вико-
нувати лише одну роль. 

Загалом лідерство є явищем природним, воно виникає в гру-
пах спонтанно і супроводжує будь-який розвиток і структурування 
групи. Але чим структурованішою і більшою за кількістю є група, 
тим складнішими є ієрархії, які складають її “вертикальну” будову. 
Процес організації діяльності такої групи стає опосередкованим. 
Особливо це стосується великих груп. Щоб зміцнити цю структуру, 
з’являється необхідність офіційної, формальної фіксації створених 
ієрархій, зокрема лідерської позиції. Так з’являється офіційний 
аналог лідерства – керівництво. Порівняймо ці два групові фено-
мени:  

– лідерство виникає спонтанно, натомість статус керівника є 
завжди офіційно визнаним і зафіксованим; 

– порівняно з лідерством керівництво більш опосередкова-
не, спирається на систему офіційних нормативів і санкцій; 

– ухвалення рішень, які стосуються групи, здійснюється лі-
дером здебільшого безпосередньо (з урахуванням передусім суто 
групових інтересів), тоді як процес ухвалення рішень керівником 
значно складніший, опосередкований багатьма обставинами, зок-
рема і тими, що виникли поза групою; 
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– у своїй діяльності поза групою лідер обмежений нефор-
мальними стосунками і своїм неформальним статусом, а на керів-
ника зазвичай офіційно покладається представницька функція,  
тобто проведення переговорів з іншими групами та інстанціями.  

Підсумовуючи, можна сказати, що формальні норми, приписи, 
офіційний статус хоч і зміцнюють позицію керівника, проте стриму-
ють, гальмують його дії. Лідер більш вільний у виборі своєї поведінки 
як у групі, так і поза нею, але його лідерський статус, важелі впливу і 
санкції менш надійні. Тому найбільш ефективним з погляду впливу на 
групу є поєднання позицій лідера і керівника. Не дивно, що в житті 
часто спостерігається спонтанний рух до такого поєднання: керівник, 
що не був раніше членом групи, намагається досягнути неформально-
го впливу в ній, набути авторитету, і навпаки – визнаний групою лідер 
прагне зміцнити свій вплив здобуттям офіційного статусу керівника. 

 
У контексті вивчення групової динаміки важливими є проце-

си соціального впливу (або групового тиску), що відбу-
ваються всередині групи. 

У соціальній психології великий резонанс викликали експе-
рименти з дослідження групового тиску і конформності як реакції 
на цей тиск. Їх було проведено в малих групах (тож і ми висвітлимо 
ці експерименти в розділі, присвяченому малим групам). Відтак 
виникла традиція розглядати груповий тиск суто як феномен малих 
груп. Проте насправді груповий тиск є феноменом групового життя 
взагалі і виявляється він як у малих, так і – ще більшою мірою – у 
великих групах. Тому схарактеризуємо деякі закономірності та 
особливості групового тиску, котрі є інваріантними для будь-яких 
груп. 

Груповий тиск – це різновид соціального впливу, що здійсню-
ється в групах з боку групової більшості (меншості) на інших чле-
нів групи, внаслідок чого останні змінюють свою думку, узгоджу-
ючи її з думкою більшості (меншості). Груповий тиск, як правило, 
досліджують поряд з такою властивістю особистості, як конформ-
ність. Це схильність змінювати свою думку під впливом групи на 
користь групової позиції. 

Груповий тиск розглядають у двох іпостасях: 1) вплив біль-
шості на меншість групи, що спричинює конформізм; 2) вплив ме-
ншості на більшість, що спричинює інновації в групі. Очевидно, 
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що в першому випадку ми маємо справу власне з тиском, пресин-
гом; у другому випадку це радше вплив – м’який і ненав’язливий. 

Як з’ясувалося, тиск групової більшості викликає переважно 
конформну поведінку. Це стосується передусім ситуацій і питань, 
емоційно значущих для групи. Отже, ті члени групи, чия думка не 
збігається з думкою більшості, намагаються уникнути протистоян-
ня групі (до якого неминуче призвело б намагання відстояти свою 
думку) і змінюють свою позицію, узгоджуючи її з позицією групи. 
Людей, схильних у такій ситуації кинути групі виклик і реалізувати 
нонконформну поведінку, не так і багато.  

Конформність, яка є нормальною і поширеною реакцією на 
тиск групової більшості, має два різновиди: зовнішня конформність і 
внутрішня. Зовнішня конформність має передусім адаптивне значен-
ня: людина обирає конформну поведінку як захист від можливого гні-
ву групи і санкцій з її боку, а свої справжні переконання приховує до 
сприятливіших часів. Внутрішня конформність – це реальна зміна пе-
реконань під впливом групи, коли людина вже не може чітко розріз-
нити, де її власні погляди, а де погляди групи. Така ситуація є загроз-
ливою для ідентичності особистості, оскільки вона занадто узалежнює 
людину від групи. 

Механізми, через які група впливає на окремих своїх членів у 
разі тиску більшості, називають інформаційним і нормативним 
впливами. Про інформаційний вплив ідеться тоді, коли особистість, 
яка належить до групи, схильна довіряти групі більше, ніж собі. Сте-
реотип “більшість завжди має рацію” є насправді досить живучим і 
поширеним. У групі людині і справді здається, що більшість не може 
помилятися: малоймовірно, щоб така кількість людей не мала рації 
або зовсім не володіла інформацією. Особистість схильна приписати 
помилку радше собі, пояснити її своєю необ’єктивністю і недостат-
ньою поінформованістю. Другий механізм, що у випадках тиску з 
боку групової більшості зумовлює конформну поведінку, це норма-
тивний вплив. Кожна людина, яка належить до групи, у задоволенні 
багатьох своїх потреб і бажань залежить від інших. Тому для кожно-
го величезне значення має прихильність інших членів групи, їхня 
готовність бути лояльними і толерантними до нього особисто.  
Оскільки принципова незгода з іншими у значущих питаннях може  
зумовити їхню неприязнь, людина нерідко підпорядковується думці 
інших з нормативних причин.  
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У соціальній психології проведено багато досліджень, завдя-
ки яким виявлено різноманітні чинники конформності. З’ясовано, 
що жінки більше схильні до конформної поведінки, ніж чоловіки. 
Серед різних вікових груп найбільший рівень конформності (у гру-
пі ровесників) показали підлітки. Виявилося також, що соціальне 
підкріплення конформних реакцій (наприклад, авторитетне схва-
лення таких реакцій) відразу призводить до значного зростання 
конформізму; що рівень конформності залежить від рівня взаємо-
залежності членів групи; що рівень внутрішньогрупової конформ-
ності зростає в ситуації змагання між групами. Крім того, означи-
лася певна залежність конформності від статусу індивіда в групі: 
до конформної поведінки найбільше схильні середньостатусні чле-
ни групи, водночас значно менше проявляють її особи як з найви-
щим, так і з найнижчим статусом. Соціальні психологи через варі-
ювання різних характеристик групового тиску показали також, що 
конформність підвищується або знижується відповідно до обсягу 
інформаційної та/або нормативної залежності індивіда від групи. 

Істотно впливати на думку більшості може й меншість групи, 
якщо ця меншість є постійною за своїм складом, а також послідов-
но відстоює свою позицію. Хоча меншість не має такої характерис-
тики, як “масовість”, і внаслідок цього не може розвинути такого 
тиску, як групова більшість, постійний стиль поведінки робить її 
досить впливовою. Принаймні через деякий час більшість членів 
групи помічає, що, незважаючи на опозицію з її боку, меншість і 
далі обстоює свою позицію. Це може похитнути зрештою впевне-
ність більшості у своїй правоті. Враження потенційної правоти ме-
ншості особливо посилюється, коли хоча б один член групи почи-
нає поступово переходити на позицію меншості. Утім, істотною 
умовою такої реакції більшості на поведінку меншості є час, протя-
гом якого меншість вперто зберігає свою думку (на відміну від ти-
ску групової більшості, коли зміна індивідом власної думки на ду-
мку більшості відбувається майже миттєво). Отже, основним ре-
зультатом впливу меншості на групову більшість є зростання при-
вабливості девіації, можливості відхилення від групових норм. 

Докази впливовості меншості за умови послідовності її пове-
дінки ми часто спостерігаємо в житті.  

Чи не найочевиднішим із них можна вважати діяльність наці-
онально-демократичної меншості в українському парламенті остан-
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нього радянського скликання. Незважаючи на значну кількісну пе-
ревагу прокомуністичної більшості (сумнозвісна “група 239”), депу-
тати від національно-демократичних сил своєю послідовною лінією 
поведінки, палким обстоюванням своїх парламентських ініціатив 
дедалі частіше справляли вплив на рішення Верховної Ради загалом 
і, в кінцевому підсумку, підштовхнули її до ухвалення спочатку Де-
кларації про державний суверенітет України (1990 р.), а потім і Акта 
проголошення незалежності України (1991 р.).  

Маємо чимало й інших прикладів: етнічні меншини завжди 
певною мірою впливають на життя територіальної громади загалом; 
позиція консолідованої групи учасників телешоу часом схиляє на 
свій бік більшість присутніх на ньому і телеглядачів; адвокати пере-
конують у своїй правоті суд присяжних тощо. 
 
Груповий тиск традиційно пов’язують з нормотворен-

ням і функціонуванням норм у групі. 
Групові норми – це правила, стандарти поведінки, які регу-

люють взаємодію між членами групи, є загальноприйнятими в гру-
пі й оберігаються нею за допомогою санкцій – покарань за відхи-
лення від норм. 

Норми можуть бути імпліцитними або експліцитними. Пер-
ші, імпліцитні, існують через звичай, традицію чинити так чи інак-
ше в певній ситуації; вони, як правило, усвідомлюються лише в 
разі їх порушення. Експліцитні норми є чітко визначеними, пропи-
саними і формально затвердженими. Так, якщо в студентському 
гуртожитку імпліцитні норми не здатні забезпечити чистоту в кух-
нях, мешканці гуртожитку можуть ухвалити рішення скласти фор-
мальні правила з відповідними санкціями для порушників.  

До основних характеристик норм, що функціонують у групі, 
належать такі:  

1. Норми можуть виникати всередині групи спонтанно як 
неодмінна умова її існування та активної діяльності, водночас вони 
можуть впроваджуватися зовнішніми інстанціями або групами (так 
буває, наприклад, коли група є частиною якоїсь іншої, більш широ-
кої, групи). 

2. Група не виписує норму для кожної з можливих ситуацій 
її життя. Норми формуються стосовно дій та ситуацій, які для гру-
пи є значущими. 
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3. Норми різняться мірою прийняття їх групою: деякі під-
тримуються всіма членами, деякі – лише частиною. Разом з тим 
норми можуть бути лише декларованими, а реально не схвалюва-
тися і не виконуватися жодним членом групи. 

4. Норми різняться також залежно від рівня допустимої деві-
антності: стосовно неухильного дотримання одних існує жорсткий 
імператив, щодо виконання інших може допускатися певна варіа-
тивність. Відповідно існує відмінність між нормами за діапазоном 
санкцій, що застосовуються у випадку їх порушення. 

Норми виконують важливі функції в житті групи, а саме: 
– сприяння досягненню групових цілей. Норми дають змогу 

побудувати і підтримувати цілеспрямовану діяльність, без якої 
група не могла б вирішувати поставлені перед нею завдання; 

– збереження групи. Наприклад, вимога постійно відвідува-
ти збори групи може бути умовою її збереження як такої; 

– створення специфічної групової реальності. Індивідуальна 
реальність у кожного різна, а для вирішення групових завдань по-
трібне спільне бачення реальності. Норми допомагають створювати 
і підтримувати спільну систему координат, на яку орієнтуються всі 
члени групи; 

– визначення стосунків групи із соціальним оточенням.  
Норми дають змогу групі будувати свої відносини із зовнішніми 
групами, організаціями, компонентами суспільства і суспільством у 
цілому; 

– профілактика конфліктів у групі. Ідеться передусім про 
два типи конфліктів: когнітивні конфлікти і конфлікти інтересів, 
тобто об’єктивні конфлікти. У першому випадку норми забезпечу-
ють зближення уявлень членів групи про групову реальність і під-
ходів до неї. У другому – запобігають внутрішньогруповій конку-
ренції, яка спонтанно виникає в ході розподілу привілеїв, атрибутів 
престижу та інших благ. Якщо всі члени групи приймають один 
критерій такого розподілу (закріплена норма), зіткнення інтересів 
не відбудеться.  

Завдяки нормам взаємини конкуренції, змагання можуть 
трансформуватися в стосунки кооперації, що й сталося в групі політ-
в’язнів з того ж таки оповідання “Талісман”, про яке вже йшлося в 
цьому розділі.  
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Обраний жартома старостою, здавалось би, безнадійний аут-
сайдер Піня домігся, однак, загального визнання свого напівфор-
мального статусу, оскільки встановив жорсткі критерії справедливо-
го, вигідного всім розподілу нехитрих тюремних “благ”, і це сприя-
ло подоланню безглуздої внутрішньогрупової конкуренції. 

“Нічого не було вже комічного в тому, що Піня із строгим і 
заклопотаним виглядом замикав у шкафу цукор, тютюн і взагалі всю 
маєтність. Навпаки, це було дуже добре, краще, ніж за велосипедис-
та-старости, коли один день було багато, а другий нічого, коли всяк, 
хто хотів, брав собі сам скільки знав. 

Не сміялись також і з того, що Піня в певні години, коли за 
конституцією камери установлено було “тиша”, чіплявся до тих, хто 
порушував цей пункт. Анархістам, звичайно, закон не писано, але 
після того, як трохи не дійшло до бійки з конституціоналістами,  
вони для свого власного спокою перестали учиняти занадто великий 
гамір” 1. 

Як наслідок, склалися умови для відновлення спільних робіт 
з підготовки втечі із в’язниці. 
 
До процесів групової динаміки відносять і процес досягнення 

групової згуртованості – такого психологічного стану групи, 
який характеризується максимальною міцністю внутрішньогрупо-
вих зв’язків, високою солідарністю і кооперативністю членів, пози-
тивним емоційним забарвленням переживання групової ідентично-
сті, єдністю настановлень, позицій, життєвих орієнтирів.  

Феномен групової згуртованості, згідно з традиціями захід-
них психологічних досліджень, знову ж таки вивчався на малих 
групах. Проте нескладно пересвідчитись, що і середні, і великі гру-
пи також можуть характеризуватися за рівнем згуртованості. Наяв-
ність або відсутність цієї характеристики є суттєвим чинником  
функціонування групи за будь-яких умов незалежно від її розміру. 

У соціальній психології розроблено багато цікавих моделей 
групової згуртованості, серед яких найбільш відомі ті, що базують-
ся на явищах міжособової атракції, ціннісно-орієнтаційної єдності 
групи, згуртованості як результату мотивації групового членства. 
Так, згідно з моделлю, побудованою на міжособовій атракції, згур-
тованість розглядають як властивість групи, що визначається кіль-

                                                 
1 Винниченко В. Талісман. С. 676. 
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кістю і силою взаємних позитивних настановлень членів групи. 
Отже, визначальною для формування згуртованості є взаємна при-
вабливість членів групи. Зумовлювати її можуть різноманітні про-
яви подібності між людьми (етнічні, професійні, світоглядні тощо), 
частота і кооперативний характер взаємодії, спільність інтересів, 
успіх групової діяльності і т. ін.  

Розуміння групової згуртованості як ціннісно-орієнтаційної 
єдності передбачає акцент на діяльнісному аспекті життя групи. На 
думку автора стратометричної концепції колективу А. В. Пет-
ровського, згуртованість як ціннісно-орієнтаційна єдність – це ха-
рактеристика системи внутрішньогрупових зв’язків, що вказує на 
міру збігу оцінок та позицій групи стосовно найбільш значущих 
для неї об’єктів (завдань, подій, ідей, осіб). При цьому йдеться не 
про збіг оцінок та позицій членів групи з будь-якого погляду – 
скажімо, у царині смаків, естетичних цінностей тощо, – а про збіг 
оцінок перш за все у моральній та діловій сферах, позиціях щодо 
цілей і завдань спільної діяльності. За такого підходу основна від-
мітна риса, яка відрізняє згуртовану групу від незгуртованої, вба-
чається у збігу тих ціннісних орієнтирів її членів, що регулюють 
спільну діяльність. 

На нашу думку, в пошуках взірця, яким можна було б адек-
ватно описати згуртованість як феномен групового життя взагалі, 
незалежно від розмірів групи, слід відмовитися від тих моделей, що 
істотно редукують, спрощують досліджуване явище. Невиправдано 
зводити явище групової згуртованості тільки до емоційно-
атрактивних чи інструментально-ділових, діяльнісних його компо-
нентів. Модель має достатньою мірою охоплювати заразом і ті, і ті 
його складові.  

Такою видається модель групової згуртованості, запропоно-
вана Д. Картрайтом. Незважаючи на те, що він розглядав згуртова-
ність як феномен малих груп, його модель достатньо універсальна і 
може бути застосована також до груп великих. У рамках цієї моде-
лі групова згуртованість постає як інтегрована сукупність мотивів, 
що спонукають індивідів до збереження членства в конкретній гру-
пі. Детермінанти групової згуртованості представлено в моделі та-
ким набором змінних: 1) мотиваційна основа тяжіння до групи (су-
купність потреб і цінностей суб’єкта); 2) спонукальні властивості 
групи; 3) очікування особи щодо групи; 4) рівень порівняння – 
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суб’єктивне оцінювання особою наслідків перебування в різних 
групах.  
 

 
 

Рис. 5.2. Модель групової згуртованості (за Д. Картрайтом) 
 
Особливу увагу Картрайт приділив власне спонукальним 

властивостям груп, до яких відніс: 
– привабливість членів групи; 
– подібність між членами групи (насамперед збіг їхніх по-

глядів, цінностей, настановлень тощо);  
– особливості групових цілей (їх відповідність реальним 

потребам членів групи); 
– особливості взаємозв’язків членів групи (йдеться перед-

усім про наслідки кооперативної і конкурентної стратегій поведін-
ки членів групи); 

– рівень задоволеності груповою діяльністю; 
– характер керівництва й ухвалення рішень; 
– структурні властивості групи (насамперед моделі кому-

нікативних мереж і статусно-рольові аспекти структури); 
– групову атмосферу, психологічний клімат у групі [див. 

Кричевский, Дубовская, 1991].  
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Враховувалися також динамічні аспекти групової згуртова-
ності. Бралося до уваги, що розвиток, зростання, зміцнення групи 
посилюють її вплив як на своїх членів, так і на зовнішні угрупо-
вання. Зростає участь кожного в житті групи, рівень адаптації 
окремих особистостей до неї, належність до групи підвищує почут-
тя особистої безпеки (у цьому виявляється зумовлений груповою 
згуртованістю специфічний квазітерапевтичний ефект, який втілю-
ється у зростанні самооцінки і зниженні тривожності членів групи). 
У результаті підвищення групової згуртованості означується також 
тенденція зростання продуктивності групової діяльності, хоча лі-
нійного зв’язку між згуртованістю і продуктивністю діяльності гру-
пи немає. 

Таблиця 5.2 

Процеси групової динаміки 

Процес Сутність Характеристики Приклад 

групоут -
ворення, 
розвиток 
групи 

шлях групи  
від дифузності  
до максимальної 
консолідованості  
та структурова-
ності  

передбачає етапи: 
• дифузної групи; 
• внутрішнього 
конфлікту; 
• функціонально-
рольової співвідне-
сеності 

розвиток ко-
лективу шкіль-
ного класу 
протягом  
періоду  
навчання  

лідерство здійснення мак-
симально автори-
тетного впливу на 
організацію гру-
пової діяльності, 
ухвалення групо-
вих рішень, регу-
лювання взаємин 
у групі 

основні функції: 
• у великих гру-
пах –символічна, 
ідеологічна, моти-
вувальна;  
• у середніх  
і малих групах – 
організаторська, 
регулятивна 

очільник релі-
гійної спільно-
ти (велика гру-
па); 
організатор 
бізнесу (серед-
ня група); 
ватажок підлі-
ткової компанії 
(мала група) 

груповий 
тиск  

вплив групової 
більшості на ін-
ших членів групи, 
внаслідок якого 
вони змінюють 
свою думку на 
користь більшості  

різновиди: 
• інформаційний; 
• нормативний 

під час ухва-
лення групово-
го рішення  
більшість 
нав’язує своє 
бачення ситуа-
ції 
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Процес Сутність Характеристики Приклад 

нормо-
творення 

утворення стан-
дартів поведінки, 
що стають загаль-
ноприйнятими 
для групи, обері-
гаються нею 
за допомогою 
санкцій  

норми різняться за: 
• ступенем при-
йняття; 
• допустимістю 
девіації; 
• офіційністю  

спосіб вітання 
під час зустрічі 
(специфічний 
для багатьох 
груп)  

групова 
згуртова-
ність 

висока консолідо-
ваність та коопе-
ративність, світо-
глядна однорід-
ність групи  

досягається внаслі-
док: 
• міжособової 
атракції; 
• ціннісно-орієн-
таційної єдності 
членів групи; 
• мотивації гру-
пового членства 

взаємини  
у футбольній 
команді,  
що має трива-
лий досвід  
спільних  
перемог 

 
Розглянуті процеси забезпечують динаміку розгортання гру-

пового життя, перебігу найважливіших подій життєдіяльності гру-
пи і впливають на міжгрупові відносини. 

 
 

5.4. Міжгрупові відносини 
 
Попри те що міжгрупова взаємодія безпосередньо реалізу-

ється здебільшого окремими індивідами, вона кардинально відріз-
няється від взаємодії міжособової (інтерперсональної). У міжгру-
повій взаємодії викликає здивування однотипність поведінки різ-
них людей (що є членами однієї групи), а також жорсткість, кате-
горичність, упертість під час відстоювання інтересів групи (анта-
гонізм з іншою групою). Навіть у ситуаціях схожості позицій (що 
на рівні міжособової взаємодії зумовлює симпатію) міжгрупова 
взаємодія в площині ставлення до іншої групи залишається склад-
ною і неоднозначною. 

Це дало підстави одному з фундаторів досліджень психології 
міжгрупових відносин Г. Теджфелу зробити висновок: міжособова 
і міжгрупова поведінка якісно різняться, тому, відповідно, теорії, 
що пояснюють міжособову взаємодію, не може бути екстрапольо-
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вано на взаємодію міжгрупову [див. Агеев, 1990]. Міжособова по-
ведінка є передусім поведінкою окремої особистості, з її рисами 
характеру та унікальним набором зв’язків з іншими людьми, між-
групова поведінка – це поведінка члена групи (наприклад, офіцера 
поліції або фаната футбольної команди). У першому випадку пове-
дінку визначає поєднання індивідуальних і особистісних характе-
ристик. У другому – особистісні характеристики, навпаки, значно 
менш важливі, ніж те, яку форму носить людина і якого кольору на 
ній футболка. Отже, упередженість щодо іншої (чужої) групи слід 
розглядати радше як норму, ніж як наслідок якихось особливостей 
особистості.  

Оскільки, аналізуючи міжгрупові відносини, часто доводить-
ся говорити про “свою” і “чужу” для конкретної особи групу, в со-
ціальній психології для їх означення введено спеціальні терміни: 
інгрупа – це група, до якої особистість входить на правах її члена; 
аутгрупа – група, до якої особистість не належить. 

Схильність групи вступати в кооперацію або в конфронтацію 
з іншими групами залежить в основному від її об’єктивних цілей та 
інтересів щодо цих груп. Якщо цілі груп несумісні, то одна група 
домагатиметься їх за рахунок іншої; якщо цілі збігаються, то групи, 
не виключено, навіть потребуватимуть підтримки одна одної.  

Це підтвердили дослідження М. Шеріфа. Разом з колегами він 
провів три лонгітюдних польових експерименти, які в галузі психо-
логії міжгрупових відносин стали класичними. Щоб посилити екс-
периментальний вплив, Шеріф організував дослідження в літньому 
таборі для хлопців-підлітків (бойскаутів), допустивши до участі в 
цьому експерименті лише тих із них, що показали під час попе-
реднього обстеження достатній рівень соціальної адаптованості. 

Експеримент складався з трьох етапів: 1) формування групи; 
2) міжгруповий конфлікт; 3) розв’язання конфлікту. 

На першому етапі велику групу хлопців було поділено на дві. 
Поділ проводився таким чином, щоб більшість приятелів кожного 
хлопця виявилася в іншій групі (приятельські зв’язки зав’язувалися 
в перші дні перебування в таборі). Після цього кілька днів групи 
займалися різними справами, маючи багато спільних занять. (Так 
було у перших двох експериментах, а в третьому групи спочатку 
нічого не знали про існування одна одної). Відносини між групами 
були порівняно миролюбними, але спостереження зафіксувало, що 
деякі порівняння проводилися, і перевага надавалася своїй групі. 
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(У третьому експерименті окремі хлопці, дізнавшись про існування 
іншої групи, відразу викликали її членів на спортивне змагання). 

Другий етап почався, коли хлопцям повідомили, що влашто-
вуватимуться спортивні змагання (софтбол, перетягування каната – 
змагання, у яких може виграти тільки одна група, а друга при цьо-
му неминуче програє). Переможцям було обіцяно подарунки – ку-
бок для всієї команди і новий кишеньковий ніж для кожного її чле-
на. Команда, яка програє, не отримувала нічого. У такий спосіб бу-
ло сформовано негативну взаємозалежність. Поведінка хлопців різ-
ко змінилася: тепер це були два ворожих угруповання. Підлітки не 
пропускали можливості будь-якого негативного вияву щодо пред-
ставників аутгрупи, деякі навіть застосовували фізичну силу, напа-
дали на них. У низці експериментів, що пройшли під виглядом 
ігор, було засвідчено стійке негативне ставлення до аутгрупи, стій-
ке позитивне – до інгрупи. Ніякої толерантності чи різнобічності в 
підходах. Цей факт заслуговує на увагу тим більше, що у кожного 
хлопця в аутгрупі були його недавні приятелі. Отже, у контексті 
нових реалій групового життя першопочаткові міжособові стосун-
ки виявилися дуже нетривкими. Їх замістила міжгрупова (аутгру-
пова) дискримінація. 

Конфлікт було вирішено шляхом постановки перед групами 
так званих суперординатних цілей – бажаних для обох груп, але 
недосяжних силами лише однієї групи. Одна з них – притягти ван-
тажівку, що привезла до табору продукти харчування і начебто 
зламалася неподалік. Але вантажівка була занадто важкою, щоб 
одна група могла впоратися із завданням. Тому тягли авто обидві 
групи, прив’язавши до переднього бампера канат (цікава деталь: 
той самий канат, який вони, змагаючись, напередодні перетягува-
ли). Після кількох подібних ситуацій у поведінці хлопців знову 
сталися помітні зміни. Ворожнеча почала спадати. Вони стали 
менш агресивними у ставленні до аутгрупи, негативне ставлення до 
“чужих” і позитивне – до “своїх” перестало бути таким полярним і 
категоричним [Sherif M., Sherif C., 1953].  

У такий спосіб в експерименті М. Шеріфа було показано, що 
зміни в поведінці цих нормальних, добре адаптованих у соціумі 
підлітків зумовлювалися не якимись їхніми особистісними власти-
востями, упередженнями чи ставленнями, а цілком залежали від 
змін у міжгрупових відносинах. Більше того, зміни в поведінці  
хлопців були занадто помітними і відбувалися так швидко, що пояс-
нити їх особистісними факторами було б важко. 
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Відтак інших дослідників зацікавило питання: невже для ви-
никнення міжгрупової дискримінації достатньо самого факту гру-
пової належності? Щоб з’ясувати це, Г. Теджфел і його послідов-
ники звернулися до так званої парадигми мінімальної групи: в їхніх 
експериментах поділ на групи здійснювався за умовною, малозна-
чущою (“мінімальною”) ознакою.  

Для проведення експерименту дітей було поділено на дві 
групи залежно від того, кому з двох художників-абстракціоністів 
вони віддали перевагу під час попереднього обстеження. При цьо-
му кожна дитина знала тільки те, до якої групи її причислено, ре-
альні ж члени інгрупи і аутгрупи ховалися за кодовими номерами. 
Під приводом проведення дослідження щодо ухвалення рішень ді-
тей просили розподілити гроші між різними отримувачами, вико-
ристовуючи спеціальні буклети з матрицями рішень. Кожен варіант 
передбачав отримання певної суми і представником інгрупи, і 
представником аутгрупи одночасно. Можна було припустити, що 
намагання розподілити кошти справедливо (порівну) зумовить такі 
вибори, у яких виграш інгрупи і аутгрупи буде в кінцевому підсум-
ку збалансованим. Особа отримувача грошей була невідома; роз-
кривалося тільки, до якої групи вона належить. Щоб не виникало 
особистої зацікавленості як можливого мотиву розподілу грошей, 
діти не мали жодної можливості винагороджувати себе самі. 

Результати виявилися досить промовистими. Хоча діти і на-
магалися, розподіляючи кошти, бути справедливими, явно просте-
жувалася тенденція відкласти більше грошей для членів своєї гру-
пи і менше – для членів іншої групи. При цьому нерідко вирішаль-
ним був не стільки мотив дати можливість члену інгрупи отримати 
максимальну кількість грошей, скільки мотив дати йому грошей 
більше, ніж членові аутгрупи. Відкидалися такі альтернативи, за 
яких член інгрупи отримав би багато, але член аутгрупи – більше. 
Отже, тенденція міжгрупової дискримінації була очевидною: діти, 
яких було розподілено на групи за випадковим критерієм і які ні-
коли не мали контактів ні з представниками інгрупи, ні з представ-
никами аутгрупи, надавали, однак, явну перевагу членам своєї гру-
пи. Сам тільки факт належності до групи негайно зумовив міжгру-
пову поведінку, а разом з нею і групоцентризм.  

У ситуаціях з мінімальними групами міжгрупова дискримі-
нація виявилася на рідкість стійким явищем. У кількох десятках 
досліджень, проведених у різних країнах, результати були подіб-
ними: факту віднесення людей до певної категорії (зазвичай цілком 
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абстрактної, відносної) було достатньо, щоб зумовити необ’єктивні 
судження і дискримінаційну поведінку. 

У дискримінаційній поведінці виявляє себе феномен, який у 
соціальній психології дістав назву інгрупового фаворитизму. Сут-
ність його полягає в тому, щоб у будь-який спосіб сприяти членам 
своєї групи на противагу членам іншої (чужої) групи. Він означає 
високий рівень прийняття і солідарності щодо членів інгрупи і зара-
зом протиставленість, агресивність щодо членів аутгрупи. Це явище 
лежить в основі таких феноменів, як групоцентризм, ворожість до 
будь-яких інших груп, упередженість, дискримінація тощо. 

Інгруповий фаворитизм може виявляти себе як у поведінці, 
так і в процесах соціальної перцепції (наприклад, у формуванні су-
джень, думок і ставлень щодо інгрупи та аут групи). Згаданий фе-
номен виявляється різною мірою: від легкої зневажливості до аутг-
рупи, завуальованої доброзичливим гумором, аж до відкритої агре-
сії і категоричного заперечення права аутгрупи на існування. Він 
діє в різних ситуаціях і на різних рівнях соціальної взаємодії, але у 
всіх випадках встановлює “демаркаційну лінію” між людьми, які з 
тих чи тих причин інтерпретуються як “свої” і, відповідно, як “чу-
жі”. Такі інтерпретації під час воєнного конфлікту на сході України 
символічно втілились у зневажливих найменуваннях “укропів”, 
“сепарів” і “ватників”, які жорстко демаркували протиборчі сторо-
ни. Ними вщерть переповнений інтернет.  

Що спричинює виникнення інгрупового фаворитизму? 
Своєрідне і далеко не безспірне пояснення мотиваційної ос-

нови цього явища дав у своїй психоаналітичній теорії З. Фройд. Це 
пояснення можна звести до таких трьох постулатів: 1) аутгрупова 
ворожість є неминучою в будь-якій міжгруповій взаємодії; 
2) основною психологічною функцією цієї ворожості є підтриман-
ня групової згуртованості: чим вищий рівень аутгрупової ворожос-
ті, тим вищий рівень інгрупового прийняття і любові; 
3) механізмом формування ворожості до “чужих” і прихильності до 
“своїх” є так званий едипів комплекс, що виявляє себе (у хлопців) у 
сексуальному потягу до матері і ревнощах до батька, які пізніше 
поступаються місцем ідентифікації з ним. Амбівалентність дитячо-
го ставлення до батька трансформується, з одного боку, в любов до 
лідера і членів групи, яку він очолює; з другого боку, ворожість і 
агресія переносяться на аутгрупу. Подібно до того, як переживання 
едипового комплесу передбачає нерозривний зв’язок любові та не-
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нависті до батька, у дорослому віці любов до інгрупи і ворожість 
до аутгрупи також нерозривно пов’язані [Фрейд, 1991].  

Найбільший вплив на соціально-психологічні розробки в га-
лузі міжгрупових відносин справив фройдівський постулат про не-
минучість ворожої поведінки щодо аутгрупи. На тривалий час він 
став незмінною основою всіх теоретичних моделей, що будувалися 
в цій сфері. 

Дещо інакше пояснив феномен інгрупового фаворитизму 
Г. Теджфел. Безпричинну, на перший погляд, міжгрупову дискри-
мінацію в експерименті з “мінімальними” групами він вважав про-
явом звичайної нормативної поведінки. У всіх культурах, в яких 
проводилися дослідження, повідомлення про те, що хтось є членом 
групи, викликає асоціації з командними іграми. У такому разі на 
перший план виходить змагальна норма, яка й зумовлює відповідну 
змагальну поведінку (“перемогти” шляхом нерівномірного розпо-
ділу ресурсів між групами). Там же, де така норма менш виражена, 
послаблюються й дискримінаційні імпульси. Це пояснення було 
підкріплене емпіричними дослідженнями кроскультурного харак-
теру: виявилося, що під час проведення такого експерименту в де-
яких неєвропейських культурах (зокрема на Самоа і Маорі) змага-
льність між групами, а відтак і міжгрупова дискримінація виявля-
ють себе значно менше, ніж у Європі. 

Психологи-когнітивісти пояснюють інгруповий фаворитизм 
процесами категоризації. У багатьох дослідженнях, спрямованих на 
вивчення когнітивних процесів, було показано: категоризовані тве-
рдження сприймаються як більш відмінні одне від одного порівня-
но з тими, які не було піддано категоризації. Тому причину прове-
дення чіткої “демаркаційної лінії” між інгрупою та аутгрупою ког-
нітивісти вбачають у когнітивному процесі категоріальної дифере-
нціації. При цьому категоризація не лише підкреслює відмінності 
між категоріями, а й дає змогу членам однієї категорії помічати 
схожість між собою. Це пояснення має істотні обмеження: воно не 
дає відповіді на запитання, чому міжгрупова диференціація здійс-
нюється з явним знаком “плюс” – для своїх і зі знаком “мінус” – 
для чужих. Категоризацією можна пояснити той факт, що групи 
начебто стають більш відмінними одна від одної, але важко пояс-
нити, чому ця відмінність тлумачиться на користь своєї групи. Щоб 
пояснити це позитивне розмежування, використовують поняття 
соціальної ідентичності. Позитивна соціальна ідентичність передба-
чає причетність до кола групових інтересів, уболівання за власну гру-
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пу, а отже, необ’єктивність у ставленні як до неї, так і до інших груп 
[Перспективы социальной психологии…, 2001]. 

До чинників, що впливають на вираженість інгрупового фа-
воритизму, слід віднести:  

● схожість-відмінність груп між собою і можливість їх по-
рівняння; 

● стабільність і законність (легітимність) статусних від-
мінностей між групами; 

● належність до більшості або меншості; 
● цілі взаємодії; 
● міру залежності індивіда від групи; 
● успіх або неуспіх спільної діяльності. 
Оцінюючи інгруповий фаворитизм як дуже поширений соці-

альний феномен, слід зазначити, що це загрозливе і небезпечне 
явище, коли йдеться про напружені, конфліктні відносини між гру-
пами (наприклад, між етнічними або релігійними, між уболіваль-
никами різних футбольних команд). Проте загалом він є необхід-
ним у ситуаціях групоутворення, оскільки сприяє згуртованості 
групи і втілює міру її суб’єктивної привабливості для індивіда. Тут 
можлива аналогія між особистістю і групою: як особистості потріб-
на позитивна Я-концепція, щоб нормально функціонувати в соціумі 
і взаємодіяти із соціальним оточенням, так і групі, щоб зберегти 
свою цілісність, потрібен високий рівень прийняття з боку її  
членів, їхнє позитивне ставлення до неї, схильність виправдовувати 
її дії. 

Утім, у міжгрупових відносинах (хоч і значно рідше) трап-
ляються ситуації, коли ставлення до аутгрупи більш позитивне, ніж 
до інгрупи. У зв’язку із цим у соціальній психології описано фено-
мен, діаметрально протилежний інгруповому фаворитизму, –  
аутгруповий фаворитизм. Під ним розуміють надання переваги 
аутгрупі порівняно з інгрупою, позитивне ставлення до аутгрупи і 
негативне – до інгрупи. Це явище може виявляти себе як на поведі-
нковому, так і на когнітивно-емоційному рівні – у настановленнях, 
судженнях, уявленнях.  

Типовим прикладом аутгрупового фаворитизму є ситуація, 
коли група членства і референтна група не збігаються: симпатія і 
повага проявляються до аутгрупи (яка є референтною), а перебу-
вання в інгрупі розглядається як вимушене. Такі ситуації (їх охоче 
демонструвало російське телебачення) можна було спостерігати, 
зокрема, під час референдуму, що проходив у сусідній Білорусі з 
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приводу її входження до союзної з Росією держави. Одна молода 
білоруска, пояснюючи тележурналісту чому вона голосуватиме за 
цю союзну державу, прямо заявила: “Хочу быть россиянкой!” 

У яких випадках проявляється аутгруповий фаворитизм? 
Тут простежується закономірність, аналогічна тій, яку описав 

свого часу З. Фройд: аутгруповий фаворитизм виявляється тим яс-
кравіше, чим хисткішими є зв’язки всередині інгрупи і чим ниж-
чою – внутрішньогрупова згуртованість. Якщо загроза зовнішнього 
ворога сприяє згуртуванню групи, то наявність сильних зовнішніх 
друзів, навпаки, спричинює дисоціацію групи. Нерідко процес роз-
паду і дисоціації колись згуртованої групи супроводжується разю-
чою трансформацією інгрупового фаворитизму в аутгруповий.  

Прикладом може бути трансформація ставлення до америка-
нців у радянський і пострадянський періоди. За радянських часів бу-
ло прийнято в усьому протиставлятися американцям (тоді були по-
ширені негативні стереотипи жителів США, еміграція на Захід засу-
джувалася). Але ситуація поступово змінювалася на протилежну: ін-
терес і симпатія до західних країн істотно зростали, контакти з ни-
ми, поїздки до західних країн стали престижними. Зрештою, це при-
звело до того, що сьогодні чимало людей виявляють готовність від-
мовитися від своєї громадянської, а то й етнічної ідентичності і на-
бути нову – американську, європейську тощо. Як бачимо, інгрупо-
вий фаворитизм радянських людей був високим, поки внутрішньо-
групові зв’язки були міцними (не в останню чергу завдяки образові 
зовнішнього ворога), але він досить швидко перетворився на аутг-
руповий фаворитизм після того, як розпався Радянський Союз. Цей 
аутгруповий фаворитизм, звичайно, має об’єктивні причини, але ча-
сом набуває геть потворного вигляду – достоту як у сатиричній епі-
тафії “Холуєві” з відомого циклу Василя Симоненка “Мандрівка по 
цвинтарю”: 

Він тут снує свої тупі думки: 
“Хіба такі за морем хробаки? 
Хіба там так гризуть? 
Хіба так просто точать? 
На наших хробаків 
Там і дивитись не захочуть!” 1  

Чимало американських авторів пояснюють аутгруповий фа-
воритизм негативною соціальною ідентичністю, яка може виникати 

                                                 
1 Симоненко В. Мандрівка по цвинтарю // Лебеді материнства: Поезія, 
проза. К.: Молодь, 1981. С. 268. 
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в особистості в разі порівняння інгрупи з такою аутгрупою, що має 
значно вищий соціальний статус. Належність до групи з явно під-
порядкованим статусом спричинюється до зниження самооцінки 
особистості. Природною реакцією на це є спроба вийти з інгрупи. 
Відомо чимало прикладів, коли члени “нижчих” груп намагалися 
фізично або психологічно дистанціюватися від них. Це підтвер-
джено також у багатьох експериментах. Наприклад, К. Кларк і 
М. Кларк у своїх дослідженнях етнічної ідентифікації показали, що 
чорношкірі діти в США у деяких випадках ідентифікують себе з 
домінуючою білою групою і надають їй перевагу (це явище повто-
рилося і в інших країнах з боку етнічних меншин). Зазначений 
ефект, як засвідчили експерименти, виявляється перш за все серед 
“більш здібних” членів підпорядкованої групи (очевидно через те, 
що в них більше шансів стати успішними) [Перспективы социаль-
ной психологии…, 2001].  

Утім, аутгруповий фаворитизм не єдино можлива реакція на 
ситуацію невиграшного для людини соціального порівняння. Уне-
можливлює таку реакцію закритість привабливих аутгруп, через 
що особа не має шансів приєднатися до них. Альтернатива неви-
грашному порівнянню – порівнювати інгрупу з підпорядкованими, 
низькостатусними аутгрупами, що дасть виграшний результат.  

 
Таблиця 5.3  

Феномени міжгрупових відносин 
Феномен Сутність Причини 

інгруповий 
фаворитизм 

прагнення в будь-який 
спосіб сприяти членам 
своєї групи на противагу 
членам іншої (чужої) гру-
пи 

позитивна соціальна іден-
тичність; 
аутгрупова ворожість,  
що породжує інгрупову 
згуртованість; 
мотивація нормативної 
поведінки; 
процеси категоризації 

аутгруповий 
фаворитизм 

надання переваги аутгрупі, 
позитивне ставлення  
до неї і негативне –  
до інгрупи 

негативна соціальна іден-
тичність; 
належність до групи  
з підпорядкованим  
статусом 
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Як знешкодити негативні ефекти міжгрупової взаємодії, 
пов’язані із фаворитизмом? Однією з найбільш відомих пропозицій 
щодо зменшення міжгрупових упереджень є так звана гіпотеза про 
контакт. Вона виходить з того, що контакт між членами різних 
груп (за відповідних умов) зменшує міжгрупову упередженість і 
знижує рівень ворожості. Гіпотеза викликала гучний резонанс, 
пройшла перевірку в багатьох експериментах і нині існує в числен-
них модифікаціях. Але попри всю розмаїтість науково-
психологічних поглядів на гіпотезу про контакт науковці одно-
стайні в одному: важливою умовою його позитивних результатів є 
наявність спільних цілей та елементів кооперації в ході їх досяг-
нення.  

Поза цією умовою контакт між недружньо налаштованими 
групами не тільки не знімає, а й поглиблює ворожість. Саме цим 
можна пояснити нульовий, а то й протилежний очікуваному ефект 
від наївних намагань примирити ветеранів УПА і Радянської армії, 
до яких у перші роки незалежності вдавалися органи державної 
влади, організовуючи для них заходи на кшталт спільного круїзу 
одним пароплавом. 

Результат міжгрупового контакту може залежати також від 
того, на якій основі відбувається взаємодія – міжособовій чи гру-
повій. Оскільки будь-яка, навіть мінімальна, соціальна категориза-
ція роз’єднує людей, безсумнівні переваги в цьому плані дає пер-
соналізація міжгрупових ситуацій шляхом “затушовування” кате-
горіальних відмінностей скрізь, де це тільки можливо. Завдяки екс-
периментам було показано, що контакт між типовими представни-
ками різних груп частіше дає позитивний результат щодо змен-
шення міжгрупових упереджень, ніж контакт між нетиповими чле-
нами різних груп. Сприятливий вплив таких контактів підтвердив-
ся і за умов, коли спілкування здійснювалося між членами груп, що 
схвалювалися, і груп, що засуджувалися суспільством. Аналогічні 
результати дали дослідження, під час яких вивчалися контакти між 
представниками різних країн. Отже, спеціально організована ситу-
ація і умови контакту між різними групами дійсно дають змогу  
певною мірою зменшити міжгрупову упередженість. 

Різновиди фаворитизму належать до міжгрупових явищ ди-
ференційного характеру. Їм протистоять, з погляду логіки і змісту, 
міжгрупові явища інтегрувального характеру. Інтегративні тенден-
ції в міжгруповій взаємодії можуть виявляти себе в найрізноманіт-
ніших сферах – від дитячих різновікових груп до міжетнічної взає-
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модії (випадки асиміляції, “змішування” етносів є широковідомими 
в історії людства).  

Можна назвати щонайменше три інтегративні міжгрупові 
феномени. 

Перший з них – це так звана групова афіліація (прагнення 
об’єднання з іншою спільнотою, переживання зв’язку з нею). Будь-
яка соціальна група (за винятком людства загалом) належить як 
складова частина до якоїсь більш широкої соціальної групи. Так, 
студентська академгрупа є частиною курсу; курси об’єднуються в 
ще більшу групу – це всі студенти певного закладу вищої освіти; ця 
група, далі, входить до складу такої великої групи, як студентство 
міста, країни тощо. Водночас студентська академгрупа складається 
з підгруп (майже в кожній академгрупі є свої мікрогрупи, компанії 
та ін.). Така будова соціуму не є випадковою, вона має під собою 
глибоку психологічну основу: поряд з тенденціями відособлення і 
підкреслювання власної автентичності будь-якій групі притаманне 
прагнення бути складовою частиною і відчувати свою належність 
до більш широкої соціальної спільноти. 

Другий міжгруповий феномен інтегрувального характеру – 
групова відкритість, або відкритість групи щодо інших груп. Пра-
гнення отримувати різного роду впливи й оцінки з боку інших груп 
є природним. На практиці групи реалізують стратегії відкритої і 
закритої взаємодії, системи уявлень щодо інших груп та соціальної 
дійсності загалом. Ступінь відкритості групи в міжгруповій взає-
модії характеризує рівень її соціальної контактності, участі в різних 
соціальних процесах більш високого порядку. Нормальний розви-
ток і функціонування групи неможливі в умовах ізольованості, за-
критості, адже вона постійно потребує співвіднесення себе з інши-
ми. Високий ступінь закритості групи спричинюється до досить 
жорстких і несприятливих умов міжгрупової взаємодії. 

Третій феномен інтегрувального спрямування – міжгрупова 
референтність. Групі як цілому властива потреба у зверненні до 
значущої зовнішньої групи, яка постає або як носій певних ціннос-
тей і норм, або ж виконує роль своєрідного “дзеркала”, яке відо-
бражає групу та її соціальне оточення. Ця об’єктивна потреба  
реалізується у відповідних стратегіях міжгрупової взаємодії, у  
системах соціальних уявлень, що належать до “Ми” або “Вони” 
[Агеев, 1990]. 



Основи соціальної психології 

 302

Отже, групова афіліація, відкритість групи і міжгрупова  
референтність визначають інтегрувальні тенденції в житті груп і 
суспільства загалом.  

Інтегрувальні і диференційні процеси в міжгруповій взаємо-
дії співіснують одночасно і за нормальних умов урівноважують і 
доповнюють один одного. Обидва ці процеси слугують виокрем-
ленню групи в деяку відмінну від соціального оточення цілісність і 
забезпечують подальше її існування та розвиток у системі соціаль-
них зв’язків і відносин. Але кожен із цих процесів виконує специ-
фічні функції. Диференційні міжгрупові процеси відповідальні за 
створення соціальної ідентичності та автеничності групи, її 
об’єктивної і перцептивної відмінностей від будь-якої іншої. Інтег-
ративні міжгрупові процеси, навпаки, убезпечують групу від ізоля-
ції та самоізоляції. Вони є гарантами розмаїтості зв’язків групи з 
іншими утвореннями, її входження до складу більш широких соці-
альних спільнот. Завдяки інтегративним процесам відбувається 
трансляція цінностей і норм більш високого порядку, обмін і збага-
чення соціальним і культурним досвідом у межах усієї людської 
спільноти. 

 
 

Питання для обговорення та закріплення 
матеріалу 

 
1. Що таке група з погляду соціальної психології? Наведіть при-

клади груп та сукупностей людей, що не є групами. 
2. Назвіть психологічні детермінанти виникнення груп. Чи доста-

тньо їх для групоутворення? Які ще детермінанти ви знаєте? 
3.  Які методологічні підходи до вивчення груп використовують у 

соціальній психології? 
4. Що являють собою кількісні межі групи? Схарактеризуйте  

“нижню” і “верхню” кількісні межі групи з погляду соціальної  
психології. 

5. Як класифікують групи у соціальній психології? 
6. Поясніть, яким чином вивчення складу і структури групи дає 

змогу з’ясувати психологічні особливості групи, спрогнозувати 
її поведінку. 

7. Назвіть основні параметри вивчення групової свідомості і гру-
пового несвідомого. 
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8. Що таке групова поведінка і чим вона відрізняється від пове-
дінки індивідуальної? Наведіть приклади. 

9. Що таке групова динаміка і які групові процеси вона  
охоплює? 

10. Схарактеризуйте лідерство як феномен групової динаміки. 
11. Поясніть, що таке груповий тиск і в чому він себе виявляє. На-

ведіть приклади із життя. 
12. Як функціонують групові норми і групові санкції? 
13. Дайте визначення групової згуртованості. Які чинники  

зумовлюють згуртованість групи? 
14. Схарактеризуйте феномен міжгрупових відносин. У чому їх 

принципова відмінність від стосунків міжособових? 
15. У чому полягає сутність експериментів М. Шеріфа в таборі бой-

скаутів? 
16. Чи достатньо для виникнення міжгрупової дискримінації усві-

домлення людиною факту своєї групової належності? Відпові-
даючи, використайте результати експерименту Г. Теджфела. 

17. Що означають поняття “інгруповий фаворитизм” і “аутгрупо-
вий фаворитизм”? 

18. Назвіть чинники інгрупового фаворитизму. 
19. Поясніть, як і чому виникає аутгруповий фаворитизм. 
20. Схарактеризуйте інтегративні тенденції міжгрупової взаємодії. 

 
 

Практичні завдання 
 

1. Вам належить дати рекомендації щодо формування складу 
груп для ефективного виконання таких завдань: 

1) короткотермінова військова операція; 
2) порятунок людей у зоні стихійного лиха; 
3) реалізація бізнес-проекту зі створення мережі супермарке-

тів; 
4) створення на кіностудії дитячого мультфільму. 
Порекомендуйте, наскільки і за якими ознаками склад кож-

ної групи має бути гомо- або гетерогенним. 
 
2. На початку вересня до вас звернувся студент першого кур-

су, що приїхав на навчання до вашого університету з далекого села. 
Він сказав, що хоче якнайшвидше адаптуватися як до міста, так і до 
університету. Йому дуже важливо почуватися своїм у студентському 
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середовищі. Тому він вважає, що мусить навчитися “бачити світ” 
таким, яким його бачать досвідчені студенти вашого університету. 
Як би ви описали йому особливості групової свідомості мешканців 
вашого міста, з одного боку, а з другого – студентів вашого універ-
ситету?  

 
3. Пригадайте ваш найулюбленіший фольклорний твір – каз-

ку, пісню тощо. Проаналізуйте, як виявляє себе у цьому творі гру-
пове (національне) несвідоме. Порівняйте аналогічні твори різних 
народів. 

 
4. Визначте, до яких малих, середніх та великих реальних 

груп належите особисто ви. Як це впливає на вашу ідентичність? На 
яких етапах групоутворення перебувають ці групи? Обґрунтуйте 
свою думку, спираючись на відповідні ознаки групового розвитку. 

 
5. Кого з відомих людей сучасності та минулого ви могли б 

назвати найуспішнішими лідерами – військовим, політичним, гро-
мадським, релігійним? Проаналізуйте, як їм вдавалося втілювати в 
собі ціннісно-цільовий потенціал групи? Чи було це важливим для 
досягнення успіху? Які лідерські ролі виконували ці люди? На ос-
нові здійсненого аналізу спробуйте розробити психологічні реко-
мендації для когось із сучасних вітчизняних політичних лідерів.  

 
6. Уявіть, що до вас як психолога звернувся комендант гурто-

житку, де живуть іноземні та вітчизняні студенти. Він каже, що не-
рідко трапляються ситуації агресивної взаємодії між вітчизняними 
і чорношкірими студентами. Комендант просить порекомендувати 
йому, яких можна вжити заходів, щоб мінімізувати кількість таких 
випадків. Якими були б ваші рекомендації? 

 
7. До вас звернувся за консультацією тренер з тоеквондо:  

“Я треную групу дівчат від 8 до 12 років. До них у мене загалом пре-
тензій немає, вони сумлінні, відповідальні та слухняні. Їхні стосун-
ки між собою доброзичливі. Проте в них зовсім немає таких потрі-
бних спортивної злості і духу суперництва. А без цього перемагати 
неможливо. Будь-який двобій у них виглядає хоча й правильним, 
але млявим і нецікавим. Я не можу це так залишити, бо через два 
місяці у нас відповідальні змагання. Я впевнений, що проблема ле-
жить у психологічній площині. Чи могли б ви порадити мені щось, 
аби пробудити змагальний дух у дівчат?”.  

Дайте відповідні поради.  
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8. У вас просить допомоги жінка, стурбована непорозуміння-
ми з 20-річним сином. З її слів, син вирішив відмовитися від укра-
їнського громадянства, у нього тепер російська ідентичність. Він 
вихваляє все російське – спосіб життя, державну політику, телеба-
чення тощо; усе вітчизняне натомість піддає нищівній критиці.  
Факти агресії з боку Росії проти України його ні в чому не переко-
нують. Своїх співвітчизників зневажає, навіть соромиться своєї 
причетності до них. Жінка просить пояснити, в чому можуть поля-
гати причини такої поведінки і чим тут можна зарадити. Що ви їй 
відповісте? Які поставите додаткові запитання і зробите висновки? 
Що запропонуєте для відновлення порозуміння із сином? 

 
9. Уявіть, що ви берете участь в організації переговорів між 

представниками сепаратистського руху та центральної державної 
влади. Мета переговорів: усунути конфлікт, розширити поле мож-
ливої співпраці та порозуміння. Виходячи з цієї мети, розробіть 
психологічні рекомендації щодо: 1) змісту переговорів (які питання 
включити до порядку денного, а які в жодному разі не включати); 
2) організації переговорів (місця проведення, взаємного розташу-
вання, стилю ведення, початку та завершення тощо). Розіграйте в 
групі ці переговори в ролях так, щоб у них брали участь три підгру-
пи: а) представники сепаратистів; б) представники влади; 
в) аналітики – фахівці з проведення переговорів. По закінченні ро-
льової гри перші дві підгрупи підбивають підсумки переговорів для 
себе – чого вдалося досягти саме їхній стороні; третя підгрупа ана-
лізує хід переговорів і конкретні кроки кожної сторони щодо  
реального порозуміння (або ж, навпаки, пролонгації наявного  
конфлікту).  

 
10. До вас звернувся керівник місцевого осередку політичної 

партії: “Невдовзі я маю провести збори, на яких належить колек-
тивно ухвалити відповідальне рішення, що вплине на майбутнє 
нашої організації. Більшість партійців зорієнтовані на такий ва-
ріант рішення, який видається мені неправильним, навіть згубним. 
Щиро зізнаюся: я хочу, щоб було ухвалене інше рішення. Гадаю, 
багато залежить від процедури обговорення і власне голосування. 
Якою вона має бути?”. Підкажіть, які деталі цієї процедури можуть 
підсилити конформність присутніх (їхнє бажання приєднатися до 
більшості), а які, навпаки, стимулюватимуть нонконформність рі-
шення. 
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Розділ 6  
 

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ ГРУП  
І МАСОВИХ ЯВИЩ 

 
 
 
Історіогенез групоутворення сягає корінням у доісторичні 

часи, коли наші пращури жили порівняно нечисленними племена-
ми і, полюючи на звіра, кочували групами по десять-дванадцять 
осіб. Це, власне, і є праобрази сучасних середніх та малих груп. 
Проте в сучасному світі люди об’єднані одне з одним не тільки ма-
лими та середніми групами, в яких вони, як правило, постійно 
вступають у безпосередню взаємодію (сім’єю, виробничим осеред-
ком, шкільним класом, військовим підрозділом, сільською грома-
дою тощо), а й значно більшими утвореннями. Такими як нації, 
соціальні верстви, партії та інші спільноти, що вирізняються за 
соціально-демографічними, професійними, економічними, політич-
ними, релігійними, культурними, освітніми, віковими, статевими 
чи іншими ознаками. Ці утворення можуть існувати більш чи менш 
довго в масштабах країни в цілому або й виходячи за її межі, 
налічувати сотні тисяч або й мільйони людей, котрі не знають одне 
одного, не вступають між собою в безпосередній контакт, проте 
мають спільні історично і соціально зумовлені риси колективної 
(групової) психіки або спільно переживають певні психічні стани. 
Про такі риси та стани й піде мова в цьому розділі.  

 
 

6.1. Наукові уявлення про структуру  
психіки та розвиток великої групи 
 
Надзвичайне розмаїття людських об’єднань, котрі прийнято 

означувати терміном “група”, породжує неабиякі труднощі у їх 

 



Основи соціальної психології 

 308

вивченні. Іноді навіть висловлюється думка, що це розмаїття не 
лише потребує різних схем аналізу малих і великих груп, різного 
поняттєвого апарату для їхнього опису, а й унеможливлює бодай 
єдине визначення поняття “група”. Більше того, під сумнів ста-
виться можливість вироблення єдиних підходів до опису не тільки 
малих і великих груп, а й різних типів останніх. Погоджуватися з 
такими твердженнями, що межують із гносеологічною безпорад-
ністю, звичайно, не варто. У попередньому розділі було показано, 
що будь-яку групу соціальна психологія може вивчати за одними й 
тими самими параметрами: за її складом, “вертикальною” і “гори-
зонтальною” структурою, особливостями групової свідомості та 
групового несвідомого, за динамічними процесами, які 
відбуваються в групі, та груповою поведінкою. 

Проте слід визнати, що ступінь інформативності перелічених 
параметрів для малих і великих груп є різним. Коли йдеться про 
великі групи, не кожен з них у той чи той момент часу відображає 
головне – характеризує групу як певну цілісність, що не зводиться 
до простої суми індивідів, які її утворюють. Візьмімо, наприклад, 
такий параметр, як структура групи. Вище зазначалося, що у вели-
ких групах, порівняно з малими, вибудовуються більш 
диференційовані і складні ієрархії та відносини влади-підпорядку-
вання, що лідер у великій групі може виконувати символічну та 
ідеологічну функцію, а не лише організаційну і регулятивну, як у 
малій. Але постає питання: чи завжди? 

У реальному житті нерідко трапляється, що велика група 
(наприклад, робітники чи селяни у сьогоденній Україні) не має до 
пори до часу ні виразної “вертикальної” та “горизонтальної” струк-
тури (останню могли б репрезентувати, скажімо, потужні 
профспілкові об’єднання, що виражають інтереси цих груп, 
подібно до славнозвісної “Солідарності”, яка діяла свого часу в 
сусідній Польщі), ні, тим паче, визнаного лідера (на кшталт хариз-
матичного очільника тієї ж “Солідарності” робітника Леха  Вален-
си). Як засвідчують соціологічні опитування, упродовж усіх років 
державної незалежності України не має загальновизнаного лідера і 
ще більша, ніж робітники чи селяни, група – сучасна українська 
нація. Доволі складною, недостатньо розвиненою залишається її 
“горизонтальна” структура – громадянське суспільство, а “верти-
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кальна” представлена переважно лише формально вибудуваною 
системою органів державної влади.  

Малоінформативним з погляду цілісності великої групи час-
то виявляється й такий, здавалось би, достеменний параметр, як 
групова поведінка. Великі групи порівняно рідко демонструють дії, 
які можна беззастережно кваліфікувати як спільні. До спільних у 
точному сенсі цього слова дій вони вдаються, як правило, тільки за 
екстраординарних обставин, наприклад, у разі виникнення загрози 
самому їхньому існуванню чи найістотнішим світоглядним 
цінностям.  

Так, спільні дії української нації, безперечно, мали місце за 
часів Коліївщини, коли, за словами поета, тільки й зосталися в 
українських селах 

Діти та собаки, –  
Жінки навіть з рогачами 
Пішли в гайдамаки1. 

А в наш час очевидні ознаки спільних дій національного 
масштабу простежувалися під час Революції Гідності – у спонтанній 
активності протестувальників, які в переважній більшості регіонів 
України діяли навдивовижу скоординовано, попри те що не мали 
будь-якого керівного центру. 

Але така скоординованість, така злагодженість групової 
поведінки спостерігається, повторюємо, нечасто. У рутинному 
повсякденні члени великих груп поєднані між собою здебільшого 
лише спільністю інтересів, поглядів і переживань, породженою 
схожими умовами життя, спільним фондом пам’яті про історичне 
минуле, дотриманням певних звичаїв і традицій, більш чи менш 
усвідомленим відчуттям своєї групової належності, відмінності від 
інших великих груп та групової солідарності. Усе це репрезентує 
сферу групової психіки (групової свідомості і групового 
несвідомого). Отже, саме групова психіка є тим найбільш 
інформативним параметром, що універсально характеризує велику 
групу як таку. Однак тут маємо очевидний парадокс: саме цей па-
раметр якраз і залишається наразі найгірше вивченим. Для його 
належного дослідження бракує як відповідних теоретичних уяв-
лень, так і відповідних методів. 

                                                 
1 Шевченко Т. Кобзар. К.: Дніпро, 1970. С. 88. 
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Автори однієї з найбільш ґрунтовних публікацій із цієї проб-
лематики А. Л. Журавльов і Т. П. Ємельянова констатують, що 
психологія великих груп досі не має у своєму розпорядженні жод-
ного атрибута усталеної теорії [Журавлев, Емельянова, 2009]. При-
родно, за таких умов передчасним було би претендувати на 
систематизацію, а тим паче на онтологізацію наявних наукових 
поглядів на будову, особливості функціонування та розвитку 
психіки великої групи. Тому обмежимося викладом, на нашу дум-
ку, найбільш суттєвих із цих поглядів, не намагаючись, як то ка-
жуть, звести їх до спільного знаменника. 

 
Структура психіки великої групи в найзагаль-

нішому вигляді. Найбільш відомі підходи до виокремлення і, 
відповідно, класифікації структурних елементів психіки великих 
груп схематично відображено в табл. 6.1. Розгляньмо їхні 
найістотніші особливості. 

Згідно з Г. М. Андреєвою, елементи психіки великої групи 
правомірно диференціювати на підставі їхньої належності до трьох 
основних класів психічних явищ, якими є, як відомо, психічні 
властивості, психічні процеси і психічні стани. Тобто психіка 
великої групи мислиться як така, що є за будовою ізоморфною 
психіці індивіда. Її складають, відповідно, групові психічні 
властивості, групові психічні процеси, групові психічні стани. До 
перших можна віднести, наприклад, групові потреби, інтереси, 
настрої, настановлення, до других – соціальне сприймання і мис-
лення, групову ідентифікацію (як процес формування понять “Ми” 
і “Вони”, “Наші” і “Чужі”), до третіх – стани групової мобілізо-
ваності та соціальної напруженості, масової паніки тощо. 

Інакший підхід до класифікації структурних елементів 
психіки великих груп запропонувала К. В. Шорохова. Цей підхід, 
який набув значно більшої популярності, теж базується на 
принципі ізоморфності індивідуальної і групової психіки, котрого, 
як побачимо далі, дотримуються й інші автори. Складові психіки 
великої групи в межах цього підходу класифікуються за аналогією 
з поширеним у загальнопсихологічних теоріях особистості розме-
жуванням чотирьох сфер психічного – когнітивної, мотиваційної, 
афективної та регулятивно-вольової. До когнітивної сфери психіки 
великих груп відносять громадську думку, соціальні уявлення, 
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соціальне мислення, груповий менталітет; до мотиваційної – 
групові потреби, інтереси, цінності, ідеали, так звані життєві 
орієнтації членів групи; до афективної – соціальні почуття, емоції, 
суспільні настрої; до регулятивно-вольової сфери – цілі групової 
поведінки та способи їх досягнення, а також низку властивостей 
групи на кшталт дисциплінованості, психологічної стійкості та 
рішучості, здатності до спільного вольового зусилля. 

 
Таблиця 6.1 

Основні підходи до класифікації структурних елементів 
психіки великих груп 

Підхід Підстава 
класифікації Структурні елементи 

запропонований  
Г. М. Андреєвою 

різні класи психіч-
них явищ 

• групові психічні власти-
вості 
• групові психічні процеси 
• групові психічні стани 

запропонований 
К. В. Шороховою 

аналогія зі сфе-
рами психічного, 
які розмежову-
ються в загально-
психологічних 
теоріях особистості 

• когнітивна сфера групи 
• потребово-мотиваційна 
сфера групи 
• афективна сфера групи 
• регулятивно-вольова 
сфера групи 

традиційний для 
етнології та етніч-
ної психології 

критерій сталості 
соціально-
психологічних 
характеристик  

• психічний склад групи 
• емоційна сфера групи 

 
Ще один підхід, що претендує на вироблення загальних уяв-

лень про структуру психіки великих груп, сформувався спочатку в 
галузях етнології та етнічної психології (А. І. Горячева, 
Ю. В. Бромлей та ін.). Згідно з ним у структурі психіки етнічної 
групи (як правило, йдеться про націю) прийнято виділяти дві 
підструктури: 1) психічний склад цієї групи, у якому вбачають 
відносно стійке утворення, що складається з таких елементів, як 
національний (етнічний) характер, звичаї, традиції; 2) емоційну 
сферу, котру тлумачать як більш рухоме утворення, куди входять 
групові потреби, інтереси, настрої. У подальшому цей підхід, запо-
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зичений з етнології та етнопсихології, було екстрапольовано й на 
інші великі групи, зокрема на соціальні та професійні 
(Г. М. Андреєва, Г. Г. Дилигенський), що потягло за собою варію-
вання окремих його понять. Наприклад, замість національного ха-
рактеру почали говорити про соціальний характер, наповнюючи це 
поняття специфічним, “класовим”, змістом.  

Як бачимо, в усіх розглянутих підходах фігурує багато тер-
мінів, аналогічних тим, за допомогою яких описують психіку 
окремого індивіда (групові потреби, інтереси тощо). Вони добре 
відомі з курсу загальної психології і, думається, спеціальних визна-
чень не потребують. Але трапляються й терміни, яких зазвичай не 
використовує загальна психологія. 

До них належить, зокрема, термін “ життєві орієнтації”  
(нагадаємо, він означує один із структурних елементів моти-
ваційної сфери великих груп). Під життєвими орієнтаціями членів 
великої групи розуміють систему преференцій, що втілюються в 
усвідомленому чи, можливо, й несвідомому виборі форм групової 
поведінки в конкретних соціальних умовах. Прийнято вважати, що 
життєві орієнтації реалізуються в певному способі життя – не 
лише окремих людей, які складають велику групу, а й групи в 
цілому. Спосіб життя визначають як сукупність усталених (типо-
вих для певних соціально-економічних відносин) форм життєдіяль-
ності народів, класів, соціальних груп, окремих людей у 
матеріальній, духовній, суспільно-політичній та сімейно-побутовій 
сферах. У ньому вбачають цілісну характеристику психологічних 
особливостей тієї чи тієї великої групи. 

Коли аналізується психіка великих груп, не цілком тотожни-
ми індивідуально-психологічним постають і ті її елементи, для 
опису яких використовують терміни загальнопсихологічного шти-
бу, доповнені означеннями “груповий” або “суспільний”. Так, 
суспільні настрої, якими переймаються великі групи, згідно з 
концепцією Б. Д. Паригіна, відрізняються від індивідуальних своєю 
переважно соціальною зумовленістю, більшим ступенем соціальної 
детермінованості. Проте носіями суспільних настроїв залишаються, 
за цією концепцією, усе ж більшою мірою індивіди, ніж групи.  

Отже, елементи психіки великих груп, що є аналогічними 
індивідуально-психологічним, доцільно розглядати у двох  
аспектах: 
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1) як типові для представників певної групи; 
2) як такі, що бодай почасти мають надіндивідуальний ха-

рактер, тобто властиві лише групі в цілому, а не її окремим членам. 
Інакше кажучи, можна аналізувати й вивчати, наприклад, по-

треби чи інтереси як риси особистості, що є типовим членом своєї 
групи, з одного боку, і власне групові потреби чи інтереси, які по-
роджуються умовами її спільного функціонування, з другого.  

Одначе поряд із такими “двохаспектними” елементами у 
психіці великих груп слід виокремлювати також феномени, що 
мають надіндивідуальний характер, так би мовити, за визначенням. 
За самою своєю природою вони в жодному разі не зводяться до 
феноменів, притаманних індивідам. Тож будемо називати їх 
незвідними і розглянемо окремо. 

 
Незвідні феномени психіки великих груп. Серед 

таких феноменів заслуговують на увагу передусім:  
● громадська думка; 
● соціальні уявлення групи; 
● історична (колективна) пам’ять; 
● групові традиції та звичаї. 
Громадська думка наразі не має однозначного тлумачення. 

Налічується понад два десятки її визначень. Найбільш прийнятним 
із них, напевно, можна вважати те, що трактує громадську думку як 
сукупність колективних оцінних суджень великих груп, у яких 
виявляється їхнє ставлення до змісту та способів вирішення 
суспільних проблем, котрі стосуються їхніх спільних інтересів [Ос-
совський, 1999, с. 16]. Однак це визначення не є загальновизнаним. 
Унаслідок низки причин теоретичного плану, зокрема недостатньої 
розробленості поняттєвого апарату теорії великих груп, поняття 
громадської думки нерідко тлумачиться значно ширше. Під нею 
часто розуміють не лише думку як таку, а й те, що належить до по-
требово-мотиваційної сфери людей, – їхні емоції, настрої, 
пристрасті. 

Утім, хоч як би тлумачити громадську думку, її сутнісна оз-
нака полягає в надіндивідуальному, надособистісному характері. 
Громадська думка хоча й може усвідомлюватись (привласнювати-
ся) окремими індивідами як їхні власні міркування чи умовиводи, 
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завжди є рівнодійною найрізноманітніших впливів і взаємовпливів. 
Тобто є груповим, незвідним феноменом. 

Природна суперечливість соціальних подій і явищ породжує, 
відповідно, й певну суперечливість громадської думки, яка їх 
відображає. Тому виділяють два різновиди громадської думки: 
моністичну (більш-менш одностайну) і плюралістичну, що 
складається з багатьох поглядів, часто далеких один від одного. 
Переважає зазвичай останній різновид, а моністичною громадська 
думка стає на завершальному етапі свого формування, коли у 
великій групі виробляється певна узгоджена позиція.  

Нині громадська думка вивчається різними науками. У 
соціології навіть склалася спеціальна соціологічна теорія – 
соціологія громадської думки. У її межах громадську думку роз-
глядають не лише як елемент групової, суспільної чи масової 
свідомості, а й також як певний соціальний інститут. Такий погляд 
на неї, безперечно, має право на існування. Адже громадська думка 
справді виявляє, причому дедалі більше, виразні ознаки інституці-
оналізації, відіграючи надзвичайно важливу роль у суспільному 
житті, у відносинах народу і влади. Одна з прикметних ознак 
інституціоналізації громадської думки – створення та діяльність у 
багатьох країнах світу численних центрів з її вивчення. Їхні 
дослідження, з одного боку, сприяють узгодженню позицій грома-
дян, з другого – надають органам державної влади інформацію, 
необхідну для підтримання зворотного зв’язку з громадянським 
суспільством. 

Проте, інтерпретуючи громадську думку як соціальний 
інститут, не слід забувати водночас, що за своєю природою вона є 
феноменом надіндивідуальної психіки (групової і суспільної), 
посідає в її структурі певне місце, а саме місце серед структурних 
елементів, які прийнято називати груповою та суспільною 
свідомістю. Цей феномен порівняно легко, принаймні значно лег-
ше, ніж інші елементи свідомості, а тим паче групового 
несвідомого, піддається емпіричному вивченню і тому найчастіше 
потрапляє в поле зору дослідників. Але інтенсивність досліджень 
громадської думки не означає, що до неї можна звести все багатст-
во й багатомірність свідомості великих груп і суспільства в цілому. 
Як дотепно зауважувала російський соціолог Т. І. Заславська, “як-
що уявити собі суспільство у вигляді ємкості, наповненої рідиною, 
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то громадська думка – не більш ніж верхня плівка” [цит за: Ос-
совський, 1999, с. 4]. 

Отже, поняття громадської думки не варто надмірно генера-
лізувати, підводячи під нього інші групові феномени. Це актуалізує 
проблему її співвіднесення із пов’язаними з нею, але не тотожними 
їй феноменами. Спробу такого співвіднесення здійснив українсь-
кий соціолог В. Л. Оссовський, який показав, зокрема, що гро-
мадську думку як переважно раціональне судження потрібно від-
різняти од розглянутих вище суспільних настроїв, у котрих домінує 
емоційний компонент. З огляду на це громадська думка у своєму 
актуальному існуванні перебуває ніби між двома полюсами: віро-
гідним знанням, на яке вона намагається спиратися, і суспільним 
настроєм, наближаючись до одного з полюсів залежно від ситуації. 

Напевно, громадську думку можна співвіднести також із 
соціальними уявленнями, припустивши, що вони можуть, з одного 
боку, лежати в основі її формування, а з другого – вбирати в себе її 
відносно стабільні, інертні фрагменти. Теорію соціальних уявлень 
(соціальних репрезентацій) розробив С. Московічі [Московичи, 
1995]. Ці уявлення визначено в ній як концептуалізовані утворення, 
що виникають у спільнотах (великих групах) за допомогою дис-
курсу. Вони становлять систему ідей, цінностей та практик, які ви-
конують подвійну функцію: по-перше, забезпечують порядок, що 
дає можливість індивідам орієнтуватись у світі та впливати на ньо-
го; по-друге, уможливлюють комунікацію між членами спільноти 
завдяки наданню їм кодів соціального обміну. 

Теорія соціальних уявлень відводить значну роль конструю-
ванню людьми соціально репрезентованого світу. Московічі навіть 
стверджує, що соціальні уявлення – це не уявлення про об’єкт, які 
існують незалежно від нього: це і є об’єкт, який не може існувати 
незалежно від діючих соціальних суб’єктів. До творення соці-
альних уявлень може долучатися кожна людина, оскільки існує 
символічний простір їх узгодження та розвитку. Проте соціальні 
уявлення, що суб’єктивно мають статус істини, не локалізуються в 
розумі окремого індивіда. Суб’єктами соціальних уявлень є великі 
групи людей.  

Незвідністю характеризуються також феномени історичної 
та колективної пам’яті. Історична і колективна пам’ять – поняття 
не лише близькі, а й значною мірою синонімічні. Адже історична 
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пам’ять завжди є груповою, колективною, оскільки простягається 
далеко за межі пам’яті автобіографічної (індивідуальної) і забез-
печує трансляцію знань про минуле від покоління до покоління. 

Історична пам’ять фіксується у формі не тільки більш чи 
менш вірогідних знань, а й культурних стереотипів, символів та 
міфологізованих уявлень і тому не може бути цілком об’єктивною. 
У ній закріплюється лише те, що сприймається великою групою як 
значуще для її життя. Осмислюючи своє минуле, велика група як 
колективний суб’єкт звертає увагу зазвичай на яскраву, драматичну 
ситуацію і не зважає на тривалі та поступові суспільні процеси, що 
спричинилися до неї.  

Прийнято виокремлювати такі типи історичної пам’яті: 
● безпосередню, або коротку (яка притаманна учасникам 

та свідкам історичних подій, є нестійкою, характеризується прогре-
суючою амнезією); 

● наукову (концептуалізовану, конвенційну, що зберігає 
свій обсяг завдяки фіксації у працях професійних істориків); 

● міфологічну (яка міститься у міфах, легендах, казках, 
піснях тощо, характеризується підвищеним символізмом, має 
істотну психодинамічну складову і через те найбільше впливає на 
поведінку великої групи); 

● постійно відтворювану історичну пам’ять широких 
верств населення (вона підтримується засобами освіти, масової 
інформації, громадською думкою, родинним вихованням). 

У науковій літературі неодноразово порушувалося питання, 
чи є історична пам’ять реально існуючим і стійким феноменом, а 
чи артефактом, до того ж недовговічним. За М. Фуко, минуле часто 
змінюється в сучасних дискурсах. Історична спадщина 
реінтегрується різними генераціями, тому жодні інтерпретаційні 
моделі не можуть бути фіксованими й усталеними. Запровадивши 
поняття “контрпам’ять”, учений у своїх працях сфокусував увагу 
на проблемі політичного маніпулювання комеморативними прак-
тиками, під якими розуміють комплекс ритуалів та церемоній, 
спрямованих на репрезентацію певного історичного наративу.  

Надміру скептичні погляди на історичну пам’ять, звичайно, 
не слід сприймати за істину в останній інстанції. Але потрібно вод-
ночас мати на увазі, що проблема маніпулювання історичною 
пам’яттю справді існує. В усі часи держави були активними моде-



Розділ 6. Психологія великих груп і масових явищ 

 317 

раторами історичного наративу, вдавалися до так званих перепису-
вань історії. Тому в усіх суспільствах зазвичай поширюється 
офіційна версія історії, вигідна для владних еліт. Але коли ця 
версія занадто відхиляється від “народної”, з’являється природна 
загроза викриття її недостовірності. У таких випадках поряд з 
офіційними побутують альтернативні інтерпретації історичних 
подій, адже духовний досвід поколінь, спогади про буття роду, 
національні традиції, міфи та легенди, що входять до складу 
історичної пам’яті, перебувають поза межами державного впливу. 
На цій основі виникає конфлікт інтерпретацій однієї чи кількох 
історичних подій, які часто мають характер колективної психо-
травми, що потребує емоційного відреагування. Тоді історична 
пам’ять може ставати не об’єднувальним началом, а дезінтегру-
вальним чинником. Так, у підрадянській Україні зазомбована 
офіційною пропагандою частина населення не визнавала Голодо-
мору, одначе в іншій частині української людності спогади його 
жертв та очевидців повсякчас передавалися усним способом від 
старших поколінь до молодших. Відгомін цього конфлікту 
інтерпретацій історії, на жаль, докотився й до наших днів. 

Проте “переписування історії”, її офіціозні тлумачення – не 
єдина форма маніпулювання історичною пам’яттю. Авторитарні 
режими і реакційні політичні сили перманентно вдаються до 
ескалації певних аспектів історичної пам’яті з метою розпалювання 
ненависті політично некомпетентних, а часом і маргінальних 
верств населення до окремих соціальних чи національних груп, 
інших країн і народів. Ненависть до цих груп, країн і народів 
розпалюється за допомогою їх неправомірної, штучної іденти-
фікації з ворогами, зловісний образ котрих склався в історичній 
пам’яті. Саме для цього російська пропаганда та проросійські сили 
в Україні називають патріотично налаштованих українців “фаши-
стами”, а українську владу – “хунтою” тощо.  

Які це має наслідки, яскраво показано в романі Сергія Уха-
чевського “Легенди нескореної зими” – в епізоді розправи найманих 
убивць із табору антимайданівців (Мопеда, Логопеда та ін.) над за-
хопленим ними активістом Революції Гідності:  

“Полонений розгублено роззирнувся, і очі його наповнилися 
жахом; пересилюючи біль в побитому тілі, він став панічно задкува-
ти і вперся спиною в холодну стінку… Але цих чотирьох мало 
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цікавило, що відбувається з людиною. Тільки Логопед повідомив 
бадьоро: 

– Красава, еще поживет, курилка. 
Лом пхинькнув, сплюнув під ноги та патетично заявив:  
– Скажем так, не фартануло уроду… Вот че значит судьба… 

Шоб знали эти фашисты, как наши пленные мучились в ихних за-
стенках. Зуб за зуб. Око за око. Хай прочухают, шо они пережили! 
Наш долг – отомстить за наших дедов!.. 

– Память – это святое, – погодився з ним Мопед, 
підморгнувши Логопеду. – Мы никому не дадим ее осквернять. Тем 
более, разным западенцам.  

– Я-а-а киевлянин… – прохрипів бранець. – Коренной. 
– Ты сука продажная! – гаркнув на нього Лом, заводячись. – 

Будешь щас у меня скакать тут, как на майдане скакал. “Кто не ска-
чет, тот москаль”… Я москаль, русский я, понял, биндеровская 
тварь! И русские под вашу дудку скакать не будут! Рожа жидовская! 
Коренной он. Жид ты коренной!” 1 

Українська дослідниця Ю. О. Зерній кваліфікує сучасний 
стан історичної пам’яті українців як кризовий [Зерній, 2008]. Вияви 
кризи простежуються у співіснуванні в колективній свідомості 
різних проекцій українського минулого: власне української і 
проімперської, що містить малоросійський, східнослов’янський та 
радянський компоненти. Ці антагоністичні проекції зумовлюють 
амбівалентність історичної свідомості народу, прикладом якої є 
ставлення до свят. Переважна більшість населення святкує і 
радянські, й українські, і релігійні свята, навіть ті, які вочевидь су-
перечать одне одному. Утім, імовірно, що так триватиме недовго. 
Можна сподіватися, що за мінімізації спроб маніпулювання 
історичною пам’яттю, а також у міру знаходження та реалізації 
адекватних способів емоційного відреагування на колективні пси-
хотравми історична пам’ять українського суспільства відновить 
свою цілісність та несуперечливість. 

Історична пам’ять має в житті великих груп важливе значен-
ня ще й тому, що вона є необхідною підвалиною формування 
традицій, яких дотримуються ці групи і без яких їхнє групове 
функціонування було б, мабуть, неможливим. Під традицією розу-

                                                 
1 Ухачевський С. Легенди нескореної зими. Львів: Кальварія, 2016. 
С. 108–109. 
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міють певний узаконений спосіб відтворення правил та норм 
поведінки і взаємин людей, що склався історично під впливом тих 
чи тих умов життя. Традиції визначають загальний напрямок гру-
пового функціонування, у них реалізується спадкоємність соці-
ально значущих форм поведінки в типових ситуаціях. Такі форми 
велика група свідомо культивує і підтримує в найрізноманітніших 
сферах своєї життєдіяльності. 

Поряд із традиціями поведінка людей у великих групах та 
міжгрупові відносини регулюються звичаями. Їх у соціальній 
психології трактують як своєрідні неписані закони, суб’єктивно 
корисні шаблони поведінки, що дають змогу людям найкращим 
чином взаємодіяти одне з одним. Звичай – вельми близький до 
традиції незвідний феномен. Але на відміну від традицій, які мо-
жуть встановлюватись як неофіційно, так і цілком офіційно, 
втілюватись у діяльності суспільних та державних інститутів, 
звичаї формуються лише в народному досвіді і реалізуються тільки 
в ньому (тому існують, наприклад, наукові чи політичні традиції, 
але не звичаї). З іншого боку, традиція може закріплюватись як в 
обрядах, церемоніях та ритуалах, так і у звичаях. Тобто поняття 
звичаю вужче, ніж поняття традиції. При цьому потрібно врахову-
вати, що за своїм характером звичаї, як і традиції, можуть бути не 
лише прогресивними, а й регресивними, ба навіть реакційними, 
викоренити які буває дуже складно. 

Незвідними феноменами психіки великих груп є також їхні 
психічні стани. Але вони належать уже до іншого класу психічних 
явищ. 

 
Психічні стани великої групи. Поняття “психічний 

стан” у психологічній науці використовується для означення 
відносно статичних і водночас не надто тривалих моментів у 
функціонуванні психіки. Цим психічні стани відрізняються, з одно-
го боку, від психічних властивостей, які є значно стійкішими утво-
реннями, повторюваними і закріпленими у структурі психіки, з 
другого – від психічних процесів, що мають динамічний характер. 
Попри свою недовговічність психічні стани посідають серед інших 
психічних явищ у певному сенсі центральне місце, оскільки вини-
кають унаслідок перебігу психічних процесів і справляють 
істотний вплив на формування та розвиток психічних властиво-
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стей. Тому без вивчення психічних станів годі сподіватися на адек-
ватне відтворення як індивідуальних, так і групових форм 
психічного. На жаль, проаналізувавши розглянуті вище елементи 
психіки великих груп, побачимо, що серед них наразі значно пере-
важають психічні властивості і набагато менше уваги приділяється 
груповим психічним станам та процесам. Тобто в наукових уяв-
леннях про психіку великої групи спостерігається очевидний дис-
баланс. 

Отже, як вельми позитивну тенденцію слід оцінювати той 
факт, що в останні десятиліття дещо активізувалися теоретичні та 
емпіричні дослідження з питань групових психічних станів (чого 
все ще не можна сказати про групові психічні процеси). Так, 
Л. В. Каширіна запропонувала статусно-рольову концепцію цих 
станів, які вона називає соціально-психологічними [Каширина, 
2004]. У межах цієї концепції під психічним станом великої групи 
розуміють надіндивідуальне інтегральне системне утворення, що 
відображає більш чи менш усвідомлене переживання групою як 
соціальним суб’єктом своєї статусно-рольової позиції у структурі 
суспільства. Навряд чи таке визначення можна вважати вичерпним 
і універсальним, придатним для ідентифікації будь-яких (усіх мож-
ливих) психічних станів великої групи. Проте певні підстави воно 
під собою, безперечно, має, охоплюючи ті випадки, коли груповий 
психічний стан справді виникає внаслідок суттєвих змін в умовах 
життєдіяльності групи, пов’язаних саме з її соціальним статусом, 
чинниками ролі та місця в суспільстві. 

Як надіндивідуальний феномен, груповий психічний стан 
охоплює кожного, хто належить до даної групи. При цьому більш-
менш тривале перебування в ньому спричинює кумулятивний 
ефект і позначається на індивідуально-психологічних процесах, 
станах, а згодом і на особистісних властивостях членів групи, 
змінює систему їхніх ставлень до навколишньої дійсності. 

Групові психічні стани, згідно з концепцією Л. В. Каширіної, 
розгортаються в континуумі відповідності-невідповідності дома-
гань групи її суспільному статусові, що в разі невідповідності 
викликає у членів групи когнітивний дисонанс. На підставі цього 
критерію – відсутності або наявності когнітивного дисонансу – 
правомірно розрізняти два види психічних станів великої групи – 
консонантні і дисонантні. Консонантні стани сприяють збережен-
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ню таких властивостей групи, як соціально схвалювані потреби, 
ціннісні орієнтації, настановлення, переконання. У груповій пове-
дінці домінують конвенціональні внутрішньогрупові стосунки, по-
зитивна трудова мотивація, співпраця, група активно виявляє свою 
суб’єктність, її члени мають переважно інтернальний локус кон-
тролю, високі показники фізичного та психічного здоров’я. 
Дисонантні стани, навпаки, призводять до розмивання та втрати 
згаданих властивостей. Прикладами консонантних психічних 
станів великої групи можуть слугувати стани позитивних соціаль-
них очікувань, віри у власні сили, святкового піднесення, дисонант-
них – стани тривоги, негативних очікувань, розчарування тощо.  

Проте в “чистому” вигляді такі стани спостерігаються 
порівняно рідко. Частіше життєдіяльність великих груп супрово-
джують конвергентні психічні стани. Вони виникають, коли протя-
гом певного часового періоду відбувається взаємонакладання 
(конвергенція) кількох групових психічних станів, що посилює 
їхній вплив на поведінку групи загалом та індивідів, які її склада-
ють. Конвергенція консонантних станів оптимізує життєдіяльність 
великих груп, а конвергенція дисонантних станів дезорганізує її 
або спрямовує в альтернативне з погляду офіційно проголошених 
суспільних ідеологем річище. 

Одним з найбільш вивчених і найчастіше обговорюваних 
надіндивідуальних психічних станів є соціальна напруженість. Її 
можна визначити як психічний стан соціуму (суспільства, групи, 
спільноти), що виникає у відповідь на екстремальні впливи. До ви-
никнення соціальної напруженості спричинюються дестабілізаційні 
чинники (політичні, економічні, етнонаціональні, демографічні та 
ін.), пов’язані з кризовим розвитком соціальної системи, а також 
стихійні лиха, пандемії інфекційних захворювань, техногенні ката-
строфи тощо, які призводять до загострення суспільних суперечно-
стей. Соціальна напруженість є колективною реакцією соціуму на 
зміни в умовах життєдіяльності, що насправді становлять загрозу 
реалізації значущих потреб і життєвих цілей соціальних суб’єктів, а 
то й самому їхньому існуванню, або під цим кутом зору сприйма-
ються. Наслідками виникнення/підвищення соціальної 
напруженості можуть бути негативні суспільні настрої, посилення 
недовіри до властей, а також ажіотажний попит на товари першої 
необхідності, зростання злочинності, зниження народжуваності та 
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інші вияви деструктивної індивідуальної і групової поведінки. При 
цьому наслідки виникнення соціальної напруженості стають вод-
ночас причинами її дальшого підвищення. 

У разі граничного зростання соціальна напруженість таїть у 
собі небезпеку соціального вибуху – швидкоплинного, хаотичного 
процесу руйнування соціальної системи, що супроводжується ма-
совими насильницькими діями. Іншим наслідком граничного зро-
стання соціальної напруженості (якщо вона не “розряджається” в 
активних діях і не знімається позитивними змінами в суспільному 
житті) може бути довготривале збайдужіння людей, згасання 
політичної та економічної активності, дезінтеграція спільнот, 
суспільна апатія. 

Соціальна напруженість є своєрідним надперсональним ана-
логом індивідуально-психологічних станів, що описуються психо-
логами в термінах дистресу та фрустрації і залежно від обставин 
виливаються в агресію чи депресію. Утім, попри генетичну 
спорідненість із такими індивідуально-психологічними станами, 
яким властивий високоіндивідуалізований характер емоційних 
реакцій на стресогенні чинники (одна людина реагує на них гнівом, 
інша – страхом тощо), соціальна напруженість як психічний стан 
цілісного суспільного організму тяжіє до певної усередненості, 
деіндивідуалізованості. 

Поняття “соціальна напруженість” було введене в науковий 
ужиток у колишньому Радянському Союзі в період його розпаду 
(кін. 1980-х – поч. 1990-х років). За рубежем цим словосполучен-
ням (англ. social tension) послуговуються переважно інформаційні 
агентства, мас-медіа, у власне ж наукових контекстах західні вчені 
віддають перевагу іншим термінам, наприклад тій же фрустрації. 
Близьким за змістом до соціальної напруженості є також запрова-
джене американським соціологом Г. Блумером поняття “соціальне 
занепокоєння” [Психология масс, 2010, с. 532]. 

Для ранніх праць російських та українських науковців з пи-
тань соціальної напруженості були характерними як 
різнотлумачення, так і надмірні розширення цього поняття. До ньо-
го, крім самого явища соціальної напруженості, нерідко включали 
також її об’єктивні причини та поведінкові наслідки. Нині ці 
недоліки ранніх інтерпретацій соціальної напруженості, які нега-
тивно позначалися на стані її емпіричних досліджень, поступово 
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долаються. В українській соціальній психології розроблено 
оригінальну теорію соціальної напруженості (М. М. Слюсаревсь-
кий), що базується на ситуаційному підході, який дав змогу побу-
дувати діагностично-прогностичну модель її необхідних і достатніх 
показників. Проводяться моніторингові дослідження рівня і 
динаміки соціальної напруженості у всеукраїнському масштабі.  

Наголосимо, що, уникаючи розширювальних тлумачень цьо-
го поняття, соціальну напруженість не слід плутати з груповими 
психічними станами мобілізаційного типу. Це стани трудового 
ентузіазму, мілітарної мобілізації, протестної готовності тощо. Як і 
соціальна напруженість, вони можуть мати стресове підґрунтя, але 
не дистресове і не фрустраційне. Незважаючи на різну модальність, 
такі стани характеризуються не дезорганізацією діяльності великої 
групи, а її загальним емоційним піднесенням, прагненням до ак-
тивного подолання наявних загроз і труднощів. 

Особливий теоретичний і практичний інтерес становить  
проблема зв’язку соціальної напруженості з політичною поведінкою 
населення. Соціальну напруженість можна розглядати як потенціал і 
безпосередній чинник стихійного бунту (соціального вибуху), проте 
вона – лише одна з умов розгортання протестних акцій і, тим паче, 
протестних рухів. Масовим акціям протесту не обов’язково передує 
значне зростання соціальної напруженості – вони можуть 
відбуватись і за її помірного рівня, якщо в суспільстві є попередньо 
сформовані, ригідно “затверділі” компоненти протестного 
потенціалу. Ба більше, в період наближення Помаранчевої революції 
на тлі зростання протестного потенціалу українського суспільства 
науковцями всупереч очікуванням було зафіксовано не підвищення, 
а, навпаки, зниження показників соціальної напруженості, що й зу-
мовило переважно святковий, можна сказати, карнавальний перебіг 
подій на Майдані у 2004 році. І це різко відрізняє їхнє емоційне за-
барвлення від аналогічних за змістом подій зими 2013 – 2014 років. 

Ще одним надіндивідуальним психічним станом негативного 
ґатунку, який за руйнівними наслідками, напевно, перевершує всі 
інші, є стан масової паніки. Проте він більшою мірою властивий 
психології мас, ніж великих груп (про що говорить сама його на-
зва). Тому характеристики цього стану буде висвітлено в 
параграфі, присвяченому масовим психічним явищам. А тут лише 
зауважимо, що масова паніка, як і решта надіндивідуальних станів, 
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має переважно або й виключно несвідому основу. І це нас 
наближає до такої суттєвої теми психології великих груп, як групо-
ве несвідоме.  

 
Несвідоме у психіці великої групи. Сфера 

несвідомого в людській психіці, як відомо, не відділена глухою 
стіною від свідомості. Чимало з того, що усвідомлювалось, нерідко 
осідає на “дно” несвідомого, а звідти час від часу потужно 
проривається те, що так чи інакше (у зміненому вигляді) 
усвідомлюється. Це стосується однаковою мірою як індивідуальної 
психіки, так і групової. Деякі елементи останньої, що виокремлю-
ються в розглянутих класифікаціях складових психіки великих 
груп, є принаймні почасти не усвідомлюваними. Наприклад, 
групові потреби, як і потреби індивідуальні, усвідомлюються дале-
ко не завжди, на рівні групової свідомості вони здебільшого 
втілюються в певних інтересах, ціннісних орієнтаціях, переконан-
нях. Несвідомо люди часто дотримуються й традицій, звичаїв, гру-
пових норм поведінки тощо. Проте такі частково не усвідомлювані 
елементи не належать до найглибших шарів групового несвідомого 
(див. параграф 5.2) і, звичайно ж, не вичерпують усього його 
змісту, який, на думку багатьох представників соціогуманітарних 
наук, є багатшим і ширшим від змісту групової свідомості. Тому 
розглянуті класифікації елементів психіки великих груп потребу-
ють доповнення уявленнями – нехай поки що й гіпотетичними – 
про феномени, специфічні для сфери групового несвідомого як 
такої. 

Наукові уявлення про цю сферу пов’язані насамперед з 
іменем та ідеями К. Г. Юнга, який увів термін “колективне 
несвідоме”. Розвиваючи психоаналітичну теорію З. Фройда, він 
водночас заперечував її в тому, що несвідоме є утворенням суто 
індивідуальної психіки. За Юнгом, поряд з індивідуальним 
несвідомим, що формується в ранньому дитинстві, існує особливий 
клас неусвідомлюваних психічних явищ, які втілюють досвід 
філогенетичного розвитку людства, успадковуваний індивідом 
подібно до того, як він успадковує будову тіла. Це і є колективне 
несвідоме, зміст якого складають загальні (спільні для всіх людей) 
апріорні схеми поведінки, котрі Юнг назвав архетипами.  
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Архетипи не є готовими образами чи “картинками” 
реальності. Це – праобрази, своєрідні мислеформи, які набувають 
особливої мотивувальної сили і змісту під час контакту з 
реальністю. Їх можна вважати соціальним кумулятивним феноме-
ном, специфічним мотиваційним геном, що передає з покоління в 
покоління досвід, нагромаджений людством. 

Юнг спеціально не розробляв проблематику психіки великих 
груп. Проте завжди стверджував, що архетипи потужно виявляють 
себе в таких формах колективного життя, як міфотворчість, котра 
притаманна сучасним суспільствам не меншою мірою, ніж 
стародавнім, у символіці – національній та релігійній – тощо. Вибір 
лідерів групового та суспільного рівнів також визначається, згідно 
з Юнгом, більше змістом колективного несвідомого, ніж утворен-
нями свідомості (переконаннями, ідеями, уявленнями).  

Архетипи мають різний ступінь універсальності. Є 
загальнолюдські архетипи, що втілюють у собі спільність життєвих 
проблем і досвіду всіх людей на Землі. Але є й архетипи більш 
специфічні, спільні лише для певної культури, релігії або для 
певної нації. Приміром, хрест сприймається як символ духовного 
піднесення, викликає натхнення і звитягу лише у християнській 
культурі. А стародавні греки і римляни були шоковані його обран-
ням першими християнами як духовного символу: для них він оз-
начав лише примітивний інструмент катування простолюдинів.  

Серед універсальних, загальнолюдських архетипів виокрем-
люють такі різновиди: 1) архетипи постатей (зокрема Мати, Батько, 
Вождь, Мудрий Старець); 2) архетипи ситуацій (народження, зали-
цяння, шлюб, смерть тощо); 3) архетипи природних явищ (енергії, 
ефіру тощо); 4) архетипні ідеї та образи, які стають “будівельним 
матеріалом” міфотворчості, релігії, сновидінь, мистецтва і 
літератури.  

Прикладом архетипної ситуації, що має тенденцію повторю-
ватися за відповідних умов, для українців є “Майдан”. Архепний ха-
рактер цієї ситуації зумовлюється щонайменше двома властивостя-
ми. По-перше, це її архаїчність. Як відомо, в історії України у різні 
часи практикувалося ухвалення важливих рішень, зокрема щодо по-
валення непопулярного правителя та обрання нового, на велелюд-
ному вічі. По-друге, це певні соціально-психологічні маркери 
ситуації, які також засвідчують її архаїчність: 1) масовість зібрання 
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(символ одностайності, єднання); 2) публічність місця зібрання 
(символ відкритості, відвертості протесту); 3) політичний сенс події 
(спрямованість проти злочинної влади воскрешає архетипний образ 
героя-драконоборця). Саме за рахунок своєї архетипності ситуація 
Майдану щоразу забезпечує її учасникам сильні й високі пережи-
вання, великий викид психічної енергії, мотивацію до рішучих дій.  

Теорія архетипів має, як бачимо, значний, хоч і не безспірний 
потенціал пояснення і певною мірою передбачення поведінки ве-
ликих груп, особливо у критичних для суспільства ситуаціях, на 
переламних етапах історії. Тож не дивно, що наукові ідеї Юнга по-
родили чимало дочірніх теорій. Серед них помітне місце посідають 
розроблені представницею української соціально-психологічної 
науки О. А. Донченко. Це теорія соцієтальної психіки і теорія 
психофракталів.  

Соцієтальна психіка тлумачиться авторкою як феномен, при-
таманний великим групам (нації, етносу, територіальній групі то-
що) і суспільству в цілому, тобто будь-якій спільноті, будь-якому 
соціуму, що склався історично протягом досить тривалого часу. 
Цей феномен охоплює неусвідомлювані настановлення на певні, 
специфічні лише для даної спільноти взірці та форми поведінки, 
норми реакцій і типи адаптивних процесів. З одного боку, він 
близький до того, що розуміють під поняттям “менталітет”, з дру-
гого – має архетипне походження.  

Головний зміст цієї теорії становлять уявлення про структуру 
соцієтальної психіки. Запропоновано її модель, що базується, знову 
ж таки, на принципі структурної ізоморфності психологічних ха-
рактеристик індивіда і спільноти. “У моделі соцієтальної психіки, 
як і у психіці індивіда, – пише О. А. Донченко, – представлені 
однакові структурні елементи – властивості, стани і процеси, але 
їхній зміст та особливості функціонування істотно різняться” [Дон-
ченко, 1994, с. 4]. Як соцієтальні властивості трактуються стійкі 
патерни дихотомічних настановлень спільноти, що комбінуються в 
певному співвідношенні (інтровертованість–екстравертованість, 
раціональність–ірраціональність, інтернальність–екстернальність 
тощо); серед соцієтальних станів, які переживає спільнота протя-
гом своєї історії, виокремлено конвенційний, коригувальний та 
хаотичний стани; під соцієтальними процесами розуміются ті чи 
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інші способи адаптації індивідів до умов функціонування спіль-
ноти (наприклад, ідентифікація, індивідуація чи маргіналізація).  

Теорія соцієтальної психіки постулює ноосферну природу 
цього феномена. Це надає соцієтальній психіці здатності зберігати 
сукупність станів, властивостей, здібностей, форм поведінки, 
зразків реакцій та інших елементів психічної прижиттєвої 
реальності навіть після смерті людського організму, що забезпечує 
родову пам’ять і спадкоємність міжпоколінного, специфічного для 
кожного конкретного соціуму, коду психічного життя.  

Нові оригінальні уявлення щодо феноменології несвідомої 
сфери психіки великих груп містить теорія психофракталів, яку 
дослідниця розробила пізніше [Донченко, 2005]. Терміни “ фрак-
тал”,  “фрактальний”  (від лат. fractus – роздрібнений) означають 
нерегулярну самоподібність, різномасштабність одного й того са-
мого. У науковий ужиток ці терміни ввів французький математик 
Б. Мандельбро, котрий у 60–70-х роках ХХ ст. створив фрактальну 
геометрію. Відтоді фрактали слугують зручними моделями для 
опису процесів, які раніше вважалися невпорядкованими і такими, 
що принципово не можуть бути описані. 

Теорію психофракталів можна розглядати як одну із цих мо-
делей. Психіка прирівнюється в ній до інформаційно-енергетичної 
субстанції світобудови. Психофрактал тлумачиться як утілений 
фрагмент цієї універсальної психіки, призначення якого – 
функціонувати в ролі глибинного, доцільного, досконалого 
психічного регулятора, що здатний найбільш адекватно вбудовува-
ти свого носія в те середовище, яке волею долі стає середовищем 
його існування [там само, с. 26–27]. 

На перший погляд, психофрактали нагадують архетипи. Про-
те це різні психічні феномени. Психофрактал, як зазначає 
О. А. Донченко, є феноменом ближчим до свідомості, ніж архетип, 
більш диференційованим, гнучким і більше наближеним до 
реальності. “Упізнавання” його людьми зазвичай забарвлене пози-
тивними емоціями, а не тими переживаннями “чогось жахливого”, 
які викликає здебільшого “зустріч” із архетипом. 

Психофрактали поділяються на індивідуальні і соцієтальні 
(рис. 6.1). Індивідуальний психофрактал надається людині приро-
дою від народження. соцієтальний отримує, теж природним чином, 
кожне невипадкове людське співтовариство в період свого виник-
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нення, у “точці збирання”. Індивідуальний психофрактал функ-
ціонує у двох режимах: у “Я”-режимі (втілюється в інстинкті само-
виживання індивіда) і “Ми”-режимі (реалізується як інстинкт 
солідарності зі своєю спільнотою заради її виживання). У двох ре-
жимах функціонує також соцієтальний психофрактал – у внутріш-
ньому “Ми”-режимі, що стає підґрунтям самоприйняття та само-
визнання спільноти (груповий аналог “Я”-режиму), і зовнішньому 
“Ми”-режимі, від якого залежить характер взаємодії спільноти з 
іншими груповими суб’єктами (територіальними, етнічними тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Основні поняття теорії психофракталів О. А. Донченко 

 
Психофрактальність великої групи закріплюється не стільки 

в її колективній пам’яті, скільки у звичках, стосунках, префе-
ренціях, традиціях, почуттях та уявленнях, патернах поведінки. 
Соцієтальний психофрактал окреслює інтуїтивно зрозумілі людям 
межі їхньої спільноти (тієї чи тієї великої групи). Він імпліцитно 
містить у собі метапрограму розвитку спільноти, фундаментальні 
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напрямки її самоорганізації та функціональної упорядженості. У 
ньому вбачається об’єктивна, утворена природою і “вбудованими” 
в неї людьми, структура шансів спільноти, які вона використовує 
або не використовує. І саме від того, наскільки використовуються 
ці шанси, залежать психічне здоров’я і соціальна успішність 
спільноти. Але щоб використати закладені в соцієтальному 
психофракталі шанси, спільнота має навчитися розпізнавати свій 
психофрактальний профіль і, – тією мірою, якою це можливо, – 
усвідомити його. Одне слово, вона має набути психофрактальної 
ідентичності. 

Не поділяючи беззастережно дискусійних засновків теорії 
психофракталів (зокрема тверджень про їхнє космічно-польове по-
ходження), хотіли б наголосити, однак, що вона має неабиякий ев-
ристичний потенціал. Поняття соцієтального психофрактала не 
лише розширює уявлення про феноменологію несвідомої сфери 
великих груп, котра зводилася раніше переважно до архетипів, а й 
надає цій сфері власне групового (колективного, спільнотного) 
виміру. Того виміру, якого їй не може надати сама по собі теорія 
архетипів. Адже архетип у Юнговому тлумаченні є надінди-
відуальним (груповим) феноменом лише за походженням, у своєму 
актуальному існуванні він розподілений між індивідами як членами 
групи. А тому поняття архетипів у строгому розумінні харак-
теризує велику групу лише з погляду схожості, подібності членів 
групи, але не з погляду цілісності групи як такої. Цю обмеженість 
теорії архетипів і долає теорія психофракталів, відображаючи в 
понятті соцієтального психофрактала аспект цілісності великої 
групи, принаймні у вимірах групового несвідомого. Міркуючи далі, 
можна також припустити, що певний функціональний стан 
соцієтального психофрактала є однією з необхідних умов одночас-
ного “пробудження” в членів групи певних архетипів у тій чи тій 
соціальній ситуації. 

 
Рівні (стадії) розвитку великих груп. Серед про-

блем, які покликана вирішувати соціальна психологія, вивчаючи 
великі групи, проблема їхнього розвитку належить до 
найважливіших. Її важливість зумовлена тим, що саме рівень гру-
пового розвитку визначає реальне місце тієї чи тієї великої групи в 
системі суспільних відносин, детермінує ту роль, яку відіграє чи 
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може відігравати та чи та велика група в суспільно-історичному 
процесі, у взаємодії з іншими спільнотами. Проте сказати, що ця 
проблема сьогодні розробляється в соціальній психології належ-
ною мірою, навряд чи можна. 

Однією з найбільш відомих типологій рівнів розвитку вели-
ких груп ще з радянських часів залишається концепція Г. Г. Дили-
генського, яку в навчальній літературі країн пострадянського про-
стору згадують найчастіше (на Заході розвиток великих груп 
узагалі здебільшого перебуває поза увагою соціальних психологів і 
через те не потрапляє до підручників). Згідно з цією концепцією, у 
розвитку великої групи простежуються три рівні – типологічний, 
рівень ідентифікації та рівень інтегрованості. Ці рівні відобра-
жають водночас проходження групою відповідних стадій розвитку. 

На першому, типологічному, рівні велика група є фактично 
ще сумою індивідів. Її члени лише схожі між собою за певними 
об’єктивними ознаками (соціально-демографічними, етнічними, 
професійними тощо), які можуть мати істотне значення в 
регулюванні індивідуальної поведінки людей, але поки що не да-
ють їм відчуття психологічної спільності. Таке відчуття приходить 
на другому, ідентифікаційному, рівні розвитку великої групи, чле-
ни якої вже усвідомлюють свою належність до неї та вважають се-
бе її членами. Відтак група рухається в напрямку третього, 
інтеграційного, рівня розвитку. Він характеризується готовністю її 
членів до спільних дій в ім’я досягнення групових цілей на основі 
спільних інтересів. Тож цей рівень розвитку великих груп назива-
ють також рівнем солідарності. 

Набагато сучасніший, модерніший вигляд (порівняно з 
концепцією Г. Г. Дилигенського) має типологія рівнів розвитку 
великої групи, запропонована А. Л. Журавльовим і Т. П. Ємельяно-
вою [Журавлев, Емельянова, 2009]. У її основу покладено критерій 
розвитку великих груп як колективних суб’єктів. За цим критерієм 
виокремлюються теж три рівні розвитку, які проходить велика гру-
па, але їхнє змістове наповнення є суттєво іншим. 

Інакше ці рівні й називаються: 1) рівень потенційної 
суб’єктності (або передсуб’єктності); 2) рівень реальної 
суб’єктності (або суб’єктності як спільної активності); 3) рівень 
суб’єктності як групової саморефлексивності. При цьому під ко-
лективною (груповою) суб’єктністю згідно з принципом 
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ізоморфізму розуміють те саме, що й під суб’єктністю особистості, 
– ініціювання власної активності на основі внутрішньої мотивації, 
здатність самостійно (без зовнішніх спонукань) породжувати свої 
дії та взаємодії з природним і соціальним середовищем, бути їх 
першопричиною [Журавлев, 2009, с. 74]. 

На рівні потенційної суб’єктності (передсуб’єктності) ве-
лика група ще не здатна до спільних дій, але й не є простою сумою 
індивідів. У цьому полягає докорінна відмінність перед-
суб’єктності від першого, типологічного, рівня з концепції 
Г. Г. Дилигенського, коли у психологічному сенсі группу, власне, 
ще й не можна вважати групою. Рівень (стадія) потенційної 
суб’єктності характеризується тим, що велика група поступово 
набуває ознак надіндивідуальності: дедалі більшу роль починають 
відігравати ментальні конструкти, котрі поділяють члени групи, 
формується її трансособистісний образ як такої, що має певний 
соціальний статус. 

Обґрунтовуючи ознаки колективної суб’єктності, 
А. Л. Журавльов слідом за О. В. Брушлинським потрактовує 
потенційну суб’єктність як взаємопов’язаність та взаємозалежність 
індивідів у групі [там само, с. 73]. Але ж очевидно, що у випадку 
великих груп ці ознаки навряд чи правомірно відносити саме до 
стадії передсуб’єктності. У великій групі на стадії пере-
дсуб’єктності індивіди є скоріше не взаємопов’язаними, а однаково 
пов’язаними з одними й тими самими (однотипними) умовами бут-
тя, а також однаково узалежненими від інших груп (наприклад, 
робітники від роботодавців), що й породжує спільні переживання. 
Проте, хоч як би там було, можна погодитися, що на цій стадії у 
великій групі конструюються соціальні уявлення, які виконують не 
лише пізнавальну функцію, а й стимулюють формування настанов-
лень на соціальну активність, підтримують позитивний емоційний 
стан групи. Актуалізуються процеси згуртування її членів, розвит-
ку в них почуття групової належності, усвідомлення своїх 
соціально-психологічних рис як зумовлених такою належністю. 
Щоправда, це усвідомлення інколи може спричинити й вихід 
індивіда зі своєї групи, але загалом у ній створюються передумови 
для переходу на другий, вищий рівень групового розвитку. 

Найприкметнішою ознакою другого рівня, який є рівнем 
реальної суб’єктності, стає здатність великої групи до спільної 
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активності (робітники оголошують загальнонаціональні страйки, 
щоб домогтися збільшення заробітної платні та поліпшення умов 
праці; підприємці протестують проти непосильних податків; 
поневолені народи піднімаються на боротьбу за своє національне 
та соціальне визволення тощо). І тут уже справді члени групи на-
бувають взаємопов’язаності та взаємозалежності, діють як одне 
ціле в протистоянні чи співпраці з іншими соціальними суб’єктами.  

Поняття спільної активності трактується як таке, що охоплює 
цілу низку споріднених групових феноменів: спільну діяльність, 
комунікацію, групову поведінку, внутрішньогрупову та міжгру-
пову взаємодію тощо. Спільна активність великої групи 
реалізується не лише в оптимальних, найбільш ефективних і дос-
коналих формах – трапляється й так, що ці форми можуть бути ма-
лорезультативними, недалекоглядно обраними, неоднозначними за 
своїми наслідками і для суспільного загалу, і для самої групи. Але в 
будь-якому разі спільна активність є атрибутивною, невід’ємною 
ознакою реальної суб’єктності групи. Там, де немає спільної 
активності чи здатності до її здійснення, немає й групи як колек-
тивного суб’єкта. 

Однак лише спільною активністю не вичерпується зміст гру-
пового розвитку. Про дальший розвиток великої групи свідчить 
досягнення нею рівня групової саморефлексивності. Звісно, 
рефлексивні процеси відбуваються у великій групі й на попередніх 
стадіях розвитку (так, завдяки їм ще на стадії передсуб’єктності у 
членів групи формується почуття “Ми”), але сутність рівня 
групової саморефлексивності полягає в тім, що на ньому ці проце-
си відіграють провідну роль. Як вважає А. Л. Журавльов, типовим 
змістом (чи предметом) групової саморефлексивності відтепер 
стають: 

– історико-біографічний досвід життя групи (особливості її 
початкового формування та становлення, аналіз яких породжує 
певну “схему” чи “сценарій” подальшого розвитку з елементами 
деякої “легенди” про історію групи або групової “автобіографії”); 

– головне призначення групи (сенс її існування, груповий 
“образ мети”); 

– нинішній стан (“портрет”) групового функціонування 
(конкретні групові діяння і досягнення, реальні форми спільної 
життєдіяльності групи та їхня ефективність); 
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– потенційні можливості та ресурси групи, що 
співвідносяться з рівнем її домагань; 

– перешкоди та обмеження на шляху здійснення групових 
цілей (причому маються на увазі не лише об’єктивні, зовнішні пе-
решкоди, а й самозаборони, які накладає група на деякі свої дії, що 
дає підстави говорити про появу своєрідного феномена “групової 
совісті”); 

– допущені групою помилки та прорахунки, усе, що могло 
бути для неї потрібним і корисним, але з тих чи інших причин за-
лишилося не реалізованим [Журавлев, 2009, с. 75–76]. 

Попри наявні відмінності типологія Г. Г. Дилигенського і 
типологія А. Л. Журавльова та Т. П. Ємельянової мають певні 
спільні риси. Спільними є й деякі вади, чи, точніше, прогалини в 
цих типологіях. Впадає в око, зокрема, що обидві вони змальову-
ють розвиток великих груп фактично як односпрямований, 
лінійний процес, елімінуючи його внутрішні суперечності. Така 
картина групового розвитку видається не цілком релевантною 
реальності. Адже, як уже зазначалося, жодна група (хоч мала, хоч і 
середня чи велика), розвиваючись, не може обминути зазвичай 
певних закономірних етапів, серед яких є й етап внутрішнього 
конфлікту. І цих внутрішніх конфліктів життя демонструє більш 
ніж достатньо (варто згадати бодай чвари між страйковими 
комітетами і шахтарськими профспілками, котрі призвели прак-
тично до цілковитої деградації шахтарів Донеччини як консолі-
дованої великої групи, хоча наприкінці 1980-х років вона була мо-
гутньою силою, проводила потужні протестні акції, один за одним 
відправляючи у відставку компартійні обкоми). Тим часом 
соціально-психологічна література, як правило, абстрагується від 
таких внутрішньогрупових колізій. 

На цьому тлі позірної безконфліктності розвитку великих 
груп привертає увагу (як чи не єдиний виняток) теорія етногенезу 
Л. М. Гумільова. У соціально-психологічному сенсі вона має, 
зрозуміло, локальне значення, оскільки стосується лише етнічних 
груп і не може механічно екстраполюватися на інші великі групи. 
Але все ж її можна розглядати як таку, що засвідчує потребу у 
відображенні суперечностей групового розвитку будь-якого типу 
великих груп.  
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Згідно з нею, кожен етнос, якщо його історична доля не 
зазнає значних відхилень, зумовлених зовнішніми причинами 
(вторгненнями на етнічну територію сильніших сусідів, природни-
ми катастрофами тощо), проходить у своєму розвитку п’ять фаз. 
Переінтерпретувавши ці фази в термінах розвитку, їх можна описа-
ти так. Перша із них, фаза підйому, це період виникнення та відно-
сно стабільного розвитку етносу; друга, акматична фаза, – період 
так званого пасіонарного перегріву етнічної системи, що характе-
ризується формуванням нових субетнічних груп, їхньою значною 
активністю, зовнішньою експансією та взаємопоборюванням; тре-
тя, фаза надламу, коли етнічна система після “пасіонарного пере-
гріву” зазнає дисоціації, дезінтегрується, втрачає опірність); четве-
рта, інерційна фаза, під час якої поступальний розвиток етносу, 
почасти відновлюючись, відбувається ніби за інерцією і плавно йде 
на спад, хоча разом з тим інтенсивно нагромаджуються культурні 
цінності й технічні засоби впливу на довкілля, що сприймається 
сучасниками як ознаки благополуччя та процвітання; п’ята, фаза 
обскурації, засвідчує духовний занепад етносу, максимальне спро-
щення його структури та граничне зниження активності, унаслідок 
чого він або ж “консервується” в реліктовому стані, або ж стає суб-
стратом нових етнічних утворень. Отже, за цією версією етногене-
зу, розвиток етнічних груп має свої внутрішні суперечності, 
закономірні піднесення і спади, свій початок і, як не прикро, 
кінець. Підрахував автор і середню тривалість існування етнічної 
системи: вона становить приблизно 1500 років. При цьому куль-
турна спадщина зниклого етносу може зберігатися, що створює 
враження тяглості його історії. 

Нині в Україні (як і переважній більшості країн світу) теорія 
Л. М. Гумільова не знаходить визнання. Це пояснюється не лише 
тим, що він має репутацію одного з ідеологів агресивного 
російського євразійства, а й “екзотичністю” вихідних положень 
самої теорії, наприклад концепту етнічного поля, наявність якого 
довести сьогодні емпіричними методами неможливо. Проте, ма-
буть, є й інші причини. 

Хоч як би ми претендували на неупередженість наших 
поглядів, більшості з нас важко погодитися, скажімо, з тезою про 
конечність етносів, до яких ми належимо. Такого штибу тези здатні 
викликати в суспільстві психологічно зрозумілі світоглядні збу-



Розділ 6. Психологія великих груп і масових явищ 

 335 

рення. Тобто проблематика розвитку великих груп, хочеться ко-
мусь того чи ні, тяжіє до заідеологізованості та заполітизованості. І 
це не може не позначатися на стані її розроблення, не спричинюва-
тися до свідомого чи мимовільного згладжування дослідниками її 
“гострих кутів”, що, як відомо, не сприяє встановленню наукової 
істини. 

  
 

6.2. Основні різновиди і психологічні 
особливості великих груп 

 
Найчастіше критеріями класифікації великих груп слугують 

соціально-економічні, етнічні, релігійні та професійні ознаки. За 
цими критеріями розглядають, відповідно, такі великі групи, як 
суспільні класи, соціальні страти, етнонаціональні, релігійні та 
професійні спільноти. 

Радянське суспільствознавство, що спиралося на вчення 
К. Маркса, поділяло суспільство передусім на класи – сталі групи, 
які різняться за місцем в історично зумовленій системі суспільного 
виробництва. Їхня сталість тлумачилась як відносна, така, що 
зберігається в межах певної суспільно-економічної формації. У 
кожній формації виділялися два основних антагоністичних класи – 
експлуататори і експлуатовані, які нібито завжди ведуть між собою 
непримиренну класову боротьбу (крім, звісно, комуністичної 
формації, першою фазою побудови якої проголошувався 
соціалізм). За рабовласницького ладу такими основними антагоніс-
тичними класами є рабовласники і раби, за феодального – 
поміщики-кріпосники і закріпачені селяни, за капіталістичного – 
буржуазія і пролетаріат (робітничий клас). Усередині класів 
розрізняли певні прошарки і верстви, наприклад: дрібну, велику та 
середню буржуазію, індустріальних і транспортних робітників то-
що. Робилося також застереження, що в тій чи тій суспільно-
економічній формації, крім основних, можуть бути й інші класи. 
Так, за капіталізму, крім буржуазії та пролетаріату, є ще й вихідці з 
попередньої формації – поміщики (великі землевласники) і селяни. 
У так званому соціалістичному суспільстві, що припинило своє 
існування з розвалом Радянського Союзу, поряд із робітниками та 
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селянами (двома “дружніми класами”) виділяли як прошарок “тру-
дову інтелігенцію” – людей розумової праці.  

Марксистському вченню про класи протистоїть теорія 
соціальної стратифікації. Її представники стверджують, що понят-
тя класу доцільно застосовувати для аналізу соціальної структури 
суспільств минулого. А в сучасному суспільстві внаслідок широко-
го акціонування, виведення реальних власників підприємств зі 
сфери управління та заміни їх найманими менеджерами відносини 
власності виявилися значною мірою розмитими. Тому поняття 
“клас”, на думку прибічників цієї теорії, має бути заміненим на по-
няття “страта” (від лат. stratum – шар, пласт, верства). 

Така думка видається небезпідставною. Тож, виходячи з неї, 
вивчення психологічних особливостей класів слід віднести пере-
важно до сфери інтересів історичної психології. А сьогодні соці-
альну психологію мають цікавити передусім страти (табл. 6.2). 

 
Таблиця 6.2 

Основні класифікації великих груп за соціально-економічним 
критерієм 

Страти 
Класи 

за комплексом ознак за матеріальним 
становищем 

• рабовласники  
і раби 

• феодали 
(поміщики)  
і закріпачені селя-
ни 

• буржуазія 
(капіталісти)  
і пролетаріат 
(робітничий клас) 

• адміністративна 
еліта 

• “нова” буржуазія 
• інтелігенція 
• робітники 
• селяни 
• маргінали 
• люмпенізовані вер-
стви 

• бідні 
• середній клас 
• багаті 

 
Що ж під ними розуміти? Страту можна тлумачити як велику 

сталу соціальну групу, котра являє собою реальну, доступну для 
емпіричної фіксації спільноту, в якій людей об’єднують спільні 
інтереси, зумовлені однаковим (рівним) соціально-майновим ста-
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тусом, що спричинює виникнення спільних соціально-світоглядних 
позицій, а також деяку відокремленість від інших соціальних 
спільнот. 

Належність до тієї чи тієї страти визначають за різними ста-
тусними ознаками. Приміром, Р. Дарендорф пропонував за основу 
соціальної стратифікації взяти “авторитет”, що характеризує стосун-
ки влади-підпорядкування і наближається до класових інтерпретацій 
суспільної структури. Усе сучасне суспільство, згідно із цією 
теорією, поділяється на три великі підгрупи: ті, хто управляє 
(керівники-власники і бюрократи-менеджери); ті, хто 
підпорядковується (висококваліфіковані і низькокваліфіковані 
робітники, службовці); новий середній клас, що є результатом 
асиміляції представників першої і другої підгруп. Л. Уорнер називає 
чотири параметри соціальної стратифікації – прибуток, професійний 
престиж, освіту, етнічну належність. Натомість А. Турен 
дотримується думки, що в сучасному суспільстві соціальна 
стратифікація відбувається перш за все за такою ознакою, як доступ 
до інформації. Панівне становище, на його думку, посідають у 
суспільстві ті люди, які мають доступ до найбільшого обсягу 
інформації.  

Однією із значущих ознак соціальної стратифікації сучасні 
дослідники вважають стиль життя як певний спосіб самовираження 
особистості, її самоідентифікації з тією чи іншою великою 
соціальною групою. При цьому вчинки і предмети власності тлу-
мачаться самим індивідом та оточенням як показники чи символи 
становища, яке цей індивід посідає в певній стратифікаційній 
структурі. Психологічні особливості соціальних страт як 
типологічні характеристики їхнього психічного складу, 
менталітету, традиційного способу життя зумовлюються самою 
належністю особи до певної соціальної верстви, бо в ній стійко 
відтворюються певні фіксовані риси, манери, звички, смаки, 
схильності, цінності, які реалізуються в життєдіяльності цієї групи. 
В українському суспільстві пострадянського періоду можна виок-
ремити такі основні соціальні страти:  

● адміністративну еліту; 
● “нову” буржуазію; 
● інтелігенцію; 
● робітників; 
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● селян; 
● маргіналів; 
● люмпенізовану частину населення. 
Адміністративна (владна) еліта сформувалася зі старої 

партійно-радянської номенклатури шляхом її об’єднання з 
елітарними колами політиків, висунутих новим часом. Наявність у 
людини владних повноважень не засвідчує однозначно її 
належності до адміністративної еліти. Ознаками такої належності 
протягом десятиріч були особливі пільги і привілеї, доступні лише 
вузькому колу осіб, гарантованість (бодай часткова) фізичного ви-
живання як свого, так і своєї сім’ ї, тощо. До типових психологічних 
характеристик цієї страти належать жага влади, надзвичайно висо-
ка мотивація її утримання, зміцнення та збільшення владних пов-
новажень [Восленский, 1991]. Представникам владної еліти прита-
манні також висока соціальна компетентність, здатність швидко 
орієнтуватися й адаптуватися в соціумі; конкурування і готовність 
до боротьби; уміння адекватно оперувати інформацією; незалеж-
ність від емоційних зв’язків зі своїм політичним оточенням (“немає 
постійних друзів чи ворогів – є постійні інтереси”). 

Для “ нової” буржуазії (підприємців, банкірів, фінансових 
олігархів) головною потребою і метою є збільшення прибутків, 
зміцнення і розширення свого бізнесу. Серед психологічних особ-
ливостей представників цієї страти – раціональний спосіб мислен-
ня; індивідуалізм; яскраво виражена потреба вистояти в 
конкурентній боротьбі; високий рівень домагань, амбіційність; 
пристрасне бажання отримувати максимальний фінансовий прибу-
ток; відданість своїй справі, постійне прагнення до її розширення, 
завоювання нових ринків збуту продукції, постійного інвестування 
у виробництво все нових і нових коштів; висока ділова 
агресивність; намагання будь-що зберегти свій високий статус. 

Досить численною стратою є інтелігенція, до якої відносять 
високоосвічених найманих працівників. Усередині цієї страти існує 
суттєве розшарування за рівнем прибутків: від найбільш високооп-
лачуваних консультантів великих компаній до так званих 
працівників бюджетної сфери – лікарів районних поліклінік, 
учителів закладів загальної середньої освіти тощо. Психологічними 
особливостями цієї страти є відданість професії і своїй справі, ви-
сокий рівень відповідальності та почуття обов’язку, компетент-
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ність, здатність до ефективної організації власної діяльності та 
діяльності інших людей. Разом з тим представники інтелігенції 
нерідко мають нестійку самооцінку, зовнішній локус контролю, 
почасти відчувають нестійкість (ефемерність) своєї праці і своїх 
зусиль, страх, безсилля через нездатність впливати на хід подій, що 
відбуваються в галузі, де вони працюють, і в країні загалом. Їм за-
звичай бракує згуртованості, солідарності.  

Особливості групової психіки робітників, за результатами 
тривалих спостережень, залежать від ситуації на ринку праці. Мар-
ксистське вчення розглядало робітництво (пролетаріат) як 
найпослідовніший революційний клас, котрому “нічого втрачати, 
крім своїх пут”, і наділяло його всіма можливими морально-
психологічними чеснотами, які дають йому змогу в капіталіс-
тичному суспільстві керувати всіма експлуатованими і пригніче-
ними народними масами, піднімаючи їх на боротьбу проти 
буржуазії та поміщиків, а в соціалістичному – бути провідною і 
керівною силою, яка на чолі з комуністичною партією організовує і 
спрямовує будівництво соціалізму та комунізму. Проте насправді 
геть убогими пролетарями робітники були протягом вельми корот-
кого історичного періоду. Нинішньому робітникові не тільки в 
найбільш розвинутих країнах, а й за тих складних соціально-
економічних обставин, що характерні для нашого повсякдення, як 
правило, є що втрачати, адже він має заробітну платню, що 
забезпечує більш чи менш пристойний рівень добробуту (за 
відсутності у членів сім’ ї можливостей економічного самозабезпе-
чення, інших фінансових надходжень), непогану квартиру – інколи 
відомчу, тощо. Отже, криза на ринку праці може спричинитися як 
до підвищення, так і до зниження в їхньому середовищі почуття 
солідарності. А такі позитивні риси робітників, сформовані їхньою 
спільною працею на великому промисловому виробництві, як 
дисциплінованість, згуртованість та організованість, за певних 
умов можуть відігравати не лише конструктивну, а й деструктивну 
роль, що спостерігається, зокрема, в заражених сепаратизмом 
індустріальних районах Донеччини та Луганщини. Як влучно 
підмітив журналіст газети “День”, на Донбасі зігнати людей на 
мітинг, збори чи похорон ніколи не було проблемою: “За гроші, за 
наказом, погрозами – як завгодно. Пролетаріат звик ходити строєм 
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і позмінно”1. Сьогодні в Україні перманентна незадоволеність 
робітників своїм соціальним і матеріальним становищем, високий 
протестний потенціал, готовність до масового вираження своїх 
соціальних і майнових настроїв нерідко поєднуються з підвищеним 
соціальним конформізмом, піддатливістю впливам ідеологічної 
пропаганди та агітації, а також з ізольованістю від близького 
спілкування з представниками інших соціальних страт, яких вони, 
за марксистськими уявленнями, мали б надихати на “спільну бо-
ротьбу проти експлуататорів”.  

Селяни порівняно з робітниками більш консервативні і 
наполегливі, менше піддаються змінам масових настроїв. Для 
індивідуальної та групової психіки селян характерні такі риси: 

– фаталізм, віра в напередвизначеність соціальних змін, 
відчуття напруженості; 

– апатія, байдужість до участі в активних соціальних, 
політичних діях, пасивний спосіб існування; 

– індивідуалізм, небажання належати до якихось 
соціальних спільнот, “втеча” від суспільних проблем в особисті; 

– атомізм, схильність до життя у свого роду “атомарних” 
структурах на кшталт сім’ ї, роду чи клану – з одним лідером та 
відданими прибічниками. 

Важлива характеристика групової психіки селян – страх у 
широкому сенсі, насамперед страх перед змінами. Він змушує лю-
дину мінімізувати свої потреби і зумовлює появу особливої 
життєвої позиції – орієнтації “vita minima”, уникнення змін і збе-
реження життя таким, яким воно було ще зовсім недавно, освячене 
релігією, звичаями, моральними настановленнями предків. Такій 
орієнтації властиві конформізм і соціальний консерватизм. Попри 
величезну працелюбність селян життєвий успіх у їхньому середо-
вищі пов’язується не стільки з матеріальним становищем, скільки 
зі спокоєм, що означає добровільне чи вимушене обмеження своїх 
цілей і потреб. Терпіння вважається великою чеснотою. Водночас у 
ситуаціях межових, коли руйнація звичного способу життя стає 
неминучою, селянина охоплює відчай, що може спричиняти вибу-
хи масового невдоволення, різні форми політичного екстремізму. 

                                                 
1 Торба В. Безславний полк // День. 2018. 4 вересня. С. 5. 
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Маргінали (від лат. margo – край) – це проміжні (гібридні) 
соціальні групи, соціально-психологічні риси яких склалися 
внаслідок неадаптації (дезадаптації) до нових соціальних умов, на-
приклад урбаністичних або іншокультурних у випадку еміграції. 
Такі люди неспроможні інтегруватися до великої референтної 
спільноти, як і повернутися часто із психологічних причин до 
попередньої групи членства. Перебуваючи “на краю”, не належачи 
повною мірою ні до тієї, ні до іншої групи, вони тяжіють до ство-
рення антисуспільних об’єднань з інвертованою (вивернутою) сис-
темою цінностей, прагнуть нав’язати свою волю референтним гру-
пам, перетворити свою антисуспільну організацію на домінуючу 
шляхом захоплення влади.  

Своєрідним різновидом сучасних маргінальних груп можна 
вважати люмпенізовані (від нім. lumpen – лахміття) прошарки насе-
лення. Поняття “люмпен” було введено для позначення нижчих 
верств суспільства – деморалізованих, не здатних до організова-
ного соціального самовираження в межах прийнятих соціально-
правових норм. Представників сучасного люмпену характеризують 
завищені соціальні претензії за одночасного небажання докладати 
зусилля для їх реалізації (безробітні, жебраки). Психологічними 
особливостями маргінальних і люмпенізованих прошарків насе-
лення є невіра у свої сили, переконаність у безвихідності свого ста-
новища, моральна і духовна деградація, соціальний страх. Люмпе-
нізація населення посилюється в періоди криз і надто швидких ре-
форм, які супроводжуються перебудовою соціальної структури, 
явищами безробіття, політичної аномії, правового нігілізму, 
соціальної незахищеності. 

Якщо ж узяти за основу соціальної стратифікації суто 
економічно-фінансовий критерій, то все суспільство можна 
поділити на три великі групи: бідних, багатих і середній клас. 

Бідність розглядають як нездатність, неспроможність підтри-
мувати мінімальний рівень життя. Основною ознакою багатства є 
не стільки високий рівень грошового прибутку, скільки наявність 
активів, які постійно продукують дохід і позбавляють їхнього 
власника необхідності щоденно працювати заради зарплати (таки-
ми активами можуть бути капітал у прибутковій справі, неру-
хомість, власний бізнес, пакет високоприбуткових акцій тощо). 
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Поняття “середній клас” не має нічого спільного з марксист-
ською теорією суспільних класів, воно радше протистоїть їй. До 
середнього класу, що посідає проміжне місце між багатими і 
бідними, відносять осіб, рівень матеріальних статків котрих є 
достатнім для задоволення потреби в сукупності таких базових 
соціальних цінностей, як приватне житло, якісне харчування, на-
лежна освіта, відпочинок, одяг, лікування, фінансові накопичення, 
вільне пересування (із зарубіжними поїздками включно). Разом з 
тим сучасне розуміння середнього класу дедалі більше виходить за 
межі лише матеріальних статків, передбачає дотримання людьми, 
що належать до цієї страти, певних традицій і способу життя. Нині 
середній клас є внутрішньо неоднорідним – має щонайменше два 
сегменти: 1)“старий середній клас”, що почав формуватися ще у  
ХVІІІ–ХІХ століттях і складається з дрібних та середніх 
підприємців, фермерів-орендарів, деяких самозайнятих фахівців 
розумової та фізичної праці, котрі самі продають свої послуги й 
товари (приміром, приватні адвокати, репетитори, водопровідники 
чи будівельники); 2) “новий середній клас”, ядро якого складають 
наймані працівники, що володіють так званим культурним 
капіталом у вигляді відповідної освіти, кваліфікації, інтелектуаль-
ного досвіду (менеджери і програмісти успішних компаній, середня 
ланка адміністративного персоналу, працівники приватних на-
вчальних закладів, медичних клінік, наукових аналітичних центрів, 
рекламних агенцій тощо). При цьому до середнього класу не зара-
ховують осіб, чий достаток має кримінальне походження, хоча во-
ни й можуть виявляти поведінкові ознаки, притаманні середньому 
класові. На Заході середній клас називають стратою двох третин, 
маючи на увазі, що він охоплює дві третини населення. В Україні 
його частка є поки що значно меншою; за деякими оцінками, вона 
не перевищує 20 % громадян. 

Усім трьом стратам – бідним, багатим і середньому класові – 
притаманні специфічні психічні властивості. Багаті і бідні, як 
полярні групи, принципово різняться у психологічному плані за 
такими константами: 

1) часова. У бідних виражена поточна орієнтація і коротко-
часні плани на майбутнє. Особа не відкладає задоволення своїх ба-
жань заради досягнення більш віддалених, хоч і важливіших цілей. 
Психології бідності властиве життя сьогоднішнім днем, коли не 
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обтяжують себе відповідальністю за майбутнє дітей, онуків, країни. 
Досягнення фінансової незалежності, навпаки, передбачає обов’яз-
ковість ретельного попереднього планування, якому надається ве-
лике значення. Людям, котрі самостійно досягнули фінансового 
успіху, притаманний високий самоконтроль і значне відчуття 
часової перспективи;  

2) просторова. З бідністю частіше поєднується зовнішній 
локус контролю, коли людина вважає, що подіями її життя керують 
випадок, доля, але не вона сама, не її власні дії. І навпаки: багатим 
властиво приписувати собі відповідальність за події свого життя, 
особливо за успіхи; 

3) інформаційна. На когнітивному рівні, на рівні Я-
концепції у бідних переважає низька самооцінка, низький рівень 
відчуття власної гідності. На відміну від них, багатих вирізняє ви-
сока, хай і не завжди адекватна, самооцінка, упевненість у собі. 
Нерідко спостерігається напориста поведінка, наполегливість у 
спілкуванні, відстоюванні своїх позицій; 

4) енергетична. У бідних не прийнято особливо дбати про 
здоров’я, бідність часто-густо поєднується з поширенням різнома-
нітних шкідливих звичок – таких як алкоголізм, наркозалежність 
тощо. Прагнення до успіху, як правило, слабко виражене, мотив 
уникнення невдачі переважає над мотивом досягнення успіху. 
Натомість психологія багатства передбачає своєрідний культ влас-
них енергетичних ресурсів і культ успіху. Чималі зусилля і кошти 
спрямовуються на підтримання і покращення здоров’я. 

Середній клас, на відміну від бідних, жорстко не обмежений 
щоденними турботами про фізичне виживання, що розширює 
світогляд людини, сприяє її утвердженню в почутті особистої 
гідності. Тим, хто належить до середнього класу, властиві розвине-
на здатність адаптуватися до динамічно мінливих економічних 
умов, готовність набувати нових знань, перекваліфікуватися або 
змінити місце роботи, усвідомлення своїх громадянських прав, 
раціональна організація трудового процесу, а також позатрудового 
часу і простору, свідомий вибір на користь здорового способу жит-
тя. Представники середнього класу високо цінують свої життєві 
досягнення та суспільний статус і через те зацікавлені у збереженні 
наявного статус-кво, підтримують, як правило, помірковані 
політичні настрої. Це робить середній клас основою суспільної 
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стабільності. Але коли вона із чиєїсь злої волі порушується, загро-
жуючи його добробуту чи громадянським правам, він у багатьох 
випадках рішуче їх захищає. Саме тому український середній клас 
був (не так за кількістю, як за своєю роллю) головною рушійною 
силою і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. 

Проте водночас середній клас не спроможний досягти того 
відчуття фінансової свободи, яке притаманне багатим. Це 
спричинює психологічну специфіку його ментальності, зокрема 
економічної. Типовим для неї є прагнення уподібнитися багатим у 
високих стандартах життя. Назагал середній клас часто купує 
предмети розкоші – хутра, діаманти, дорогі автомобілі, катери то-
що. Але якщо багаті покривають витрати на це прибутками зі своїх 
активів, то представники середнього класу купують у кредит. 
Постійне зростання боргових зобов’язань – властивість життя се-
реднього класу, яка тягне за собою негативні переживання. Людина 
часом воліє будь-що утриматися на високооплачуваній посаді і 
відчуває із цього приводу неабияку невпевненість і тривогу. По-
боювання втрати матеріальних статків у ряді випадків спонукають 
її братися за другу чи й третю роботу, що призводить до переван-
таження, надмірної втоми, підриває здоров’я. Тобто комплекс 
психічних властивостей середнього класу теж має свої вразливі 
сторони.  

Необхідно наголосити, що в суспільствах, які переживають 
тривалі економічні негаразди, отже і в Україні, процеси дезінтегра-
ції великих соціальних груп, їх “декласування” домінують над 
тенденціями групоутворення та групового розвитку. Тому розвиток 
майже всіх розглянутих соціальних груп перебуває на рівні перед-
суб’єктності (за А. Л. Журавльовим) чи на типологічному або, в 
кращому разі, ідентифікаційному рівні (за Г. Г. Дилигенським). А 
деякі групи взагалі є поки що радше умовними, ніж реальними. Та-
кий їхній стан суттєво утруднює або й проблематизує їх вивчення 
як таких.  

Проте соціально-економічні ознаки, зрозуміло, не єдина 
підстава виокремлення великих груп, які покликана вивчати 
соціальна психологія. Не менш значущі об’єкти досліджень для неї 
становлять групи, котрі можна виокремити за етнічними, 
релігійними та професійними ознаками. 
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До великих груп, головним об’єднавчим чинником яких є 
етнічні ознаки, відносять плем’я, народність, націю. У сучасних 
умовах серед цих груп чільне місце посідають нації.  

Нація – це спільнота людей, об’єднаних спільністю 
території, мови, культури, традицій, системи цінностей, що є 
надбанням їхньої спільної історії. Від нації як етнічної єдності 
відрізняють політичну націю. Націями у власне політичному 
розумінні можна назвати, приміром, бельгійців чи швейцарців [Ре-
бет, 1997, с. 133]. Політична нація може бути поліетнічною, що 
потребує врахування мовних проблем, культурних відмінностей, 
звичаїв людей, їхніх специфічних етнічних потреб. У політичну 
націю індивідів об’єднує спільна громадянська ідентичність, 
усвідомлення єдності історичної долі та історичного покликання. 
Зазвичай політичну націю розглядають як поняття, тотожне понят-
тю “народ”. У більшості країн, де нації складалися в умовах 
національних держав, тотожними поняттями вважаються держава, 
нація і народ. Формування політичних націй залишається актуаль-
ним переважно для країн, у тому числі і для України, де державні 
“обручі” тривалий час не охоплювали всієї національної території. 
Утім, існує думка, що в Україні ідея політичної нації нав’язується 
на догоду “окупаційним” елементам, щоб підмінити нею поняття 
української нації. 

Найважливішими характеристиками, які визначають 
“психологічне обличчя” нації, є ментальність, національний харак-
тер, національна свідомість і самосвідомість.  

Що стосується ментальності, то структурно цей феномен 
передбачає наявність у людей того чи іншого суспільства певного 
спільного розумового інструментарію, своєрідного психологічного 
оснащення, які дають їм можливість по-своєму усвідомлювати світ 
і самих себе. У характеристиках ментальності втілюються резуль-
тати тривалого і стійкого впливу етнічних, природно-географічних 
і соціально-економічних умов життя нації, ставлення людини до 
внутрішнього і зовнішнього світу, в основі якого лежать психічні 
процеси сприймання і розуміння (інтерпретації).  

Під національним характером розуміють специфічне 
поєднання типових характерологічних (вольових, емоційних та ін.) 
рис, здавна притаманних тій чи тій нації. Особливості національ-
ного характеру часто пов’язують з географічними чинниками. 
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Вважається, що південні народи (наприклад, італійці), які мешка-
ють на територіях з теплим, сприятливим для життя кліматом, 
відрізняються екстравертованістю, експансивністю в спілкуванні, 
відкритістю, жвавістю, комунікабельністю. Навпаки, північні наро-
ди (шведи, норвежці), які мешкають в умовах суворого клімату, 
більш інтровертовані, врівноважені, флегматичні, більшою мірою 
схильні до самодисципліни, більш скуті в спілкуванні та емоційних 
виявах.  

На національний характер, безперечно, впливають також 
історичні умови життя нації. Є нації, що практично не мають 
досвіду тривалого поневолення іншими народами. Прикладом мо-
жуть бути японці або британці, що мешкають на островах. Японці 
залишаються цілком відданими своїй національній культурі, 
послідовними, дисциплінованими, відповідальними, незмінно при-
хильними до своїх національних традицій та авторитетів і в цьому 
сенсі нонконформними, хоча відкриті водночас до іноземних куль-
турних впливів. Інша річ нації, що пережили тривалі періоди поне-
волення. Вони допускають більший конформізм у поглядах та 
поведінці, схильні під час вирішення внутрішніх питань спиратися 
на іншокультурні та іншодержавні авторитети, їм часом бракує 
організованості та консолідованості.  

Загалом національний характер – досить стійке і суперечливе 
психічне утворення, у структурі якого часто поєднуються такі риси 
й особливості, що можуть розглядатись і як позитивні, і як 
негативні. Наприклад, М. О. Бердяєв звертав увагу на поляризацію 
російського національного характеру, в якому уживаються 
протилежні риси: доброта і жорстокість, душевна делікатність і 
брутальність, альтруїзм і егоїзм, велика волелюбність і деспотизм, 
самоприниження і національна гордість, яка часто доходить до 
шовінізму. Така поляризація характерологічних рис властива не 
тільки росіянам, а й представникам інших етносів. 

Національна свідомість – це ідеї, почуття, прагнення, що 
відображають усвідомлення нацією свого місця і ролі в системі 
суспільних відносин, розуміння національних інтересів, взаємин 
своєї нації з іншими соціально-етнічними спільнотами. Найважли-
вішими націєтворчими елементами, які найсильніше впливають на 
національну свідомість, є культура і мова.  
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Звуження сфери застосування рідної мови неминуче знижує 
рівень національної самосвідомості.  

Останню визначають як емоційно забарвлене усвідомлення 
людьми власної належності до певної нації, що базується на 
визнанні особливих специфічно-історичних рис свого народу. 
Національну самосвідомість відрізняють від національної 
свідомості: 

– за змістом. У національній свідомості формуються уяв-
лення не лише про власну націю, а й про інші (з позицій власної 
нації). Власна нація зіставляється з ними; 

– за формою. Якщо національна самосвідомість виявляється 
як на рівні особистості, так і на рівні нації, то національна 
свідомість – лише на рівні нації; 

– за вираженістю емоційного фактора. Він відіграє більш 
істотну роль у національній самосвідомості [Льовочкіна, 2002].  

Під впливом такого потужного об’єднавчого чинника, як 
спільна релігійна віра, формуються великі релігійні групи. Ці групи 
складаються з представників найрізноманітніших професій, 
соціальних страт, націй. На рівні групової свідомості їх об’єднує 
спільна переконаність в об’єктивному існуванні істот, властивостей, 
зв’язків, перетворень, які становлять предметний зміст релігійних 
образів; на емоційному і поведінковому рівнях – спільна участь в 
особливих, насичених символами, ритуальних діях та обрядах. 

Великі релігійні групи часто досягають високої організова-
ності та згуртованості за рахунок посиленого декларування і де-
монстрування взаємної любові, турботи, рівності, братерства. 
Єдність релігійної групи реалізується і підтримується шляхом 
об’єднання вірян навколо духівництва як певного ідеологічного 
ядра такої групи та організації взаємного послуху. Релігійні групи, 
як правило, мають дієві засоби контролю за поведінкою і пережи-
ваннями своїх членів. З одного боку, члени такої групи протистав-
ляють себе іншим групам і відособлюють себе від них, з іншого – 
згуртовуються, відчуваючи прихильність одне до одного. На основі 
“Ми-почуття” формується уявлення про перевагу своєї групи над 
іншими, а відтак зміцнюється взаємна довіра всередині своєї групи. 
На основі протиставлення одних релігійних груп іншим 
формується почуття винятковості, що підтримується ідеологічно 
(через релігійну доктрину) та психологічно (через культові дії) і 
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породжує певну настороженість (іноді напруженість, ворожнечу) у 
відносинах між представниками різних релігійних груп. 

Основними різновидами релігійних учень є: релігії 
авраамічного монотеїзму, або віри в єдиного Бога (іудаїзм, христи-
янство, іслам), релігії індійського походження (індуїзм, джайнізм, 
буддизм), далекосхідні релігії (конфуціанство, даосизм, синтоїзм). 
Мають чимало прихильників також різні етнічні релігії та 
сектантські віровчення. 

Будь-яка поширена релігія створює особливу, притаманну 
тільки їй культуру, до якої прилучаються всі, хто проходить 
соціалізацію в її межах, незалежно від глибини власної релігійної 
віри. Ця культура насичує життя суспільства своєрідними 
ціннісними орієнтирами, моральними настановленнями, особливими 
символами. За багатьма соціально-психологічними ознаками вона 
істотно відрізняється від культур, пов’язаних з іншими релігіями. У 
західній психології найбільше аналізувалися психологічні 
особливості християнської релігії. Психоаналітики називали христи-
янську культуру “культурою провини і сорому”, маючи на увазі, що 
догмати християнської віри, пригнічуючи природні імпульси люди-
ни, стимулюють її переживати почуття причетності до чогось 
гріховного. К. Горні зазначала, зокрема, що культом Діви Марії хри-
стиянська релігія фактично заперечує жіночу сексуальність. Богоро-
диця втілює ідеальний образ матері та ідеальний образ цнотливої 
дівчини і як жінка не існує [Хорни, 1993]. Водночас у багатьох язич-
ницьких релігіях можна натрапити на протилежне. Так, в образах 
давньогрецьких богинь жінку втілено й у її сексуальній іпостасі, 
тобто більш аутентично і природно. Пригнічення сексуальності, як-
що воно є частиною культури і релігійних настановлень, стає при-
чиною багатьох психологічних комплексів і проблем.  

За критерієм ставлення до релігії людей можна розділити на 
такі психологічні типи (рис. 6.2).  

Глибоковіруючі. Цьому типу прихильників релігії притаманні 
глибока віра в основні релігійні догмати та міфи, усвідомлення се-
бе членом певної релігійної спільноти (конфесії), цілковите прийн-
яття релігійних цінностей і норм, негативне ставлення до атеїзму, 
його цінностей і норм. Релігійна віра послідовно реалізується в по-
ведінці, емпіричними ознаками якої є регулярне відправлення релі-
гійних обрядів та свят, пунктуальне виконання ритуальних припи-
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сів у домашній обстановці, участь у діяльності релігійних організа-
цій, виховання дітей у релігійному дусі. 

 

 
Рис. 6.2. Типологія людей залежно від їхнього ставлення до релігії 

 
Віруючі. Їм також властиві релігійна віра та усвідомлення се-

бе членом певної релігійної спільноти (конфесії), протистояння або 
байдужість до атеїзму, але віра слабко реалізується в їхній 
поведінці. Відправлення релігійних обрядів і свят є нерегулярним, 
виконання ритуальних приписів релігії удома – частковим. Можли-
ва епізодична участь у діяльності релігійних організацій. Релігій-
ний вплив на виховання дітей слабкий, не виключається цілковита 
відмова від релігійного виховання. 

Ті, що вагаються. Вони не можуть до кінця визначитися, чи 
вірять у Бога, чи ні, сумніваються у правильності основних 
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релігійних догматів, вагаються щодо релігійних та атеїстичних 
цінностей і норм. Можливою є часткова релігійна ідентифікація. 
Можуть реалізовуватися окремі елементи релігійної поведінки. 
Релігійні обряди відправляються час від часу, здебільшого у дні 
найважливіших свят та під впливом більш релігійних членів най-
ближчого оточення.  

Індиферентні. Тут ідеться про відсутність як релігійної віри, 
так і атеїстичних переконань. Ця частина суспільства байдужа і до 
релігійних догматів, і до теоретичних основ атеїзму. Толерантність 
як до релігії, так і до атеїзму зумовлена відстороненістю від проб-
лематики віри-невіри в Бога, суб’єктивною неактуалізованістю цієї 
проблеми. Відповідно не реалізуються ні релігійна поведінка (хіба 
що мають місце окремі її прояви – залежно від моди та 
кон’юнктури), ні вияви атеїстичних переконань. Світоглядному 
вихованню дітей зазвичай бракує визначеної стратегії в поясненні 
світобудови, основ моралі тощо. 

Пасивні атеїсти. Наявні у таких людей атеїстичні переко-
нання не завжди є глибокими та усвідомленими. Емпіричні ознаки: 
невіра в основні релігійні догмати і міфи, негативне ставлення до 
релігійних цінностей і норм, упевненість, що релігія шкодить 
суспільству. Утім, атеїстичні переконання слабко реалізуються в 
поведінці. Пасивні атеїсти здебільшого не беруть участі в 
релігійних святах та обрядах, не практикують ритуальну поведінку 
в домашніх умовах, дітей прагнуть виховувати в дусі атеїзму, але 
не завжди здатні це робити. 

Активні атеїсти. Таким людям притаманні глибокі 
атеїстичні переконання. Вони не тільки не вірять у релігійні догма-
ти і міфи, а й готові обґрунтовано заперечувати їх. Ставлення до 
релігійних норм і цінностей у них негативне. На їхню думку, 
релігія шкодить суспільству, релігійну мораль вони називають 
лицемірною. Глибококритичною є їхня позиція щодо служителів 
культу. Переконання активних атеїстів реалізуються в їхніх учин-
ках, способі життя. Вони засуджують релігійну поведінку, намага-
ються переконати оточення у власних поглядах, готові сперечатися 
з віруючими, викривати помилки і нещирість служителів культу. 
Ніколи не беруть участі в релігійних святах та обрядах, не допус-
кають ритуальної поведінки в домашніх умовах, дітей послідовно 
виховують в атеїстичному дусі. 
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Свою роль у соціальній структурі суспільства відіграють та-
кож великі професійні групи. Членів таких груп, котрі об’єднують 
представників певних професій (військові, медики, освітяни), 
ріднять спільні психологічні риси, зумовлені соціально-психоло-
гічною специфікою професії. Так, шкільним учителям доводиться 
спілкуватися переважно з учнями, поліціянтам – з правопорушни-
ками, продавцям – з покупцями. Це спричинюється до переважання 
певних навичок спілкування, до формування протягом років 
професійної роботи іміджу, сприятливого для комунікації саме з 
якоюсь конкретною категорією людей. Учитель уміє добре пояс-
нювати, продавець – схиляти до купівлі товару, адміністратор – 
давати чіткі вказівки тощо. Разом з відповідними комунікативними 
навичками формуються типові настановлення на співрозмовника: 
учитель мимоволі вбачає в кожному співрозмовнику дещо неуваж-
ного (типового) учня, адміністратор – не зовсім ретельного (типо-
вого) виконавця.  

Услід за комунікативними навичками і настановленнями 
складається однотипність соціального мислення, зумовленого 
спільними проблемами, які регулярно доводиться вирішувати в 
щоденній професійній взаємодії. Наприклад, соціальний інтелект 
слідчого, що спрямовується на викриття можливих спроб з боку 
правопорушника ошукати когось, мимоволі спонукає так само ста-
витися до всіх інших людей, унаслідок чого постає, відповідно, спо-
творена картина соціального світу, у якому панують недовіра, не-
безпека. Cпільність соціального світогляду зумовлюється також 
досвідом перебування в однотипних спеціалізованих закладах 
освіти, студіюванням стандартних підручників, довідників тощо. 
Нарешті, професійна самосвідомість визначається ще й специфікою 
ставлення суспільства саме до цієї професії. 

Професійну групу об’єднує усвідомлення її членами 
професійної належності, визнання особливостей професії, відчуття 
“цехової” солідарності, розуміння інтересів своєї групи. 
Згуртованість професійної групи, що є цілковитою реальністю, 
підтримується, зокрема, завдяки формалізованій інституціоналіза-
ції професійної діяльності, певному укладу ієрархічних відносин та 
міжособових стосунків у межах одного професійного середовища.  

Однотипність повсякденно вирішуваних проблем, що 
пов’язані як із професійними завданнями, так і взаєминами з 
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іншими групами, а також суспільним становищем професійної гру-
пи, робить її представників своєрідним консорціумом. Він постає 
як об’єднання людей зі спільною долею та основними елементами 
групової психіки – потребами, інтересами, цінностями, традиціями, 
професійними стереотипами і, зрештою, стійкими формами 
поведінки. 

Усі великі групи, про які йшлося, – соціальні страти, нації, 
релігійні та професійні спільноти, – мають більш чи менш тривалу 
історію свого існування, тобто характеризуються певною сталістю. 
Є й інші типи сталих великих груп, наприклад територіальні, регіо-
нальні, які більшою чи меншою мірою збігаються з етнонаціональ-
ними групами, але можуть і не мати етнічного забарвлення. 

 
Тичасові великі групи. Поряд зі сталими в суспільстві 

час від часу виникають також тимчасові великі групи, з якими по-
части ідентифікують себе представники тих чи тих сталих груп. Як 
тимчасові великі групи можна розглядати, скажімо, електорати 
певних політичних сил чи кандидатів у президенти, аудиторії тих 
чи тих засобів масової інформації, відносно постійний склад 
численної інтернет-спільноти.  

Тимчасові великі групи можуть інколи утворювати навіть 
глядачі та слухачі окремих теле- і радіопередач або й популярних 
телесеріалів. Так, очевидні ознаки тимчасової групи із чітко вираже-
ними особливостями групової поведінки мала багатомільйонна, пе-
реважно жіноча, аудиторія латиноамериканських телесеріалів, які 
вперше демонструвалися на радянському телебаченні. На катего-
ричну вимогу її представниць у тодішніх колгоспах та радгоспах за-
для перегляду серіалу, бувало, навіть ішли на порушення трудового 
розпорядку, переносили час доїння корів, що, звичайно, не сприяло 
ні виконанню планів з виробництва молока, ні збереженню здоров’я 
тварин. 

Менша порівняно зі сталими групами тривалість існування 
тимчасових великих груп, що часто поєднується з малозначущими 
підставами їх утворення, зумовлює здебільшого і значно нижчий, 
ніж у сталих групах, рівень групової згуртованості та активності. 
Проте інколи тимчасові групи, наприклад електоральні, за ступе-
нем консолідації не поступаються сталим або й перевершують їх. У 
новітній історії України такими консолідованими (і різко поляри-
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зованими) групами в різні роки були електорати Л. Кучми і 
Л. Кравчука, Л. Кучми і П. Симоненка, В. Ющенка і В. Януковича, 
Ю. Тимошенко і В. Януковича. Отже, різницю між тимчасовими 
великими групами і тими, котрі розглядаються як сталі, у 
соціально-психологічному плані не слід абсолютизувати. 

До тимчасових великих груп традиційно відносять також 
різні скупчення людей, які називають натовпами. Але, по-перше, за 
кількістю його учасників натовп є зазвичай співмірним не з вели-
кими групами (етнічними, релігійними тощо), а з групами 
середніми – такими як, приміром, трудовий колектив промислового 
підприємства чи поселенська спільнота якогось не дуже великого 
населеного пункту. Та й утворюють натовпи часто-густо саме такі 
середні групи, як було, наприклад, у Новочеркаську 1962 року, ко-
ли робітники електровозобудівного заводу рушили до обкому 
партії, домагаючись поліпшення свого вкрай нестерпного мате-
ріального становища (згадаймо телефільм “Одного разу в 
Ростові”), або 2013 року в українському райцентрі Врадіївці, 
мешканці якої стали учасниками довготривалих акцій грома-
дянської непокори, дізнавшись про групове зґвалтування та спробу 
вбивства односельчанки працівниками міліції.  

А, по-друге, чимало запитань виникає і стосовно змістової 
визначеності поняття “натовп”, його соціально-психологічної 
сутності, про що піде мова в наступному параграфі.  

 
 

6.3. Маса і масові явища 
 
Поняття “маса”, попри значну поширеність у суспільних 

науках, не має в них однозначного трактування. Одні автори тлу-
мачать його як скупчення людей, що перебувають у безпосереднь-
ому контакті, інші, навпаки, відмітною рисою маси вважають май-
же цілковиту відсутність такого контакту; одні вбачають у ній не-
довготривале, тимчасове утворення, інші ще від початку минулого 
століття говорять про настання “ери мас”, тобто тлумачать її як 
певний стан суспільства, позначений історичною тяглістю. Про 
причини таких розбіжностей у потрактуванні цього поняття скаже-
мо далі, а поки що будемо спиратися на ті ознаки в його визначен-
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нях, які на сьогоднішній день можна вважати найбільш усталени-
ми. Під масою розумітимемо більш-менш стабільну і значну за 
чисельністю (багатотисячну або й багатомільйонну) сукупність 
індивідів, що не має чіткої структури, проте характеризується 
істотною однорідністю психологічних рис та поведінки цих 
індивідів. 

Маси як суспільне явище заявили про себе на рубежі XIX –
 XX століть. До цього спричинилися стрімке зростання народона-
селення, прискорений розвиток промисловості, небачена за мас-
штабами урбанізація в найбільш розвинутих країнах, що потягла за 
собою всеохопні міграційні процеси і значну скупченість 
мешканців великих міст. У них зосереджувалися вихідці з 
традиційних суспільних класів і верств, котрі швидко поривали зі 
своїм колишнім способом життя, притаманними йому нормами та 
цінностями і не встигали інтегруватися в нове соціокультурне се-
редовище, органічно увійти до інших великих груп, вибудувати 
тривкі внутрішньогрупові стосунки. Як наслідок, у містах-гігантах 
утворилися величезні конгломерати фактично нічим не пов’язаних 
між собою людей. Їх і почали називати масами. 

На думку Г. Блумера, маса позбавлена рис суспільства чи 
громади. У неї немає виразних ознак соціальної організації, звичаїв 
і традицій, усталеного набору правил чи ритуалів, структури ста-
тусних ролей. Вона складається з відокремлених і відчужених, у 
певному сенсі з ізольованих індивідів, які можуть належати до 
найрізноманітніших локальних груп і культур, залишаються 
анонімними (часто-густо нічого одне про одного не знають), між 
собою не взаємодіють і не обмінюються переживаннями, але є 
однорідними тією мірою, якою перебувають в однакових умовах 
життя і мають у сфері своїх інтересів одні й ті самі об’єкти. 

Найпотужнішим чинником, що підтримує інтерес маси до 
одних і тих самих об’єктів, слугують засоби масової інформації: 
телебачення, радіомовлення, преса, кіноіндустрія тощо. Їхній вплив 
– невід’ємний атрибут існування маси в сучасних умовах. 

Індивіди, які складають масу, є постійними споживачами 
повідомлень ЗМІ, що привертають загальну увагу. Це зближує по-
няття маси з уведеним Г. Тардом поняттям публіки і дає підстави 
розглядати його вчення як одну з підвалин наукових уявлень про 
психологію мас. Нагадаємо, зокрема, що, за Тардом, представників 
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публіки, котрі не перебувають між собою в безпосередньому 
контакті, об’єднує лише громадська думка, яка формується в 
процесі споживання певної інформації. Те ж саме можна сказати 
про будь-яку сукупність людей, котру визначають як масу. Адже у 
сфері масових інформаційних процесів вона, власне, і є публікою 
(телеглядачами, радіослухачами, читачами газет, інтернет-видань 
тощо). Споживаючи продукцію ЗМІ, індивіди, що належать до ма-
си (масової аудиторії), неминуче виробляють схожі, хоча подеколи 
й поляризовані, погляди на висвітлювані факти, події та явища. 
При цьому вони цілком резонно припускають, що аналогічні по-
гляди має й решта споживачів тієї самої інформаційної продукції. 
На цій основі у масовому середовищі поступово складається гро-
мадська думка, яка стає могутньою силою. З думкою мас та їхніми 
настроями змушені рахуватися політичні сили, великий бізнес і 
державні інституції. Інакше ситуація в країні легко може вийти з-
під контролю і, в разі крайнього загострення, призвести до 
соціального вибуху. 

Маса почасти перетинається із соціальною структурою 
суспільства, водночас нівелюючи її. Як писав один із провісників 
“ери мас” Х. Ортега-і-Гассет, це слово “означає не соціальний клас, 
а тип людей, що трапляються в усіх соціальних класах, тип, харак-
терний для нашого часу, такий, що переважає і панує в суспільстві” 
[Психология масс, 2010, с. 253]. Належність до маси він тлумачив 
як суто психологічну ознаку, яка зовсім не обов’язково передбачає, 
що той чи той індивід належить до неї, так би мовити, фізично [там 
само, с. 194]. 

Поняття маси зазвичай протиставляють поняттю еліти, під 
якою розуміють меншу частину суспільства, що вирізняється  
з-поміж інших людей не лише своїми статками і суспільним стано-
вищем, а й розумом та здібностями, володіє такими цінностями, як 
висока культура, сильна воля та компетентність, і тому здатна 
здійснювати позитивні суспільні перетворення. На думку Ортеги-і-
Гассета, згуртованість елітарної меншості заснована на смаках, 
ідеях та ідеалах, які виключають масове поширення. Для утворення 
меншості, яка відокремлює себе від суспільного загалу, потрібно, 
щоб її члени керувалися бодай відносно особистими мотивами. 
Натомість виникнення маси передбачає однаковість інтересів, 
смаків і стилю життя. Маса давить усе несхоже, особливе, 
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особистісне, вибране. Людина маси, для якої філософ не шкодував 
нищівних характеристик, не лише усвідомлює свою посередність, а 
й сміливо заявляє про своє право на вульгарність, і причому по-
всюдно. Як кажуть в Америці, “виділятися непристойно” [ там са-
мо, с. 197]. 

Отже, поняття маси відображає, з одного боку, знеособлення 
особистості, з другого – розмивання меж між великими 
соціальними групами, що веде до спрощення соціальної структури 
суспільства. Особистість деіндивідуалізується, а соціальна струк-
тура суспільства деградує, примітивізується. 

Звичайно, у таких твердженнях є чимало перебільшень. Іноді 
навіть може скластися враження (якщо некритично сприймати 
деякі теоретизування з приводу “ери мас”), що маса вже цілком 
заступила собою великі групи, витіснила їх із нашого сьогодення. 
Це не відповідає дійсності. Традиційний поділ суспільства на 
великі групи не втрачає свого значення, хоча воно й зменшується. 
Переважна більшість людей, прилучаючись певною мірою до маси, 
точніше до масової поведінки, не позбувається, однак, почуття 
психологічної належності до великих груп, у складі яких 
усвідомлює й реалізує свої корінні інтереси. Тому правильніше го-
ворити не про зникнення великих груп, а про тенденцію до поши-
рення в суспільстві масових явищ і про спорадичне набуття 
суспільством масоподібного стану під дією тих чи тих чинників. 

 
Найпоширеніші масові явища. Такі явища зазвичай 

характеризують за допомогою терміна “масова поведінка”. Масову 
поведінку здійснюють відокремлені індивіди. Тому вона 
вибудовується як індивідуальні лінії активності, а не як узгоджена 
дія. Одначе внаслідок реагування людей на одні й ті самі стимули 
ці індивідуальні лінії активності дивовижним чином сходяться. 
Люди обирають однакові форми поведінки (однакові предмети 
споживання, способи проведення дозвілля і т. ін.). Неабияку роль 
відіграють при цьому, звісно, й епізоди міжособового спілкування, 
механізми наслідування, психічного зараження тощо. Але свій 
вибір людина робить, як правило, самостійно, хоча й у загальному 
річищі аналогічних виборів інших людей – “атомів” маси. 

До найпоширеніших масових явищ відносять моду, чутки та 
паніку.  
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Мода. Феномен моди був би неможливим у ситуації суто 
надіндивідуального, групового буття. Мода як феномен містить 
цілий ряд характеристик, притаманних як індивідуальній, так і 
масовій свідомості. Загалом моду можна розглядати і як приклад 
соціально-психологічного впливу, і як ситуацію адаптації індивіда 
до соціального оточення, і як засіб комунікації [Зиммель, 1996; Ки-
лошенко, 2005].  

Термін “мода” сьогодні використовують у двох аспектах: 
конкретному і більш узагальненому. Відпочатково феномен моди 
був пов’язаний з одягом і правилами його використання. З часом 
слово “мода” стали застосовувати як синонім популярності, 
поширеності, престижності. Таке розширення поняття має свої 
підстави: у поводженні людей з одягом проявилися базові 
закономірності опосередкованого речами ставлення людини до 
інших людей і до самої себе. Музична мода, інтелектуальна мода, 
кінематографічна чи театральна мода – в усіх цих сферах ідеться не 
про одяг як елемент кожної з них, а про специфічний комплекс ха-
рактеристик поведінки, впливу і спілкування людей. 

Неважко помітити, що феномен моди, модності навряд чи є 
можливим у сфері праці. Мода – це явище принципово позапрагма-
тичне, тобто звільнене від вимог доцільності. Точніше кажучи, у 
тому чи тому вияві моди доцільність може бути певним чином 
“знятою”. 

У широкому значенні терміном “мода” зазвичай позначають 
поширений, але скороминущий і не пов’язаний з практичним ас-
пектом поведінковий стандарт. Мода є певним способом поведінки, 
який не випливає з логіки тих речей (“предметного світу”), якими 
людина свою поведінку опосередковує або на які свою поведінку 
спрямовує. Термін “мода” щодо сфери одягу позначає те ж саме, 
але у вужчому значенні: поширений більш чи менш скороминущий 
спосіб компонування і носіння одягу. Тож мода – це певний спосіб 
поведінки, базовими характеристиками якого є, з одного боку, 
поширеність, стереотипність, відтворюваність, а з другого – 
минущість, тимчасовість, швидкоплинність. 

Уже в самій характеристиці моди як соціально-психологіч-
ного явища закладено внутрішню суперечність: масштабність моди 
в соціальному просторі суміщається з підвищеною динамікою моди 
в соціальному часі. З цього погляду моду можна тлумачити як 
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швидкі зміни великих масштабів. Така характеристика є внут-
рішньо суперечливою, оскільки зазвичай чим більші масштаби 
змін, тим повільніше вони відбуваються і тим більше енергії по-
требують. Принаймні якщо говорити про еволюційну модель роз-
витку. Що ж до моди, то вона виявляється перманентною 
революцією: це постійні зміни великих масштабів. І саме це 
свідчить про належність моди до сфери масової поведінки як такої.  

 
Таблиця 6.3 

Найбільш істотні масові явища 
Наймену-
вання 

Визначення Детермінанти, передумови виник-
нення, поширення 

мода ● поширений, але 
скороминущий 
поведінковий стан-
дарт 
● поширений  
і скороминущий 
спосіб компону-
вання та носіння 
одягу 

● потреби особистості: 
– у самовираженні, самореалізації; 
– в ідентичності, належності  
до певної групи; 
– в атракції (прагненні сподобатися 
оточенню); 
– у захисті (приєднання до групи 
знімає тривогу та невпевненість) 
● механізми: навіювання, заражен-
ня, наслідування 

чутка ● різновид 
повідомлення, що 
претендує на 
інформаційний 
статус; являє собою 
передавання 
недостовірних 
предметних 
свідчень  
у процесі 
міжособового 
спілкування 

● передумови виникнення: 
– напружений інтерес людей до 
певного аспекту суспільного життя; 
– брак офіційних повідомлень  
у загальнодоступних ЗМІ щодо 
предмета інтересу або вони є 
малоінформативними, суперечли-
вими; 
– офіційні повідомлення щодо 
предмета інтересу не викликають 
довіри у людей 
● мотиви поширення: 
– предмет чутки, причетність  
до події та поширення інформації 
про неї підвищує особистісну 
значущість поширювача; 
– циркуляція чутки поліпшує 
емоційний баланс у певному 
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Наймену-
вання 

Визначення Детермінанти, передумови виник-
нення, поширення 

сегменті суспільства (підвищує його 
тонус, знижує емоційну напругу) 
● механізми: навіювання, заражен-
ня, наслідування 

масова 
паніка 

● реакція жаху, 
неадекватна  
як щодо масштабів 
небезпеки, так  
і щодо бажаних 
результатів дій  
у відповідь  
на цю небезпеку 

● передумови виникнення: 
– соціальні (результат попередніх  
чи очікування майбутніх лих); 
– фізіологічні (утома, виснаження, 
голод, тривале безсоння, алкогольне  
чи наркотичне сп’яніння); 
– загальнопсихологічні 
(несподіванка, переляк, здивування, 
викликані нестачею інформації що-
до можливих небезпек і способів 
протидії); 
– соціально-психологічні  
й ідеологічні (брак зрозумілої 
значущої загальної мети, 
солідарності, ефективних лідерів, 
котрі користувалися б довірою) 
● механізми: зараження, 
наслідування 

 
Масова свідомість, елементом якої є мода, зазвичай 

вважається досить інертним утворенням. Для його “розхитування” 
ті ж таки політики під час виборчих кампаній задіюють величезні 
ресурси. Проте мода показує, що немає прямої залежності між кіль-
кістю задіяних ресурсів для впливу на масову свідомість і якісними 
змінами цієї свідомості. Трапляється, порівняно незначні чинники 
приводять то масштабних зрушень у масовій свідомості. Тож мода 
фактично є масштабним наслідком креативних дій і рішень окре-
мих осіб: адже те, що з часом стає певними масовими стандартами, 
першопочатково було чиєюсь індивідуальною творчістю. 

Отже, внутрішня суперечність у феномені моди між масшта-
бами соціального простору і динамікою соціального часу 
виявляється в іншому співвідношенні: індивід – маса. Індивід у 
межах феномена моди може бути творцем або споживачем. Якщо 
ми говоримо про моду як тип ставлення до одягу, а через одяг – до 
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інших і самого себе, то індивідами є так звані модельєри-
дизайнери, які розробляють нові колекції і тим самим формують 
нові модні “тренди”. Це окремі люди, що сформували певний мод-
ний бренд, тобто відоме престижне ім’я і статус, мають свої 
спеціалізовані фабрики (“будинки моди”) і великий потенціал 
впливу на громадську думку. Впливовість творців моди базується 
не лише на їхній креативності й відчутті смаку, а й на тому місці в 
соціальному просторі, яке їм вдалося посісти. Бренд, або лейбл, є 
продуктом індустрії моди, тобто всієї модної інфраструктури – 
сукупності предметних і комунікативних зв’язків, що формують і 
підтримують неперервний процес виробництва, поширення і 
втілення модних стандартів. Із цього погляду окремий дизайнер-
модельєр є і творцем моди як живого творчого процесу, і функцією 
моди як індустрії, бізнесу. Тобто модельєр – це і об’єкт, і суб’єкт 
моди як процесу і впливу.  

В інакшій ситуації перебуває індивід, що є споживачем 
модної продукції. Як і загалом у сучасних умовах перевиробниц-
тва, систему маркетингу спрямовано на формування такого рівня 
потреб індивіда-споживача, за якого виробництво могло б нарощу-
вати чи принаймні зберігати темпи свого розвитку.  

Проте моду неможливо зрозуміти, виходячи лише із структу-
ри сучасної системи суспільного виробництва, розподілу і спожи-
вання. Мода як явище формувалася принаймні з XIV ст. На той час 
спосіб виробництва був принципово іншим, відрізнялося і ставлен-
ня людей до одягу. Першопочатково мода значною мірою була 
способом утілення певних культурно-історичних ідеалів – рис 
ідеальної особистості (наскільки взагалі можна говорити про 
особистість як феномен XIV ст.). Однак поступово вона 
звільнялася від прагматичної функції, хоч і далі відтворювала в 
естетичній формі певну прагматику культури.  

Можна згадати хоча б радянську моду, де соціально-
ідеологічний зміст культури було досить явно представлено в поши-
рених стандартах одягу. Уявлення про такі стандарти дає, наприк-
лад, один з епізодів телесеріалу “Червона королева”, коли державна 
комісія з обуренням відкидає моделі жіночого одягу, що не 
відповідають ідеалові зовнішнього вигляду “радянської жінки-
трудівниці”. Натомість сучасна мода як сфера соціальної поведінки, 
яка не перебуває під ідеологічним диктатом, спрямована переважно 
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не на втілення практичних ідеалів культури, а на формування есте-
тики людського співбуття і відтак – самовираження особи. Із цього 
погляду індивідуальністю у сфері моди слід вважати того, хто має 
свій естетичний смак.  

Мода є одночасно й уподібненням до інших, і засобом 
вирізнення поміж них. Крізь призму цієї суперечності стає більш 
зрозумілим індивідуальнісний характер моди. Індивідуальність – це 
відмінність у спільному. Схожу логіку має і мода як самовиражен-
ня індивідуальності. Якщо людина просто стежить за модою і 
одягається відповідно до пропонованих стандартів, вона самим тим 
фактом ще не виявляє індивідуального смаку. У цьому разі 
реалізуються інші функції моди: соціально-майновий статус, пре-
стиж, належність до референтної групи, просто соціальна 
конформність. Інша справа, якщо індивід творчо компонує модні 
стандарти, самостійно визначає рівень модності речей, які він но-
сить. У цьому може знайти вираження унікальність людини [Зим-
мель 1996; Килошенко, 2005]. 

Функція моди полягає також у демонструванні ідентифікації 
– належності індивіда до локальної групи, що є частиною маси або 
протиставляє себе їй. Через модні речі людина “повідомляє” ото-
ченню чи певній “цільовій групі” про своє бажання чи факт 
належності до них. І демонструє цю належність саме через 
схожість. Так, бізнесмен продемонструє її через дорогий швей-
царський годинник, представник богеми – через яскраві аксесуари 
та креативне поєднання елементів одягу, а представник такої 
молодіжної субкультури, як хіпстери, – через підкочені “скінні” та 
окуляри в широкій оправі.  

Із функцією ідентифікації пов’язане й тлумачення моди як 
засобу формування атракції. Тут на перше місце виступає саме 
вплив: індивід, використовуючи модний одяг, фактично змінює 
свій зовнішній вигляд у бажаний для нього бік, демонструючи чи 
маскуючи ті чи інші риси зовнішності (“зовнішнє”) і характеру 
(“внутрішнє”). При цьому нетворче, буквальне ставлення до моди 
нерідко призводить до підміни внутрішнього зовнішнім: людина 
концентрується на тому, як її буття відображається в сприйнятті 
інших, не переймаючись власним буттям як таким. Неусвідом-
люваний характер такої підміни, власне, має невротичний характер. 
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Окремо потрібно зупинитися на соціально-психологічних 
механізмах моди. Мода, будучи соціокультурним процесом, функ-
ціонує і поширюється саме завдяки соціально-психологічним ха-
рактеристикам як суспільства загалом, так і його типових 
представників.  

Першим серед таких механізмів є психічне зараження. Мода 
як своєрідна “гонитва”, динамічний процес різноманітних змін 
генерує ажіотаж – стан масового захоплення новим. Психічний 
стан ажіотажу як реакція на новизну через свою інтенсивність і 
масовість є швидкоплинним і скороминущим.  

Інший механізм – навіювання як сприймання модних 
стандартів на основі авторитету, довіри, емоційної прихильності до 
джерела інформації. Саме емоційність у сукупності з блокуванням 
раціональної критичності є атмосферою модних показів. У галузі 
моди як передусім естетичній, позаутилітарній сфері інший тип 
інформування, відмінний від навіювання, важко собі й уявити. Ес-
тетика – це сфера безпосереднього чуттєво-емоційного сприйняття, 
де демонстрування є головним способом представленості естетич-
ного предмета, а навіювання – умовою такого сприйняття.  

Ще одним механізмом моди можна вважати уподібнення, про 
яке вже йшлося вище. Уподібнення (наслідування) на 
поведінковому рівні є відтворенням одним суб’єктом дій іншого. У 
сфері моди це означає, що людина прагне носити ту ж модель одя-
гу, що й інша. Причини і сенс такого механізму вже згадувалися: 
демонстрування групової чи соціально-статусної належності або 
прагнення до такої належності. Слід мати на увазі, що уподібнення 
має дворівневу структуру: реальне уподібнення в моді стосується 
зовнішності. А за цим зовнішнім уподібненням найчастіше стоїть 
прагнення до уподібнення сутнісного, глибинного, внутрішнього. 
Це виглядає формально виправданим. Однак така логіка ілюзорна, 
оскільки мода за своєю суттю є культурним зусиллям, спрямова-
ним на подолання жорсткого, однонаправленого зв’язку від 
внутрішнього до зовнішнього. 

Отже, мода й далі виконує функцію правил носіння одягу. Про-
те ця функція стала підпорядкованою щодо інших: самовираження 
особи, демонстрування ідентифікації, формування атракції. Зі сфери 
культурної прагматики мода перейшла у сферу бізнес-естетики, де 
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рівень модності визначається рівнозначно як масовими смаками, так і 
коштовністю одягу.  

Чутки. Хоч як би до них ставитися, слід мати на увазі, що 
чутка є різновидом повідомлення. Таким, що претендує на 
інформаційний статус, а значить і на інформувальну функцію.  

А для будь-якого повідомлення як елемента спілкування 
(комунікації) потрібні щонайменше двоє. Проте говорити про чут-
ку в спілкуванні між двома людьми немає сенсу, якщо до цієї 
ситуації не припасувати когось третього, від кого чутка була почу-
та і тепер повідомляється однією людиною іншій. Тобто чутка зав-
жди є продуктом “третьої сторони”, навіть якщо вона анонімна (у 
такому випадку її позначають словами “як говорять”). До того ж ця 
“третя сторона” не бере безпосередньої участі в транслюванні 
повідомлення як чутки. Така комунікативна ситуація унеможлив-
лює перевірку чутки (принаймні на момент її отримання). Проте 
отримане повідомлення не може бути й полишеним без уваги через 
його значущість для отримувача чутки. Це формує сприятливу ат-
мосферу для навіювання (отримувач чутки вважає за корисне рад-
ше взяти її до уваги, принаймні про всяк випадок), зараження (от-
римувач чутки переймається рівнем стурбованості, полегшення або 
надії того, від кого чутка приходить) і наслідування (отримувач 
чутки подібно до того, від кого чутку отримано, транслює її іншим 
потенційно зацікавленим у подібній інформації адресатам). 

Варто зауважити, що чутка є приватним актом як елемент 
безпосереднього спілкування. ЗМІ як універсальний медіатор су-
часних суспільних комунікацій можуть відтворювати чутки, прово-
кувати їх або спростовувати, проте жодна із цих форм не є елемен-
том функціонування чутки. “Життя” чутки відбувається в 
спілкуванні “з уст в уста”. І в цій безпосередності, що вимагає 
фізичної чи принаймні віртуальної співприсутності (за допомогою 
телефону чи інтернет-зв’язку), також реалізується масовість як 
соціально-психологічна характеристика.  

Отже, чутка – це передавання недостовірних предметних 
свідчень у процесі міжособового спілкування. 

Спеціального пояснення в наведеному визначенні потребує 
термін “недостовірність”. Повсякденна свідомість кваліфікує чут-
ки, а відтак і їхню недостовірність, як неадекватність у 
відображенні предмета, про який ідеться в чутці. Чутки справді не 
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заслуговують на довіру (що й означає “недостовірність”), проте не 
через їхню неправдивість (цей критерій є невалідним/некоректним 
для підведення інформації під рубрику “чутка”), а через їхню 
неперевірюваність. Чутка як спосіб циркулювання інформації (чи 
квазіінформації) функціонує в просторі так званих соціальних ме-
реж, тобто мереж міжособового спілкування, вибудуваних за прин-
ципом спільних інтересів. Міжособове спілкування не передбачає 
доповнення знання, що транслюється у вигляді повідомлення, ме-
тодом його отримання (а відтак і способом перевірки). Фактично 
масова свідомість у чутці натуралізує знання як безумовне, оста-
точно з’ясоване, котре вже не залежить від методу його отримання 
і за жодних умов не може бути спростованим. 

Почасти натуралізація знання в чутці зумовлюється самою 
природою соціальної реальності. На відміну від реальності 
природної, соціально значущі події неможливо експериментально 
відтворити, бо це вже будуть аналогічні події, проте не ті ж самі. 
Можна бути лише їхнім свідком, тобто дістати можливість 
свідчити про ці події. Передавання таких свідчень не самим 
свідком як єдиним гарантом їхньої достовірності перетворює 
свідчення на чутку. Отже, чутка сама по собі не є неправдивістю. 
За своєю суттю чутки – це соціальні знання, які втратили умови 
їхньої достовірності. 

Інколи чутки відсилають до самого соціального факту без по-
силання на того, хто і як його зафіксував, або містять 
квазіпосилання на кшталт “говорять...”, “уже всім у місті відомо...”. 
Фактично до чуток належать і такі формальні посилання, як 
“американські вчені відкрили...” або “газети пишуть...”. Наближа-
ються до статусу чуток і повідомлення з такими посиланнями, як 
“колись я чув по радіо...” або “я дивився телевізор, і там 
розповіли...”. В останніх прикладах начебто сам “свідок” транслює 
певне повідомлення. Але слід мати на увазі, що такий “свідок”, якщо 
й був свідком, то не події, яка є предметним змістом чутки, а лише 
публічної (телевізійної чи радійної) трансляції свідчень інших лю-
дей. Частіше ж людина, котра поширює чутку, посилаючись на 
телевізійну чи радіопередачу, сама не була її свідком, а покладається 
на “свідчення” осіб, яким довіряє або й ідентифікує себе з ними. У 
разі такої ідентифікації вона теж суб’єктивно почувається свідком, 
що в перцепції надає чутці неспростовної істинності. 
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Так, за часів президентства Л. Кравчука широкого розголосу 
набула чутка про його “хатинку” – розкішний палац у Швейцарії. 
Ніби під час телевізійного інтерв’ю якийсь відважний журналіст 
(який саме – невідомо) запитав тодішнього Президента про той па-
лац, на що він відповів: “Та який там палац – така собі хатинка”. 
Насправді такого телеінтерв’ю і, зрозуміло, такої відповіді ніколи не 
було. Але в цій чутці настільки вдало було зімітовано стиль мовлен-
ня Леоніда Макаровича, що її й досі переповідають багато людей. 
Причому дехто стверджує, що те неіснуюче інтерв’ю особисто ди-
вився і тепер уже й сам у це щиро вірить.  

Сторонньому спостерігачеві чутка говорить більше не про те, 
про що в ній ідеться, а про тих, хто її поширює. Із цього погляду 
чутки є суттєвою інформацією для науковців, котрі їх вивчають як 
вияв громадської думки, політичних настроїв, ставлення населення 
до керівництва держави, засобів масової комунікації тощо.  

Чутки не тільки відображають стан масової свідомості, а й 
здатні помітно впливати на неї, і опосередковано – на поведінку 
людей. Тому вони – інструмент не лише соціально-психологічної 
діагностики, а й соціально-політичного впливу. Не викликає 
сумніву, зокрема, те, що згадану чутку про “хатинку” Л. Кравчука 
було поширено його опонентами з метою впливу на ставлення до 
нього громадян України – майбутніх виборців. 

Для класифікації чуток як соціально-психологічного явища 
можна використати експресивну підставу. Цей критерій апелює до 
почуттів, якими супроводжуються різні види чуток: чутка-бажання, 
чутка-залякування, чутка-агресія.  

Чутки-бажання відображають сподівання, бажане 
очікування того соціального середовища, де чутка циркулює. Та-
кий тип чуток супроводжується позитивним емоційним фоном. 
Так, під час Коліївщини гайдамаки, які повстали проти польського 
панства, з ентузіазмом розповідали одне одному, що їх нібито 
підтримує російська цариця Катерина ІІ (таємно надіслала їм “зо-
лоту грамоту”, постачає зброю). Одначе навіть умовно позитивні 
чутки здатні спричинити деструктивні наслідки: психологічно 
демобілізувати їхніх поширювачів або спровокувати серед них 
фрустрацію в разі раптового публічного розвінчання суспільно 
важливого повідомлення, яке міститься в сюжеті чутки. Що й ста-
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лося, коли царське військо допомогло польській шляхті придушити 
гайдамацьке повстання. 

Чутки-залякування відображають негативні очікування лю-
дей: від пасивно-песимістичних, що можна кваліфікувати як при-
хований “соціальний невроз”, до істерично-панічних (умовно ка-
жучи, “соціальний психоз”). Фактично йдеться про інспірування 
соціальної напруженості, яка каналізується в той чи той предмет 
страху. Саме тут найбільш очевидним є маніпулятивний, форму-
вальний потенціал чуток. Чутки-залякування не лише 
відображають суспільні страхи як елемент соціального самопочут-
тя, а й стимулюють ці страхи. Уже в самій назві цього виду чуток 
угадується навмисність і зловмисність їхніх можливих ініціаторів 
(наприклад, перед проголошенням та в перші роки незалежності 
України проімперські сили, прагнучи не допустити до влади 
націонал-демократів, зокрема В’ячеслава Чорновола, активно по-
ширювали серед людей літнього віку чутку про те, що ці борці за 
незалежність мають намір скасувати пенсії, поклавши обов’язок 
утримувати пристарілих батьків на їхніх дітей). Зрозуміло, чутки-
залякування далеко не завжди є навмисно спровокованими. Однак 
із трьох видів чуток, про які йдеться, саме цей є, зважаючи на 
непересічне значення страху як мотиву поведінки, традиційним 
інструментом впливу. 

Агресивні чутки мають своєю передумовою напружені 
відносини між соціальними чи етнічними групами. Агресія якраз і 
зосереджується на представниках тих чи тих груп. Нерідко 
каталізаторами агресивних чуток стають національні катастрофи на 
кшталт поразки у війні, безпорадність влади у вирішенні 
суспільних суперечностей, стихійні й антропогенні лиха, коли на 
тлі загального соціального напруження формується більш чи менш 
усвідомлюване бажання знайти “цапа-відбувайла” – імовірного або 
символічного винуватця небажаних подій. У царській Росії пошуки 
такого “цапа-відбувайла” вилились, як відомо, у чорносотенні 
єврейські погроми, а в нацистській Німеччині – у Голокост. 

У процесі циркуляції чуток можна виокремити такі типові 
викривлення:  

– згладжування, яке полягає у скороченні сюжету за раху-
нок усунення з нього несуттєвих з погляду поширювачів чутки де-
талей; 
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– загострення, що є почасти наслідком згладжування і зво-
диться до підвищення ролі тих елементів сюжету, які залишились і 
видаються поширювачам найбільш значущими; 

– підлаштування, тобто зміна деталі сюжету, що не є ані 
згладжуванням, ані загостренням, проте суттєво змінює зміст 
повідомлення в цілому. 

Усі три типи викривлень відбуваються відповідно до наста-
новлень і стереотипів аудиторії. 

Існують дві базові передумови чуток: напружений інтерес до 
певного аспекту суспільного життя і дефіцит достовірної 
інформації щодо цього аспекту. Тобто обов’язковим ґрунтом для 
появи чуток слід вважати незадоволений суспільний інтерес. У су-
часному суспільстві фактично чи не єдиним джерелом соціальної 
достовірності є ЗМІ. За всієї умовності цього твердження і, 
відповідно, самих претензій ЗМІ на цей статус чутки поширюються 
за таких обставин: 

– кількість офіційних повідомлень у загальнодоступних ЗМІ 
щодо предмета інтересу недостатня; 

– офіційні повідомлення в загальнодоступних ЗМІ щодо 
предмета інтересу мають малоінформативний характер або 
взаємосуперечливі; 

– ЗМІ загалом або трансльовані ними офіційні повідомлення, 
що стосуються предмета інтересу, не викликають довіри аудиторії. 

Можна виокремити і суто психологічні фактори поширення 
чуток. 

По-перше, фактор особистісної значущості. Людина, яка 
прилучається до поширення чутки, тим самим демонструє її адре-
сатам своєрідну причетність до події, установи чи людини, про 
яких у чутці йдеться. Окрім цього, сам акт приватного повідом-
лення актуальної інформації утверджує одного індивіда в очах 
іншого як неформального лідера думки, що також є істотним еле-
ментом соціального статусу. 

По-друге, фактор емоційного балансу. Циркуляція чуток 
здатна тимчасово оптимізувати емоційний баланс у певному 
сегменті населення, тобто підвищити його емоційний тонус (зок-
рема, усунути нудьгу) чи знизити емоційну напруженість до певно-
го оптимуму. Фактично в цьому разі чутка стає квазіподією, яка 
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виконує компенсаторну функцію в ситуації емоційно-подієвого 
дефіциту. 

У сучасному суспільстві навряд чи варто розцінювати чутки 
як соціально-психологічну хворобу абощо. Соціальні мережі, які є 
середовищем поширення чуток, є водночас і основою громадянсь-
кого суспільства як позадержавної взаємодії громадян на основі 
спільних неполітичних інтересів і потреб. Чутки – це вторинний 
прояв громадянської свободи, що, однак, не означає непотрібності 
засобів їх профілактики і нейтралізації. Найголовнішими серед 
останніх є оперативність, систематичність і незмінна достовірність 
офіційних повідомлень у ЗМІ, а також оптимальне емоційне наси-
чення життя, усунення подієвого дефіциту і зменшення 
незадоволеності людей особистісним статусом. 

Паніка. Це явище безпосередньо пов’язане із чутками. 
Паніка нерідко виникає внаслідок їх поширення, супроводжується 
й підживлюється ними. І небезпечний аспект чуток як різновиду 
суспільної комунікації якраз і полягає в появі панічних настроїв. 

Паніка – це психічний стан, і як такий він може бути прита-
манним як індивідові, так і людській спільноті, найбільшої 
вираженості досягаючи в умовах масового скупчення людей. Тому 
коректно говорити про індивідуальну паніку й масову паніку.  

Образ, що стоїть за панікою як науковим поняттям, – це ове-
ча отара, яка через незначну причину виходить із-під контролю 
пастухів і починає поводитися настільки імпульсивно, що це може 
призвести до загибелі багатьох тварин. Власне, саме слово паніка 
походить від імені Пана – бога давньогрецьких пастухів, які 
нерідко були свідками таких подій. Цікаво, що той же бог Пан зго-
дом став для греків богом війни. А тогочасні військові битви – це 
ще один яскравий приклад паніки, коли переможена сторона кида-
лася врозтіч, намагаючись уникнути загибелі. І саме такий 
“неорганізований відступ”, як це назвали б тепер, і ставав причи-
ною цілковитої поразки й абсолютної нездатності до щонайменшо-
го спротиву. 

Наведені етимологічні уточнення вже самі по собі дають 
змогу зробити певні узагальнення. Паніка як психічний стан і на 
індивідуальному, і на масовому рівні є сумішшю страху й 
безпорадності. У цьому паніка наближається до жаху. Жах – це не 
просто переляк чи страх як один з елементів загального психічного 
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стану людини. Жах всеохопний: він не лише домінує, а підкоряє 
собі всі елементи самопочуття індивіда, маси чи спільноти і, що 
найважливіше, блокує здатність до саморегуляції, вольового само-
контролю. Жах паралізує не тільки чуття, а й волю.  

Паніка, однак, має свої особливості порівняно із жахом. 
Паніка – це не лише стан, а й, на відміну від жаху, певна готовність 
до дій, хоч і різких, імпульсивних, непередбачуваних і некерова-
них. Якщо традиційно в психології термін “готовність” позначає 
все ж таки передумову певних свідомих, цілеспрямованих і тому, 
імовірно, продуктивних дій, то паніка – це радше актуалізований 
потенціал вибухоподібних дій, які, мабуть-таки, шкідливі для само-
го їхнього суб’єкта, котрий є “суб’єктом” лише номінально. У ши-
рокому сенсі слова “паніка” – це і психічний стан, і готовність до 
дій, і модель (тип) поведінки. 

Паніка є реакцією на реальну чи уявну небезпеку. Особли-
вість панічної реакції в тому, що вона найчастіше неспівмірна з 
приводом, який її викликав (з тим, що було оцінено як небезпека). 
При цьому жодна із зовнішніх небезпек сама по собі не є достат-
ньою для виникнення паніки. Адже як і будь-яка людська реакція, 
паніка опосередковується як суто психологічними (внутрішня 
психологічна готовність, фоновий і домінуючий емоційні стани, 
фіксовані настановлення, образ “Я”, самооцінка, міра суб’єктності), 
так і психологічно-світоглядними чинниками (цінності, актуальні 
смисли і завдання, рівень особистісної зрілості і самоактуалізації, 
соціальний і особистісний досвід тощо). До структури панічної 
реакції слід віднести як оцінку (власне інтерпретацію) зовнішнього 
фактора на предмет його небезпечності, так і самооцінку суб’єктом 
моделі поведінки, що обирається у відповідь на таким чином 
проінтерпретований зовнішній подразник. Щоправда, із цим 
пов’язана ще одна особливість паніки: як реактивний психічний 
стан, вона притлумлює самооцінку, унеможливлює рефлексію і тим 
самим пригнічує самосвідомість як особистісну структуру. 

Загалом можна стверджувати, що паніка – це неадекватна 
реакція суб’єкта як щодо масштабів небезпеки, так і щодо бажа-
них результатів дій у відповідь на цю небезпеку. 

Паніка як масове явище набуває додаткової специфіки. Ма-
сова паніка – це не просто сукупність індивідів, що панікують, а 
певна взаємодія між індивідами, котра особливо яскраво 
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виражається за умови їх контактного скупчення. Через класичні 
механізми масової поведінки – зараження і наслідування (уподіб-
нення) – індивіди, що перебувають у безпосередній фізичній 
співприсутності, “зчитують” емоційний стан оточення передовсім 
за невербальними характеристиками. Така модель соціального 
сприймання фактично обминає рефлексивно-критичний механізм. 
Це надає отриманій у такий спосіб інформації про зовнішнє сере-
довище емоційності і переконливості, а відтак робить її 
гіперзначущою. 

Панічна маса людей може бути як гіпердієвою, так і 
паралізованою на рівні дій. Дієвість панічної маси є умовною в то-
му сенсі, що ці дії не становлять систему, вони не цілеспря-
мовані/доцільні, не керовані. Такі дії нерідко за своєю продук-
тивністю тотожні цілковитій бездіяльності. Така бездіяльність мо-
же виражатися в абсолютній нездатності до будь-яких дій – це 
своєрідний трансовий стан, коли не лише рефлексивний зв’язок, а й 
елементарне самосприйняття зовсім пригнічується, а інстинкт са-
мозбереження блокує будь-які дії як нібито чи справді потенційно 
небезпечні. Проте бездіяльність може виражатись і в паралізації 
лише вольового начала, коли маса стає слухняною, відмовляючись 
від саморегуляції, пошуку власних рішень, і піддається 
нав’язаному їй іззовні способу поведінки. 

Масова паніка – це феномен не лише психології мас. Вона 
може охоплювати також великі групи, що не підпадають під визна-
чення маси, – як сталі (соціальні страти, національні меншини, 
професійні спільноти тощо), так і тимчасові (наприклад, вклад-
ників якогось банку чи глядачів певного телеканалу), або й 
суспільство в цілому.  

Щоправда, справжню паніку в усьому суспільстві, мабуть, 
важко собі уявити: це означало б цілковитий безлад, анархію, руй-
нування державних структур, паралізацію цілої країни не лише в 
якомусь із аспектів, а й на рівні елементарного самозбереження 
громадян. Проте панічні настрої як стан соціального самопочуття є 
вельми реальними. Приводом для панічних настроїв у суспільстві 
можуть стати такі загальнозначущі події, як девальвація грошової 
одиниці, поширення епідемічних хвороб, оголошення надзвичай-
ного чи воєнного стану. Ці та інші подібні фактори потенційно мо-
жуть виявитися критичними для будь-якого члена суспільства. 
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Проте жодна із цих подій не може вважатися причиною паніки. 
Реальні причини паніки майже ніколи не лежать зовні, а приховані 
в самому суб’єкті, нехай то буде індивід, група чи суспільство за-
галом. 

Виокремлюють такі фактори, або передумови, виникнення 
паніки:  

1) соціальні, що виливаються в соціальну напруженість. Ос-
тання може бути результатом попередніх чи очікування майбутніх 
лих природного, економічного або політичного характеру; 

2) фізіологічні, тобто утома, виснаження, голод, тривале без-
соння, алкогольне чи наркотичне сп’яніння; 

3) загальнопсихологічні, до яких належать несподіванка, пе-
реляк, здивування, викликані нестачею інформації щодо можливих 
небезпек і способів протидії; 

4) соціально-психологічні й ідеологічні, що виявляються, коли 
в суспільстві бракує зрозумілої значущої загальної мети, ефектив-
них лідерів, котрі користувалися б довірою, та групової 
згуртованості. 

Одним з основних способів запобігання паніці психологи 
вважають своєчасне інформування людей про можливі небезпеки. 
Усунення кожної групи факторів паніки вимагає відповідних 
засобів протидії. Однак усі способи упередження і ліквідації паніки 
можна узагальнити, підвести під один знаменник, а саме: повернен-
ня суб’єктові (індивідуальному чи груповому) відчуття своєї 
суб’єктності – тобто здатності свідомо, доцільно визначати 
свою активність і взаємодію із ситуацією. Володіння бодай 
ілюзорним знанням і хоч якоюсь програмою дій у разі можливої 
небезпеки радикально змінює психологічний аспект ситуації, 
перетворює світ в очах людини з непідвладної стихії на сукупність 
предметів її практичних, перетворювальних дій.  

 
Феномен сконцентрованої маси. Маса перебуває за-

звичай у просторово роз’єднаному, розпорошеному стані. Але коли 
в ній виникають певні флуктуації, значні збурення, спровоковані 
найрізноманітнішими зовнішніми та внутрішніми чинниками, вона 
виявляє тенденцію до локалізованої концентрації, то тут, то там 
епізодично згущується. Простіше кажучи, люди час від часу спон-
танно збираються разом, юрмляться (або – в термінології 
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Г. Блумера – товчуться, штовхаються), бурхливо обговорюють 
події, що їх схвилювали, залежно від ситуації висловлюють свій 
гнів, невдоволення, обурення, рідше – радість, ентузіазм чи захоп-
лення. Такі згущення маси повелося називати натовпами, або юр-
бами. Особливо легко вони утворюються у великих містах, де 
спостерігається значна скупченість населення, постійне 
переміщення мешканців транспортними комунікаціями, проводять-
ся багатолюдні видовищні та розважальні заходи. 

Маса в розпорошеному, повсякденному стані і маса у скон-
центрованому вигляді – принципово різні соціально-психологічні 
феномени. Якщо в першому випадку люди вибудовують, як уже 
говорилося, індивідуальні лінії поведінки, діючи однаково чи 
подібно, то в другому вони безпосередньо взаємодіють, набувають 
не лише однакових, а й спільних психологічних характеристик і 
нерідко стають суб’єктом колективної дії, спільної активності. 

На жаль, цієї принципової різниці не було помічено фундато-
ром школи психології мас Г. Лебоном. Глибоко вивчивши 
психологію натовпу, він неправомірно екстраполював результати 
своїх спостережень і на масу, що перебуває в розпорошеному стані. 
При цьому як масою, так і натовпом називав і те й інше. У подаль-
шому термін “маса” обирали для характеристики або ж лише на-
товпу (наприклад, Е. Канетті), або ж лише маси як нелокалізованої, 
розпорошеної сукупності індивідів (наприклад, Х. Ортега-і-Гассет). 
Траплялося й так, що слідом за Г. Лебоном цим терміном поймено-
вували водночас і розпорошену, і сконцентровану масу. Така 
термінологічна плутанина зберігається в науковій літературі й до-
тепер. Це слід мати на увазі, опрацьовуючи її. 

Натовп в історичному вимірі “старший” від маси (якщо ви-
ходити з її сучасних потрактувань), його не можна вважати набут-
ком суто “ери мас”. На більш чи менш детальні описи натовпу і 
його поведінки можна натрапити вже в літописах та історичних 
хроніках, чимало їх трапляється й на сторінках класичної 
художньої літератури – у творах Оноре де Бальзака, Еміля Золя, 
Льва Толстого, Тараса Шевченка та інших визначних прозаїків і 
поетів минулого. Проте “ера мас” значно полегшила спорадичну 
появу натовпів, створила для цього винятково сприятливі умови. 
Адже коли життя складається так, що маса змушена діяти, або коли 
її підштовхують до певних дій іззовні, вона неминуче породжує 
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сама із себе натовпи. Чим, буває, й користуються можновладці або 
окремі політичні сили, зацікавлені в маніпулюванні масовою 
свідомістю. 

Породження масою натовпів за штучно інспірованих умов 
художньо переконливо показав сучасний китайський письменник, 
лауреат Нобелівської премії в галузі літератури Лю Цисінь. У 
своєму відомому романі він відтворив, за його визначенням, роки 
божевілля – часи так званої культурної революції в Китаї, під час 
якої зусиллями тодішнього політичного керівництва країни 
тамтешнє суспільство було свідомо приведене до хаотичного, 
масоподібного стану. Змалювавши вражаючу картину злочинної 
поведінки знавіснілого натовпу хунвейбінів, Лю Цисінь підсумовує: 
“Гарячі точки, подібні до цієї, виникали то тут, то там по всьому 
Пекіну, ніби синхронно працювали незліченні, підключені пара-
лельно центральні процесори, синтезуючи тим самим Велику проле-
тарську культурну революцію” 1. 

Дуже влучна метафора: розбурхана маса справді нагадує 
процесори, що генерують натовпи. І саме натовпи стають 
закономірним способом її реагування на відповідні стимули. Маса, 
власне, й може діяти не інакше, як у вигляді натовпів. Тож “еру 
мас” небезпідставно називають водночас і “ерою натовпів”.  

Небезпідставною є й увага соціальної психології до явища 
натовпу, яка не згасає друге століття поспіль. Однак самé поняття 
“натовп” залишається доволі аморфним і дискусійним. У 
радянській науковій традиції його найчастіше визначали як без-
структурне або неорганізоване (чи таке, що втратило 
організованість) скупчення індивідів, які не мають чітко 
усвідомлюваної спільної мети (або втратили її) і пов’язані між со-
бою лише схожістю емоційного стану та спільним об’єктом уваги. 
Проте такі визначення перебували в очевидній суперечності з 
практикою широкого використання цього поняття передусім у 
політичному лексиконі, для характеристики будь-яких людських 
зібрань, поява котрих була небажаною з погляду правлячого режи-
му. Значно ширше тлумачать поняття “натовп” західні автори, 

                                                 
1 Цисінь, Лю. Пам’ять про минуле землі: трилогія. Книга 1: Проблема 
трьох тіл: роман / Пер. з кит. Є. Шириноса. К.: Форс Україна, 2017.  
С. 12–13. 
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розуміючи його як родову категорію, під яку підпадають 
найрізноманітніші явища масової поведінки, зумовлені просторо-
вою близькістю людей, тобто підкреслюють його найголовнішу 
ознаку, на основі якої тільки і є можливим виникнення натовпу як 
єдиного цілого. Однак неважко помітити, що й ці тлумачення ма-
ють слабкі сторони, позаяк спричинюються до ототожнення вельми 
різнорідних суспільних явищ. 

У тому, що поняттям “натовп” намагаються охопити аж ніяк 
не тотожні явища, можна переконатися, звернувшись до пошире-
них класифікацій натовпів, які подаються в довідкових виданнях та 
навчальних посібниках. Наведемо до прикладу дві з таких 
класифікацій. 

Перша виокремлює чотири основних види натовпу: випадко-
вий, конвенційний, експресивний і дієвий. Назва першого з них гово-
рить сама за себе – це чималий гурт незнайомих між собою людей, 
чию увагу випадково привернула якась прикра (скажімо, дорожньо-
транспортна пригода) чи просто незвичайна подія, оказія (звідси ще 
одна назва цього виду натовпу – оказіональний). Під конвенційним 
натовпом розуміють той, учасники якого пов’язані інтересом до 
заздалегідь оголошеного масового заходу (наприклад, футбольного 
матчу) і готові, щоправда до пори до часу, дотримуватися певних 
норм поведінки, часто досить дифузних. Третій вид, експресивний 
натовп, репрезентують люди, згуртовані прагненням спільно висло-
вити радість, горе, обурення, солідарність чи інші почуття (на 
політичному мітингу, весіллі, похороні тощо). Як окремий підвид 
експресивного натовпу розглядають екстатичний натовп, що 
утворюється внаслідок ритмічних дій учасників чи ритмічно 
організованих зовнішніх стимулів, які зумовлюють невпинне зро-
стання масового екстазу (деякі релігійні ритуали, карнавали, кон-
церти рок-музики і т. ін.). Дієвий натовп, своєю чергою, охоплює 
чотири підвиди: 1) агресивний натовп, учасники якого поєднані 
сліпою ненавистю до деякого об’єкта (суд Лінча, побиття 
політичних чи релігійних супротивників тощо); 2) панічний натовп, 
який хаотично рятується від реального чи уявного джерела небезпе-
ки; 3) корисливий натовп, дії якого спрямовані на оволодіння певни-
ми цінностями чи матеріальними благами (штовханина за 
дефіцитними товарами, квитками на концерт популярного актора, 
сутички за місця у транспорті і т. ін.); 4) повстанський натовп, що 
вдається до активних дій під впливом справедливого обурення 
політикою властей, їхніми утисками, сваволею [Натовп, 2009]. 
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Друга класифікація поділяє натовпи передовсім на пасивні та 
активні. Пасивними натовпами у її межах називають скупчення лю-
дей, не охоплених емоційним збудженням, що не обмінюються між 
собою інформацією і не здатні до спільних дій (пасажири, які 
очікують прибуття поїзда, відвідувачі масових виставок тощо). Як 
активний визначають будь-який натовп, що перебуває в стані 
емоційного збудження, котре сприяє появі психологічної готовності 
до спільних дій. При цьому розрізняють натовпи в стані настановчої 
(внутрішньої) активності, які готові діяти спільно, але ще не діють, 
і реально діючі. До реально діючих відносять агресивні та панічні 
натовпи (характеризуються так само, як і в попередній класифікації), 
а також рятувальницькі та демонструвальницькі. Під рятувальниць-
кими натовпами мають на увазі скупчення людей, що рятуються ма-
совою втечею, але, на відміну від панічних натовпів, зберігають “за-
лишкову здатність” до довільної регуляції поведінки і не втрачають 
деякої організованості. Демонструвальницькі натовпи тлумачаться 
досить широко – як такі, що, висловлюючи своє ставлення до певних 
соціальних подій чи дій властей, можуть суттєво відрізнятися один 
від одного за ступенем своєї організованості та цілеспрямованості 
[Журавлев, Соснин, Красников, 2006, с. 238–240]. 

Характеризуючи види і підвиди натовпу, наголошують на 
тому, що між ними немає чітких меж, на їхній здатності до швид-
ких взаємопереходів і взаємоперетворень. Усе це справді так. Фор-
мовияви сконцентрованої маси людей справді можуть швидко 
змінюватися з огляду на динаміку ситуації, в якій перебувають ці 
люди. Проте навіть поверхового погляду на обидві класифікації 
достатньо, аби помітити, що класифікуються скоріше не різновиди 
одного й того самого явища, а явища різні, що в якихось натовпах 
індивіди діють спільно, а в якихось – розрізнено і, більше того, 
один супроти одного.  

Такими розрізненими й супротивними діями вирізняється на-
самперед панічний натовп, якщо його взагалі можна так назвати. 
Недаремно ж Е. Канетті вважав масову паніку розпадом натовпу (у 
його термінології – розпадом маси). “Тієї миті, – писав він, – коли 
втікач починає думати лише про себе, а в інших бачити лише зава-
ду, характер масової втечі цілком змінюється, і вона 
перетворюється на свою протилежність – на паніку, на боротьбу 
кожного проти всіх, хто стоїть на його шляху. Найчастіше це пере-
творення відбувається, коли кілька разів змінюється напрямок 
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втечі… Якщо шлях перерізається ще і ще раз, вона (маса. – Авт.) 
уже не знає, куди бігти. Вона втрачає напрямок, і її консистенція 
відразу змінюється. Небезпека, що досі надихала і поєднувала, те-
пер робить кожного ворогом іншого. Кожний починає рятуватися 
сам по собі” [Канетти, 2014, с. 72–73]. 

Не спостерігається ознак спільної дії, як правило, і в корис-
ливому натовпі: грабуючи магазини, продуктові склади чи маєтки 
товстосумів, індивіди роблять це кожен сам по собі і поспішають 
випередити товаришів по грабунку, а то й відняти награбоване в 
слабшого. Не доводиться говорити про спільні дії, зрозуміло, також 
тоді, коли йдеться про натовпи на кшталт пасивних чи випадкових. 

Отже, якщо називати натовпами конгломерати індивідів, що 
просто чекають разом поїзда, панічно втікають від справжньої чи 
уявної небезпеки або поспішають один перед одним грабувати ма-
газин, то для інших видів натовпу потрібне інше слово. І навпаки, 
якщо називати натовпами ті людські скупчення, що виявляють оз-
наки спільної активності, колективної дії (приміром, повстанський 
натовп), то інше слово потрібне для тих скупчень, які їх не виявля-
ють.  

Це добре усвідомлював видатний, хоч, на жаль, і призабутий, 
український психолог Степан-Максим Балей. Перш ніж аналізувати 
психологічні механізми поведінки людей у юрбах (натовпах), він 
уважав за потрібне визначити те, чим не є юрба. На його думку, ве-
лика кількість людей в одному просторі не є маркером юрби. Для її 
утворення необхідно, щоб люди зосереджували увагу на якомусь 
одному об’єкті чи акції. Але й цього ще недостатньо. Зібрання лю-
дей стає юрбою лише в тому разі, якщо залучається до дії чи акції, 
яка є для цих людей спільною [Балей, 1995, с. 11]. 

Однак на заваді науково коректному визначенню змістових 
меж поняття “натовп” стоїть його, так би мовити, демонізація. 
Дається взнаки та обставина, що цьому поняттю, яке ввійшло в 
науковий і публіцистичний ужиток з розмовних мов, де має різко 
негативне забарвлення, попри зусилля багатьох сучасних учених не 
вдається надати безоцінкового, суто наукового змісту. Тому 
сьогодні ставлять питання про його заміну на більш емоційно ней-
тральний термін, позбавлений негативних конотацій. Думається, на 
цю роль найкраще підходить термін, який уже було використано 
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вище, – “ сконцентрована маса людей” , або просто “ сконцентро-
вана маса” . 

Під сконцентрованою масою (СМ) слід розуміти відносно 
велику сукупність індивідів, що перебувають у більш або менш 
щільному безпосередньому контакті – зоровому, слуховому, так-
тильному тощо. При цьому належить розрізняти безладно сконцен-
тровану масу (БСМ), якою можуть бути найрізноманітніші за сту-
пенем активності натовпи – від випадкових до корисливих чи 
панічних, і масовий суб’єкт спільної активності (рис. 6.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Тезаурус понять, що характеризують процеси 
трансформації маси в ситуаціях порушення звичних умов  

її функціонування 
 
Психічні процеси та особливості поведінки індивідів у БСМ 

нічим принципово не відрізняються від тих, що мають місце і в 
розпорошеній масі, лише можуть набувати – завдяки безпосеред-
ньому контактові учасників БСМ – екстраординарного або й 
патологічного (наприклад, у панічному натовпі) вияву. Інша річ – 
масовий суб’єкт спільної активності (МССА). Його поведінка може 
бути як позитивною (конструктивною), так і негативною (деструк-
тивною) з погляду інтересів суспільного розвитку, усталених у 
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суспільстві норм і традицій, але вона завжди є функцією 
колективної суб’єктності. Це докорінно змінює перебіг психічних 
процесів, котрі відбуваються у МССА, переводить їх з 
індивідуального на надіндивідуальний рівень, утворюючи ту “ко-
лективну душу натовпу”, про яку так виразно і, ніде правди діти, з 
емоційними упередженнями та риторичними перебільшеннями пи-
сав Г. Лебон, уперше її відкривши для науки. 

Психологічні характеристики МССА зазвичай описують, 
оцінюючи їх у порівнянні з індивідуальною психікою. Але це 
нагадує спроби розглядати екзотичні культури з позицій спостері-
гача, що належить до панівної культури: перші завжди видаються 
“гіршими”, ніж остання. Через те в антропології, культурології та 
етнопсихології від такого розгляду екзотичних культур давно 
відмовилися. Так само слід підходити і до психологічних характе-
ристик МССА. Треба усвідомити, що вони не кращі і не гірші за 
індивідуальну психіку, а просто інші. 

Осмислення психічних явищ, які виникають у МССА, не 
потребує містифікацій. МССА можна уявити як величезну 
інформаційну систему з безліччю прямих і зворотних зв’язків. 
Прилучаючись до масових дій, люди відчувають і думають не лише 
поряд один з одним, а разом. До цього спричинюється те, що зав-
дяки щільному розміщенню на порівняно невеликій місцині чи од-
ночасному рухові у звуженому (як правило) просторі вони перма-
нентно отримують за допомогою зорового, слухового, а почасти й 
тактильного контакту інформацію про реакції одне одного на 
зовнішні стимули, приміром, на слова оратора, який виступає на 
мітингу, чи поведінку очільників демонстрації. Отримання такої 
інформації є обов’язковою умовою утворення “колективної душі 
натовпу”. Але, зрозуміло, у цій величезній інформаційній системі 
виникає багато збоїв, перешкод, різноманітних “шумових 
бар’єрів”. Аби подолати їх, не порушуючи своєї цілісності, система 
змушена мимоволі спрощувати все, що здатне спрощуватися, і по-
силювати все, здатне посилюватися, – інакше ніяка “колективна 
душа” взагалі б не утворилася. Ось цими двома взаємопов’язаними 
тенденціями – спрощенням і посиленням – значною мірою й 
визначається психологічне обличчя МССА. Певного спрощення 
зазнає передусім когнітивна сфера, а посилюються, стаючи колек-
тивними, почуття, емоції, переживання. 
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Окрім підвищеної емоційності, можна виділити такі 
найістотніші психологічні характеристики МССА: 

● актуалізація несвідомих регуляторів поведінки – соці-
альних інстинктів, потягів, неусвідомлюваних мотивів, потреб, 
атитюдів, усіляких поведінкових автоматизмів і захисних механіз-
мів психіки. Особливо значну роль відіграють архетипи колектив-
ного несвідомого (“Батька”, “Матері” тощо); 

● переважання в когнітивних процесах наочно-образного 
(ще Лебон підмітив, що натовп мислить не поняттями, а образами) 
та наочно-дійового видів мислення; 

● зорієнтованість думок і почуттів в одному напрямку; 
● особлива сензитивність до навіювання і психічного за-

раження. 
Навіюванням характеризується, як правило, вплив з боку 

осіб, що виконують під час масової акції лідерські функції, а 
психічне зараження передається, так би мовити, по горизонталі – 
від одного учасника акції до іншого. При цьому воно набуває ви-
гляду так званої циркулярної (кільцевої) реакції. Особливість її 
полягає в тому, що індивід, стимулюючи своїм емоційним реагу-
ванням на отриману інформацію іншу особу, бачить і/або чує її 
відповідну реакцію, унаслідок чого сам стимулюється до ще більш 
емоційного реагування. Через те збудження МССА безперервно 
зростає. 

На поведінковому рівні психологічні характеристики МССА 
результуються в тенденції до невідкладного здійснення визначених 
цілей (навіяних ідей, виголошених закликів). Це зумовлено, зокре-
ма, переважанням наочно-дійового виду мислення, якому прита-
манно розв’язувати інтелектуальні задачі за допомогою реального, 
фізичного перетворення ситуації чи об’єкта. Нічого несосвітенного 
чи вартого осуду в такій схильності МССА до невідкладного 
діяння, як і до бурхливих емоційних реакцій, немає, адже люди 
прилучаються до масової поведінки не задля спокійного 
розмірковування над світоглядними проблемами, а саме для того, 
щоб разом діяти або принаймні дієво висловити комусь свою 
підтримку чи протест проти чогось. Тобто, можна сказати, 
психологія МССА повною мірою відповідає функціональному при-
значенню масової поведінки. 
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Найбільше наукових (і квазінаукових також) праць присвя-
чено тим змінам, яких зазнають у МССА психіка і поведінка 
індивіда. Приєднуючись до сконцентрованої маси, він почасти 
“розчиняється” в ній, його індивідуальність помітно нівелюється, 
відходить на другий план. Однак про цілковите зникнення свідомої 
особистості, про яке продовжують писати від часів Лебона, тут не 
може бути й мови. Якби це було так, ніхто, одного разу потрапив-
ши, скажімо, до повстанських лав, не хотів би повторити цей 
досвід. Проте повстанці, навіть зазнавши поразки, раз-по-раз 
підіймаються на боротьбу знову і потім розчулено, з великою 
гордістю про неї згадують. 

Психічний стан учасника масових дій характеризується 
подвійністю, яку напрочуд вдало відтворив поет Володимир Сосю-
ра, описуючи масову маніфестацію: “Здається, я і є, і мов мене 
немає…”1. Ця подвійність психічного стану дає змогу людям, “роз-
чиненим” у масі, зберігати контроль над собою і самоповагу, але, 
на жаль, часом не тільки не убезпечує від імовірних негативів 
масової поведінки, а й посилює їх. Трапляється, учасники масової 
акції, яка виходить за цивілізовані межі, виправдовують свої 
ірраціональні руйнівні дії тим, що зруйноване, мовляв, було нажите 
неправедно, та іншими подібними аргументами. 

У МССА індивід почувається психологічно захищеним і як 
ніколи сильним, до чого додається ще й почуття анонімності. Це, 
своєю чергою, може спричинюватися до почуттів безвідповідаль-
ності, безкарності, уседозволеності, провокувати агресію, насиль-
ство і вандалізм. Однак педалювати тільки ці особливості масової 
поведінки було б кричущою несправедливістю. Адже разом з тим 
об’єднані в одне ціле люди нерідко здатні на таку самопожертву, 
безкорисливість і героїзм, яких вони поодинці не виявили б ніколи. 

Масову спільну активність часто ототожнюють із суто 
стихійною поведінкою, протиставляючи їй організовані групові дії. 
Проте таке ототожнення і такі протиставлення не завжди доречні 
або й узагалі неправомірні.  

По-перше, справді стихійні (спонтанні, жодним чином не 
керовані) масові дії в суспільно-політичному житті спостері-
гаються не так уже й часто. Ознаки стихійності та некерованості 
                                                 
1 Сосюра В. Червона зима // Твори в 10-ти т.  К.: Дніпро, 1971. Т. 6. С. 10. 
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або спровокованості таємничими зовнішніми силами їм здебіль-
шого приписують політичні діячі та політичні інститути, проти 
яких ці дії спрямовані, що допомагає дискредитувати їх в очах 
пасивної частини населення. Насправді ж масові акції виникають 
не на порожньому місці. Вони, за висловом С.-М. Балея, завжди 
мають свою передісторію. Масова свідомість спочатку продукує 
певну громадську думку. І якщо можновладці, котрим вона 
адресується, на неї вперто не реагують, у людей починає формува-
тися мотиваційна готовність до активних дій. За даними 
соціологічних досліджень, від початку минулого десятиріччя ко-
жен четвертий, а подеколи й кожен третій громадянин України за-
являв, що готовий брати участь в акціях масового протесту, якщо 
вони розпочнуться. Тож закономірно, що взимку 2013 – 2014 років 
реальна кількість протестувальників сягнула понад 20 % населення.  

По-друге, простежується очевидна схожість психічних станів 
учасників організованих і неорганізованих масових дій. Адже будь-
яка значна за чисельністю організована група, котра активно діє 
(наприклад, військо, що йде в атаку), неодмінно набуває властиво-
стей МССА, хоча може й зберігати при цьому переваги, які дає 
нормативно закріплений спосіб керування тими чи тими 
організованими групами.  

По-третє, навіть у тих випадках, коли масові акції дійсно ви-
никають стихійно, без продуманого заздалегідь плану, у 
середовищі людей, котрі до них прилучилися, відразу ж розпочи-
наються процеси самоорганізації. Описуючи взаємодію індивідів у 
неорганізованій масі, Г. Тард наголошував: “Як тільки іскра 
пристрасті, що промайне від одного до іншого, наелектризує цю 
неорганізовану масу, остання отримує дещо на кшталт випадкової, 
спонтанно народжуваної організації” [цит. за: Сигеле, 1998, с. 31]. 
Схожої думки дотримувався й Е. Канетті, зазначаючи, що в 
сконцентрованій масі, котра діє спільно, мають місце “тенденції 
руху, які ведуть до утворення нових, більш високого порядку 
зв’язків” [Канетти, 2014, с. 42]. 

На зорі вивчення психології натовпу в ньому помічали пере-
важно лише “вожака” (ватажка) та його послідовників. Проте 
новіші дослідження показали, що МССА, як правило, має структу-
ру, де виділяються найбільш активне і консолідоване ядро, певні 
групи та підгрупи, об’єднані особистими чи ситуативно зумовле-
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ними зв’язками, специфічними вузькими інтересами. Тобто виник-
нення МССА є початковою фазою групоутворення. Причому 
ґрупоутворення відбувається тут незрівнянно швидше і продуктив-
ніше, ніж за умов рутинного повсякдення. МССА іноді в лічені го-
дини досягає того рівня групового розвитку, який визначають як 
вищий рівень колективної суб’єктності групи. 

Звичайно, з огляду на короткотривалість більшості масових 
зібрань процеси структурної організації в середовищі їх учасників, 
як правило, не встигають набути завершеності. Але якщо масова 
акція затягується в часі, триває багато не лише годин, а й днів, ці 
процеси виявляють себе дедалі виразніше, що можна було 
спостерігати на Майдані Незалежності в період Помаранчевої 
революції. Зіткнувшись із управлінською безпорадністю технічних 
організаторів цієї грандіозної акції громадянської непокори, її 
добровільні учасники самі почали активно розподіляти між собою 
ролі і функції: домовлялися про черговість відвідин Майдану, за-
прошували на ночівлю тих, хто приїхав до Києва з інших регіонів, 
збирали пожертвування, напинали поряд із наметами “польових 
командирів” власні намети найрізноманітнішого призначення – від 
простого демонстрування солідарності, так би мовити, заповнення 
місця до надання людям, що перебували в постійному напруженні і 
потерпали від холоду, медичної та психологічної допомоги. 
Провівши в ті дні на Майдані ґрунтовні дослідження, соціальні 
психологи Любов та Михайло Найдьонови дійшли висновку, що 
там утворилася своєрідна територіальна спільнота [Найдьонова, 
2005]. 

Ще інтенсивніше процеси самоорганізації відбувалися серед 
учасників Революції Гідності. Тоді на Майдані теж діяла 
територіальна спільнота, що мала всі атрибути тимчасової 
середньої групи. При цьому, на відміну від Помаранчевої 
революції, вона склалась і функціонувала без таких авторитетних 
харизматичних лідерів, якими десять літ перед тим поставали в 
уявленнях українців В. Ющенко та Ю. Тимошенко. Це підтверджує 
тезу З. Фройда про те, що в умовах сучасного суспільства активно 
діюча маса не обов’язково потребує персоніфікованого ватажка. 
Його місце можуть посідати знеособлені, абстрактні ідеї, з якими 
ідентифікують себе учасники масових діянь. 
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Прикметною особливістю функціонування територіальної 
спільноти Майдану під час Революції Гідності була її здатність, 
набувши ознак структурованої організації, що вирішує рутинні 
проблеми протестувальницького повсякдення, залишатися водно-
час МССА, зважаючи на виклики наявної ситуації, блискавично 
переходити до колективної саморганізованої дії. Один з епізодів 
такого переходу відображено учасником революції Сергієм Уха-
чевським, на роман якого, що містить багатий матеріал для 
соціально-психологічного аналізу, ми вже посилалися вище (епізод 
наводиться зі скороченнями непринципового характеру та збере-
женням лексики персонажа твору). 

“Хлопці жваво вийшли на вулицю. На самому Майдані діла 
творились дивні. Народ ходив колами, тягав мішки зі сміттям, на 
сцені якісь божевільні тітки співали колядок, а з боку Європейської 
площі долинали шум і галас, гавкотня мегафонів. 

Починалось… 
Мишко, ведучи за собою залишки взводу, мав вигляд 

кіношного політрука, який піднімає в атаку на клятих фашистів 
бійців, котрі тільки й чекали його наказу кинутись в бій на ворога. 
У Мишка з-під шолома божевільно виблискували очі, він рвучко 
крокував між наметами і різними перепонами, перекошеним ротом 
закликаючи усіх приєднатись до їхньої атаки… 

– Не спіть, солдати! Вперьод! На Верховну зраду! Там наші 
пацани! Там немає провокаторів! Хватіт слухать цих підарасів, по-
ра на штурм! Зека на нари! Ре-во-лю-ція! 

– Ре-во-лю-ція! – підхопив народ. 
Це було красиве видовище, на яке більшість дивилась із 

підозрою щодо психічної повносправності людей, котрі йшли на 
Грушевського з битами і дерев’яними щитами проти екіпірованих з 
ніг до голови “космонавтів”… 

Взвод “А” в азартному пориві опинився майже перед першим 
мусорським кордоном. Між ними стояла тільки Самооборона Май-
дану, яка нині була покликана не допустити штурму, хоча було 
помітно, що сама била копитом і заводилась на бійку з мусорами. 
Народ співав повстанських пісень, накручував себе. Футбольні фа-
нати почали потихеньку палити файєри. Вигуки “Ре-во-лю-ція!” 
лунали все частіше. До лінії розмежування стали підтягатись 
політики… Та вони вже не могли нічого вдіяти з народним гнівом. 
Цей потік ніхто не міг спинити… Тут слово політиків не мало зна-
чення. Тут владарював дух бунту і прагнення справедливості. 
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У мусорів нерви не витримали першими. У натовп полетіли 
світло-шумові гранати. Спочатку одна… потім друга, це трохи на-
лякало та насторожило повстанців, люди відступили від лінії 
зіткнення. Тим більше, що частина мітингувальників, побачивши 
миротворців-політиків, залишила вулицю Грушевського; їх зали-
шилось там менше половини… Це сталося близько четвертої годи-
ни дня… А потім мусора почали жбурляти гранати з газом в саму 
гущу натовпу”. 

Далі розповідається, як Мишко, що почувався втомленим і 
знесиленим, хворіючи на застуду, втратив свідомість від розриву 
гранати. Але коли йому обмили обличчя, опритомнів і раптом по-
чав відчувати, як відступає хвороба: “… різко так, ніби йому у вену 
вкололи потужний імуностимулятор. 

– Коктейлі, – сказав своїм бійцям…  
– Нам нужні салюти… Роздобудьте, де хочете. Устроїм 

мусорілову празники. 
…І скоро Водохреща плавно переросла у Вогнехрещу. Запа-

лав мусорський автобус, в ментів полетіли перші коктейлі… Затим 
– бруківка… Беркутня почала стріляти з мисливських карабінів по 
повстанцях. Серед них з’явились перші жертви – вибиті очі, 
відірвані кінцівки, контузії… 

Медики в червоних жилетах бігали від одного покаліченого 
до іншого. “Швидкі” снували туди й назад, забираючи “важких”, їх 
тут же, за афганською традицією, стали називати “трьохсотими”… 

– Ре-во-лю-ція! – не вгавав народ, що підтягнув до місця 
бою бочки і став ритмічно товкти по них. 

Це було свято несамовитого духу, свято боротьби. Від бою 
цих повстанських литаврів, вибухів гранат, пострілів, людського 
ревища створилась какофонія, що заводила, кликала, додавала сили 
й азарту. Хотілося битись і перемагати” 1. 

МССА існує доти, доки не досягнуто мети, задля якої він 
утворився, після цього більш або менш швидко розсіюється. Але 
якщо мети досягнуто не повною мірою або вона потребує 
подальшої пролонгованої реалізації, МССА зазвичай трансфор-
мується в організаційно оформлений масовий рух – соціальний чи 
політичний, який, своєю чергою, може трансформуватись у по-
дальшому в одну або й кілька нових політичних партій чи гро-
мадських організацій (рис. 6.4). 

                                                 
1 Ухачевський С. Вказ. тв. С. 58–61. 
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Рис. 6.4. Типові перетворення масового суб’єкта спільної активності 

 
Чому цього не сталося по завершенні Революції Гідності? Це 

пояснюється багатьма причинами, котрі належать до сфери 
компетенції радше політології, ніж соціальної психології. Але все 
ж найголовнішою з них був, напевно, початок російської війни 
проти України, що покликала до протидії агресору найактивніших 
учасників революції. Вони стали основою добровольчих батальйо-
нів та волонтерських організацій, які на першому, найважчому, 
етапі бойових дій взяли на себе левову частку їх матеріально-
технічного забезпечення. Отже, як бачимо, за певних специфічних 
умов трансформація МССА може піти й нетиповим шляхом. У на-
шому випадку це були мілітарні та мілітарно зорієнтовані 
волонтерські форми групоутворення. 

Насамкінець варто торкнутися такого непростого для соці-
ального психолога питання, як можливості та способи нейтралізації 
агресивної поведінки сконцентрованої маси. Непростого і в 
технологічному, і в моральному сенсі, адже нерідко дехто воліє 
видати за невмотивовану агресію справедливі дії громадян. 

Але припустімо, що йдеться справді про соціально небезпеч-
ну поведінку СМ. Органи правопорядку зазвичай нейтралізують її 
за допомогою розчленування цієї СМ із застосуванням сили. Не 
випадає сперечатися, такий спосіб нейтралізації нерідко себе 
виправдовує, адже СМ в разі фізичного поділу на частини втрачає 
водночас і психологічні зв’язки, які її об’єднують, перетворюється 
на окремі скупчення індивідів, не здатні більше до спільної дії. Од-

Масовий 
суб’єкт 
спільної 
активності 

 
Масовий 
соціальний 

або політичний 
рух 

Політична 
партія 

Громадська 
організація 

 

Розсіяння 



Основи соціальної психології 

 386

наче застосування сили може мати й непередбачувані наслідки, 
зокрема спровокувати утворення через деякий час іще численнішої 
та могутнішої агресивної юрби. Тому завжди краще, доки є змога, 
використовувати несилові способи впливу на СМ. До них належать 
перенесення її уваги на інші об’єкти (не пов’язані з об’єктом 
агресії), поширення в ній панічних настроїв за допомогою чуток 
тощо. А найліпше, звісно, спробувати схилити агресивне зібрання 
людей до цивілізованого діалогу, ведення переговорів, запропону-
вати виділити для цього своїх представників. 

Прагнучи змінити напрямок чи характер агресивних дій СМ, 
доцільно будувати звернення до неї, спираючись на психологічні 
механізми не стільки переконування, скільки навіювання, якому 
вона піддається легше, ніж переконуванню. Разом з тим не слід і 
переоцінювати її піддатливості навіюванню. Як застерігає 
Г. Блумер, ця піддатливість актуалізується лише в межах загально-
го напрямку активності СМ і ні на йоту не відхиляється від нього. 

Отже, потрібно пам’ятати, що всі способи психологічного 
впливу на СМ мають певні обмеження. Ці обмеження зумовлюють-
ся і передісторією її виникнення, і ситуацією, в якій вона діє, і, го-
ловне, тим, наскільки далеко зайшла її консолідація як колективно-
го суб’єкта.  

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

 
1. Які класифікації елементів психіки великих груп ви знаєте? На-

звіть і схарактеризуйте їх. 

2. Які феномени психіки великих груп можна віднести до незвід-
них? У чому полягає сутність кожного з них? Як вони між собою 
пов’язані? 

3. Що вам відомо про психічні стани великих груп? 
4. Як ви розумієте поняття “архетип”, “соцієтальна психіка” та 

“психофрактал”? 

5. Розкажіть, чим відрізняється типологія рівнів і стадій розвитку 
великої групи, запропонована А. Л. Журавльовим та 
Т. П. Ємельяновою, від тієї, що була розроблена раніше 
Г. Г. Дилигенським. Поясніть, чого бракує обом типологіям. 
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6. Назвіть та схарактеризуйте основні класифікації великих груп 
за соціально-економічним критерієм. 

7. У чому полягають психологічні відмінності суспільної страти 
бідних людей, страти багатих і середнього класу? 

8. Розкрийте і співвіднесіть поняття, за допомогою яких у соціа-
льній психології описують особливості етнонаціональних груп. 

9. У чому полягає психологічна специфіка великих релігійних груп? 
10. Чим зумовлюються психологічні особливості професійних 

груп? 

11. Які великі групи можна віднести до сталих, а які – до тимчасо-
вих? Чому не слід абсолютизувати різницю між ними? 

12. Що таке маса як соціально-психологічне явище? 

13. Які суспільні умови спричинилися до настання “ери мас” і в чо-
му полягає її сутність? 

14. Які наслідки для особистості, з одного боку, і великих груп,  
з другого, має тенденція масовизації суспільного життя?  
Як коректно визначити межі дії цієї тенденції? 

15. Які психічні явища можна вважати масовими? Що в них схожо-
го і чим вони різняться? 

16. Якими є суспільні функції моди і як вони змінювалися протя-
гом людської історії? 

17. Поясніть, чим відрізняється чутка від звичайного інформацій-
ного повідомлення і які психологічні чинники призводять до 
поширення чуток. 

18. Як виражається панічна реакція на рівні масової поведінки і 
якими є типові передумови її виникнення? 

19. Чому “еру мас” можна назвати водночас “ерою натовпів”? 

20. Що розуміють під натовпом, або юрбою? Чому не вдається ко-
ректно визначити це поняття? 

21. Розкрийте зміст понять “сконцентрована маса” (СМ), “безладно 
сконцентрована маса” (БСМ) і “масовий суб’єкт спільної актив-
ності” (МССА). 

22. Які психологічні характеристики притаманні МССА? 

23. Яких трансформацій може зазнавати МССА після досягнення 
ним його найближчих цілей? 

24. Якими способами можна нейтралізувати агресивну поведінку 
деструктивно налаштованого скупчення людей і на які обме-
ження щодо ефективності цих способів слід зважати? 
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Практичні завдання 

 
1. Проаналізуйте поему Т. Г. Шевченка “Варнак”. Дайте від-

повідь на такі запитання: 
● До яких великих груп належав головний персонаж цього 

твору? 
● Чи були в нього, на вашу думку, проблеми з груповою  

ідентифікацією? Якщо були, то чому? 
● Якою мірою його вчинки були індивідуально вмотивова-

ними і якою – зумовленими груповою належністю? 
● Як саме виявлялася групова зумовленість учинків цього 

персонажа на різних етапах його життєвого шляху? 
● Чи мало його духовне переображення архетипне підґрун-

тя? 
Якщо дійдете висновку, що це переображення таки мало ар-

хетипне підґрунтя, то наведіть на підтвердження відповідні рядки 
твору. 

 
2. Розшукайте в інтернеті дані кількох масових опитувань, що 

позиціонуються як вивчення громадської думки населення Украї-
ни. Проаналізуйте ці дані на предмет того, які складові групової 
психіки громадян нашої країни (політичної нації українців) вони 
відображають: чи тільки громадську думку, чи, можливо, певною 
мірою і суспільні настрої, інтереси, очікування, життєві орієнтації, 
деякі аспекти історичної пам’яті тощо. Поясніть, чому ви вважаєте, 
що ті чи ті дані масових опитувань відображають саме ці складові. 
Поміркуйте над можливістю використання різних емпіричних ме-
тодів для дослідження психологічних особливостей великих груп. 

 
3. Уявімо, що передвиборний штаб однієї з політичних партій 

(якої саме – на ваш вибір) залучив вас до підготовки слоганів, які 
мають використовуватися в агітаційній роботі з представниками 
різних соціальних страт: адміністративної еліти, “нової” буржуазії, 
інтелігенції, робітників і селян. Виходячи із психологічних харак-
теристик цих страт, розробіть по одному-два слогани, розраховані 
на кожну з них. Підготуйтеся до участі в конкурсі слоганів, який 
буде проведено у вашій академгрупі. Презентувати слогани слід у 
візуальному та аудіальному вигляді, пояснюючи в міру потреби 
підстави їх розроблення. А група шляхом рейтингового голосуван-
ня відбере найефективніші. 
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4. Методом асоціативного експерименту дослідіть, якими ба-
чаться у студентському середовищі представники таких професій, 
як учителі, лікарі, аграрії, психологи тощо. Аналіз отриманих даних 
покаже вам, чи склався в уявленнях респондентів психологічний 
портрет типового представника кожної із цих професій. За резуль-
татами дослідження зробіть повідомлення на семінарському занят-
ті, висловивши міркування про те, чи свідчать вони про реальне 
існування в нашому суспільстві великих професійних груп, а також 
про можливу роль цих груп у суспільному житті. 

 
5. До вас звернувся студент-політолог, прихильник Ю. Тимо-

шенко, з проханням проаналізувати її виступ на Майдані-2014 в 
аспекті психології мас. Він сказав: “Немає сумніву, що Юлія Воло-
димирівна є ексклюзивним оратором, зазвичай їй вдавалося поту-
жно впливати на масову аудиторію в ситуації публічного виступу. 
Через ув’язнення українці співчували їй, вимагали її звільнення. 
Причому тоді на Майдані не було єдиного, усіма визнаного лідера 
(не так, як у 2004 році). Це був дуже сприятливий момент для неї. Я 
сподівався, що перший же її виступ на Майдані емоційно сконсолі-
дує людей навколо неї, її рейтинг злетить угору і питання вибору 
нового президента вирішиться вже тоді. Але цього не сталося. У 
чому причина, що учасники зібрання на Майдані емоційно відреа-
гували на її виступ не так, як раніше?”. Перегляньте згаданий ви-
ступ (в Уoutube), знайдіть у ньому як вдалі моменти, так і моменти 
неефективної, на вашу думку, комунікації лідера з масами.  

 
6. Припустімо, ведучому громадсько-політичної радіопереда-

чі дали ваш номер телефону як компетентного експерта-психолога. 
Один з учасників передачі стверджує в прямому ефірі, що для по-
валення режиму В. Януковича не було в Україні жодних 
об’єктивних передумов, масові антиурядові виступи зими 2013–
2014 років були штучно організовані та проплачені західними 
спецслужбами. Ведучий передачі телефонує вам і просить проко-
ментувати цю заяву. Радіослухачі чекають вашого обґрунтованого 
психологічного коментаря. Що ви скажете? 

 
7. Пригадайте, які чутки, що потім не підтвердились, і коли 

вам доводилося чути протягом життя. Розпитайте про це ж ваших 
знайомих, а також батьків, дідусів, бабусь та їхніх знайомих. Скла-
діть список чуток, які вдалося пригадати вам та опитаним вами лю-
дям. Окремо виділіть серед них ті, котрі можна кваліфікувати як: 
а) чутки-бажання; б) чутки-залякування; в) агресивні чутки. Про 
які настрої, громадську думку, тривоги та очікування людей може 
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свідчити, на вашу думку, поширення цих чуток? Як можна було за-
побігти їх появі? Яких заходів потрібно було вжити, аби припинити 
їх поширення?  

 
8. Поспостерігайте за своєю знайомою (знайомим), що має 

репутацію модниці (модника). Спробуйте зрозуміти та психологіч-
но інтерпретувати ті сигнали, які вона (він) подає оточенню за до-
помогою свого модного іміджу – одягу, зачіски, прикрас та інших 
атрибутів. Оцініть, наскільки в дотриманні моди цією особою про-
являються: 

● самовираження власної індивідуальності; 
● демонстрація ідентичності, належності до якоїсь групи; 
● намагання сподобатися оточенню; 
● ажіотаж, якому піддана ця людина, її тривоги та невпев-

неність у собі; 
● психологічні механізми навіювання або наслідування. 
Обґрунтуйте свою думку. На основі результатів спостережен-

ня складіть, не називаючи імені та прізвища, психологічний порт-
рет вашої знайомої (знайомого). 

 
9. Працівник підрозділу психологічного забезпечення 

МВС України просить вас невідкладно проконсультувати його з та-
кого питання. Агресивно налаштована молодь у кількості близько 
тисячі осіб має намір узяти штурмом концертний палац, де через 
півгодини розпочнеться виступ популярної рок-зірки, квитки на 
який, за чутками, було розпродано за корупційними схемами. Си-
туація ускладнюється ще й тим, що існує загроза зіткнення “штур-
мовиків” із чималим гуртом обурених глядачів, котрі, маючи квит-
ки, унаслідок цього інциденту не встигли зайти до палацу. Як мож-
на нейтралізувати несиловим способом агресивні дії молоді і загро-
зу зіткнення? Запропонуйте щонайменше три варіанти вирішення 
проблеми, щоб у разі, коли не спрацює перший варіант, можна бу-
ло скористатися другим, а коли не спрацює другий – задіяти третій. 
Обґрунтуйте доцільність кожного варіанта і послідовність їх засто-
сування. 

Цю ж ситуацію можна покласти в основу ділової гри, сформу-
вавши три підгрупи. Перша “проговорюватиме” ймовірні дії  
“штурмовиків” і глядачів, котрі не потрапили до палацу; друга – 
варіанти їх нейтралізації; третя оцінюватиме ефективність пропо-
нованих варіантів. 
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ПСИХОЛОГІЯ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ ГРУП 
 
 
 

7.1. Психологічна специфіка та структура  
середніх і малих груп  

 
Психологічна специфіка малих і середніх груп порівняно з 

великими випливає з їхніх об’єктивних особливостей. Мала група 
за визначенням є нечисленною, а отже, її члени постійно перебу-
вають у безпосередньому спілкуванні один з одним. Такі групи на-
зивають інтерактивними. Це стає основою емоційних взаємин 
членів групи і формування в ній особливих, часто унікальних, про-
цесів. Не випадково саме малим групам часто властива закритість 
(відомо, що найзакритішою з-посеред типових для сучасного сус-
пільства груп є нуклеарна сім’я). Середні групи, у яких спілкування 
і зв’язки між членами групи стають більш опосередкованими, рід-
ше бувають закритими. Малі й середні групи іноді навмисне та 
ефективно ізолюють себе від навколишнього світу, його цінностей 
і норм: це, скажімо, монастирі (середня група) і невеликі осередки 
прихильників нетрадиційного релігійного культу (мала група).  
Тим часом важко уявити велику групу, закриту від впливів  
суспільства, – це практично неможливо. 

Розгляд груп у контексті соціальної динаміки і розвитку су-
спільства дає змогу виявити між ними досить помітні відмінності. 

Приймімо, що групи – суб’єкти суспільного розвитку; тоді, 
природно, найбільшу роль слід визнати за великими групами. Хоч 
між людьми в таких групах і немає безпосередніх контактів, їхніх 
членів об’єднує фундаментальний інтерес, що формується на осно-
ві усвідомлення ними об’єктивних обставин свого життя. Це дає 
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змогу великим групам істотно впливати на соціум, у якому вони 
живуть, визначати основні тенденції його розвитку. 

Середні групи, які здебільшого ототожнюються із вторинни-
ми групами – організаціями, теж певною мірою впливають на су-
спільний розвиток, але цей вплив далеко не завжди є визначаль-
ним. Що ж до малих груп, то їхню роль як суб’єктів суспільного 
розвитку навряд чи можна вважати значною. 

Якщо ж розглядати групи під кутом зору їхнього впливу на 
особистість, то ситуація виявиться протилежною: малі групи впли-
вають на особистість найбільше. У формуванні особистості їхній 
вплив, безперечно, визначальний (відомо, що основними інститу-
тами соціалізації особистості є сім’я, пізніше – група однолітків у 
закладі дошкільної або шкільної освіти). Середня група (скажімо, 
шкільний або виробничий колектив) також справляє істотний 
вплив, але він завжди буває опосередкованим і здійснюється через 
малу групу. Натомість вплив великих груп буде дуже опосередко-
ваним і не завжди явно помітним. 

Особливості малої групи зумовили специфіку методологіч-
них підходів до її вивчення в соціальній психології. По-перше, малі 
групи стали зручною моделлю дослідження процесів сугестивності, 
конформності, спрацьованості, спілкування тощо. По-друге, вони 
ідеально підходять (на відміну від середніх і великих груп) для 
здійснення лабораторних експериментів. Умови таких досліджень 
можуть бути наближені до реальних життєвих, при цьому вони да-
ють можливість відстежити і зафіксувати всі значущі прояви пове-
дінки членів групи. Саме тому переважну більшість експериментів 
у сфері групової динаміки, лідерства, виникнення групової струк-
тури тощо було здійснено саме на малих групах. Відтак сформу-
льовані закономірності явно або неявно і не завжди виправдано 
екстраполювалися на середні і великі групи, що створює серйозні 
методологічні ускладнення для дальших соціально-психологічних 
досліжень. Наявний у соціальній психології методологічний “пере-
кіс” на користь малих груп лише частково компенсується високим 
ступенем дослідженості закономірностей їх функціонування. 

Детальніше окреслити психологічну специфіку малих і серед-
ніх груп можна, розглянувши її крізь призму основних параметрів 
вивчення групи. 
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Склад малих і середніх груп може бути як гетеро-, так і гомо-
генним (на відміну від великих груп, що зазвичай характеризують-
ся гетерогенністю). Водночас слід зважати на те, що в середніх і 
малих групах у контактах між членами групи на перший план ви-
ступають індивідуально-психологічні та особистісні властивості. А 
характеристики, за якими група визначається як гомогенна чи гете-
рогенна (наприклад, статеворольові, вікові та ін.), сприймаються як 
“зовнішні” і видаються не такими істотними. 

Специфіка малих і середніх груп виявляється і в характерис-
тиках групової структури. Сама по собі їхня групова структура є 
нескладною і слабкодиференційованою порівняно зі структурою 
великої групи. Говорячи про “статичний зріз” структури малої (се-
редньої) групи, на перший план варто поставити розподіл нефор-
мальних статусів (саме він характеризує рівень міжособової впли-
вовості членів цієї групи – чи то в діловій сфері, чи у сфері емоцій-
них стосунків). Соціальний статус (становище особи в суспільстві, 
об’єктивна належність до певного соціального прошарку чи класу) 
нерідко мало впливає або й зовсім не впливає на її неформальний 
статус у малій групі. “Динамічний зріз” групової структури малої 
чи середньої групи характеризується порівняно швидкими темпами 
формування. Малій групі потрібно найменше часу для групоутво-
рення, однак неформальні статуси її членів важко назвати стійкими, 
оскільки їх трансформація залежить тільки від внутрішньогрупових 
симпатій-антипатій, а також від поведінки самої особи. Статус особи 
як члена великої групи – соціальний статус – є значно стійкішим, і 
змінити його нелегко. Зміна цього статусу здебільшого мало зале-
жить від бажання чи зусиль його носія. Проміжну характеристику 
щодо стійкості має статус особи як члена середньої групи – форма-
льний статус. Цей статус визначає місце особи у вторинній групі – 
організації. Зміна статусу тут чималою мірою залежить і від самої 
особистості, і від норм групи (скажімо, від нормативів кар’єрного 
зростання в організації). Це потребує часу і зусиль.  

Вважається, що велика група значно більше потребує лідера 
(і самого феномена лідерства), ніж група мала. Справді, нечисленна 
група спроможна скоординувати свої зусилля і без явного керівни-
цтва з боку тієї чи іншої особи. Але що більше зростає чисельність 
групи, підвищується гетерогенність її складу, то необхіднішою стає 
функція координування групових зусиль, спрямованих на 
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розв’язання групового завдання. Тому лідерство для великої групи 
є нагальною потребою, важливим чинником її виживання. Відно-
сини “влада – підпорядкованість” у великій групі певною мірою 
компенсують неможливість побудови тут достатньо чіткої структу-
ри, яку зазвичай мають малі і середні групи, додатково об’єднують 
і консолідують її. 

Щодо феноменів групової свідомості та групового несвідо-
мого малі і середні групи відіграють двоїсту роль. Як правило, це 
своєрідні медіатори, за допомогою яких соціум, інші великі групи 
(нація, релігійна чи професійна спільнота) транслюють особистості 
змісти групового несвідомого відповідної великої групи, а також її 
свідомості. Тому малі і середні групи є носіями свідомості і несві-
домого великих груп. Водночас малі і середні групи напрацьову-
ють свої унікальні змісти свідомості (інтереси, цінності, світогляд-
ні орієнтири тощо). Ці змісти відрізняє більша плинність, можли-
вість переосмислення, зміни ставлення. Здебільшого вони не здійс-
нюють жорсткого диктату щодо особистості і допускають різнома-
нітні девіації. Особливості життєвої позиції таких груп, що розгля-
даються разом з відповідними регуляторами поведінки, дають таку 
важливу характеристику, як спосіб життя групи. Ця характерис-
тика охоплює особливі форми спілкування, особливий тип контак-
тів між людьми. Регуляторами поведінки в малих групах стають 
норми, що напрацьовуються в значущих ситуаціях життя групи і 
розраховані саме на ці ситуації.  

Утвори групового несвідомого виявляють себе в поведінці як 
великих, так і малих груп. Вони регулюють поведінку груп на ірра-
ціональному рівні, зумовлюють неусвідомлювані, але дуже сильні 
групові почуття. Почуття “Ми”, властиве як великим, так і серед-
нім та малим групам, підживлюється саме колективним несвідо-
мим. А проте дія архетипних форм групового несвідомого виявляє 
себе передусім в активності великих груп, у почуттях і переживан-
нях людини як члена великої групи. Незважаючи на це, саме в ма-
лих групах реалізуються різноманітні архетипні “сюжети” і почут-
тя, пов’язані з міжособовими симпатіями чи антипатіями, любов’ю, 
дружбою, коханням, ненавистю тощо.  

Підсумовуючи, можна сказати, що функціонування малої 
групи пов’язане переважно з феноменами емоційного життя люди-
ни та її міжособових стосунків. Саме тому мала група постає своє-
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рідною “ареною”, на якій реалізують себе й дістають практичне 
втілення різноманітні соціально-психологічні феномени групового 
життя.  

Характеризуючи структуру малої або середньої групи, слід 
докладніше зупинитися на тих численних вимірах, у яких вона  
існує.  

Виміри структури малої (середньої) групи відповідають ос-
новним системам внутрішньогрупових стосунків. Ідеться переду-
сім про систему ділових відносин (відповідає діяльності, спрямова-
ній на вирішення групових завдань) і систему емоційних взаємин 
(охоплює дії експресивного типу). Сама система ділових відносин 
також передбачає щонайменше два виміри: офіційних ділових вза-
ємин і неофіційних. Зрозуміло, що реалізація членами групи пев-
них інституціонально заданих функцій у сфері провідної діяльності 
групи з вирішення завдань, поставлених перед нею в рамках більш 
широкої соціальної спільноти (організації), породжує систему так 
званих офіційних взаємин. Водночас для реалізації цих же завдань 
у ході розгортання цієї ж діяльності виникають функціональні 
утвори (ролі, функції), що не були раніше передбачені цією соці-
альною організацією. Такими є, скажімо, ролі критика, ерудита, 
експерта, генератора ідей, мотиватора, організатора (людини, що 
добирає субзавдання відповідно до особливостей кожного члена 
групи). Очевидно, що поєднати всі ці ролі і функції в одній особі 
офіційного керівника або навіть неофіційного ділового лідера ви-
дається досить складним, малоймовірним для практичної реалізації 
завданням. Але в малих і середніх групах зазвичай знаходяться лю-
ди, що беруть на себе ці ролі та функції. Зв’язки між людьми, які 
реалізують зазначені функції, утворюють систему неофіційних ді-
лових взаємин. Поряд з нею в групі існує і система інших неофі-
ційних взаємин – стосунків емоційного типу, що являють собою 
різноманітні інструментальні форми міжособової взаємодії. Врахо-
вуючи супідрядність групових діяльностей (залежно від специфіки 
організаційних завдань), правомірно вести мову про супідрядність 
відповідних, похідних від них, систем взаємин у групі, їх порівневе 
“розташування”. Отже, структура цільової малої (або середньої) 
групи передбачає щонайменше три виміри: 1) офіційних взаємин; 
2) неофіційних ділових взаємин; 3) неофіційних емоційних взаємин 
[Кричевский, Дубовская, 2001].  
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Ці виміри, безумовно, не збігаються між собою, оскільки ко-
жен член групи має різний статус і різне становище в кожному із 
цих основних структурних вимірів. Так, керівник організації може 
мати найвищий статус у системі офіційних взаємин, середній статус 
– у системі неофіційних ділових взаємин і доволі низький – у систе-
мі неофіційних емоційних взаємин (тобто бути непопулярним, неви-
знаним, нелюбимим у колективі). Водночас його секретарка, попри 
доволі низький офіційний статус і невисокий статус у структурі не-
офіційних ділових взаємин, може при цьому користуватися любов’ю 
та симпатією в більшості членів колективу, а отже, мати найвищий 
статус у структурі емоційних міжособових взаємин. Можна також 
уявити середньостатусного (в офіційному вимірі) члена колективу, 
який має середній статус у вимірі емоційних міжособових взаємин, 
але заразом відіграє істотну роль у структурі неофіційних ділових 
взаємин (скажімо, робить важливий внесок у вирішення групових 
завдань як генератор креативних ідей). 

Чим менша група, тим більшу роль відіграє у ній система 
емоційних взаємин. Особисті симпатії-антипатії членів групи 
спричинюють специфічний розподіл неформальних статусів. У 
цьому розподілі втілюється особиста популярність тих чи тих чле-
нів групи – суто суб’єктивна реакція групи на кожного з них. Цей 
структурний вимір життя групи називають соціометричним. Він 
характеризує субординованість членів групи в системі внутрішньо-
групових міжособових преференцій. Таке суб’єктивне надання префе-
ренцій визначають за допомогою спеціального методу, запропонова-
ного Дж. Морено, – соціометрії.  

Процедура соціометрії полягає в тому, що член групи має на-
звати, кому він надав би перевагу в конкретній ситуації (скажімо, у 
ситуації запрошення одногрупників на день народження, вибору 
сусіда по під’ їзду тощо). Вибір може бути позитивним 
(“обов’язково запросив би”) або негативним (“у жодному разі не 
запросив би”). Людину, що отримала максимум позитивних вибо-
рів, називають соціометричною зіркою; члена групи, що не дістав 
жодного вибору або максимум негативних виборів, – аутсайдером 
(або вигнанцем). За кількістю позитивних і негативних виборів ви-
раховують соціометричний статус кожного члена групи, визнача-
ють високо-, середньо- і низькостатусних її членів. Члени групи, 
що вибирають одне одного, утворюють мікрогрупи. Результати со-
ціометрії фіксуються в соціометричній матриці (таблиці виборів 
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респондентів) та в соціограмі, де графічно зображуються зв’язки 
між членами групи. Соціометрія дає змогу вирахувати цілу низку 
індексів, важливих з погляду з’ясування групової структури: 
1) внутрішньогруповий статус кожного члена групи; 2) наявнісь та 
структуру мікрогруп; 3) індекс згуртованості групи [Морено, 1958].  

Застосування соціометрії є доречним переважно в малих гру-
пах, де люди систематично спілкуються одне з одним і достатньо 
добре знають одне одного. Навряд чи можна дослідити методом 
соціометрії неформальну структуру середньої групи: якщо до скла-
ду організації входить декілька малих груп (зрозуміло, далеко не 
всі співробітники організації достатньо знайомі між собою), таке 
дослідження провести практично неможливо.  

 
Рис. 7.1. Зразок соціограми (цифрами позначено умовно присвоєні 

членам групи номери) 
 
Важливим структурним виміром малої (середньої) групи є 

так звані комунікативні мережі. Тут відіграє роль статусний роз-
поділ між членами групи в структурі внутрішньогрупової комуні-
кації. Комунікативний вимір групової структури свідчить про суб-
ординованість позицій індивідів залежно від місця останніх у сис-
темах інформаційних потоків і концентрації в них тієї чи тієї інфор-
мації. Уже визнано за факт, що володіння інформацією позитивно 
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впливає на офіційний статус людини в групі. Відомо, зокрема, що 
високостатусним членам групи адресується більше повідомлень 
(найчастіше більш сприятливого, доброзичливого характеру) порів-
няно з повідомленнями, що адресуються низькостатусним членам. 
Разом з тим максимально високий статус не гарантує високої поін-
формованості про внутрішньогрупові процеси. Нерідко інформація, 
що надходить до найбільш високостатусних осіб, має препарова-
ний вигляд, її намагаються наситити якомога позитивнішим зміс-
том. Саме тому керівникам великих колективів нерідко доводиться 
вдаватися до різних додаткових заходів, щоб отримувати максимум 
інформації про ситуацію в колективі. А проте найнесприятливішою 
є позиція в комунікативних мережах осіб з мінімальним статусом: 
по-перше, до них інформацію здебільшого “не доносять”; по-друге, 
інформація селектується і подається в максимально негативному ви-
гляді (неприємному, несприятливому для них). Аутсайдер найчасті-
ше практично ізолюється від усієї важливої для групи інформації.  

Виміром групової структури є також позиції соціального 
впливу. Вони відображають субординованість індивідів залежно від 
їхніх можливостей здійснювати вплив у групі. Загалом феномен 
соціальної влади і означає актуальний (хоча частіше потенційний) 
вплив, що здійснюється одним членом групи на іншого. Дослідни-
ки виокремлюють п’ять типів соціального впливу: 1) винагорода 
(передбачає можливість винагороджувати з боку суб’єкта впливу); 
2) примус (це може бути сприяння примусу, покаранню іншої осо-
би); 3) легітимність (ґрунтується на визнанні узаконеного права 
однієї людини визначати поведінку іншої); 4) референтність (ви-
значається відносинами симпатії, емоційної переваги); 5) вплив 
експерта (пов’язується з обізнаністю, компетентністю тощо). 

Незважаючи на те, що статусні позиції члена групи можуть 
не збігатися в різних структурних вимірах, існує ще і його генералі-
зований статус. Адже попри зазначені відмінності група сприймає 
кожного свого члена цілісно, створюючи певний узагальнений об-
раз, що містить у собі визначення його цінності для групи. Так, 
найбільш впливовий за тим чи тим параметром суб’єкт часто 
сприймається іншими членами групи як своєрідний комунікатив-
ний центр, йому ж нерідко приписується оточенням більша особис-
та привабливість, ніж особі, що має нижчий рівень впливовості. 
Наприклад, у шкільних класах нерідко трапляється, що високоста-
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тусна дівчина користується репутацією красуні, хоча має вельми 
пересічну зовнішність, тоді як справжня красуня, що з якихось 
причин ходить в аутсайдерах, до певного часу залишається “попе-
люшкою”. Як бачимо, вимір впливу тією чи тією мірою збігається з 
комунікативним (інформаційним) і соціометричним вимірами гру-
пової структури.  

Отже, аналіз групової структури має бути багатомірним, тобто 
враховувати спонтанність вибудовування ієрархій у різних сферах 
групової активності. Проте різномірність і різнорівневість групової 
структури не повинні розглядатися як відособлені характеристики – 
навпаки, між ними цілком допустимі і переходи, і взаємодоповнен-
ня. Для детального аналізу таких утворів, як мала і середня група, 
розведення цих структурних вимірів є цілком виправданим. 

 
 

7.2. Проблема продуктивності малої  
і середньої групи 

 
Більша частина нашого життя проходить у групах. Тому й 

досягнення в нашій діяльності великою мірою зумовлюються гру-
пами (перш за все – інтерактивними). Так, успішність шкільного 
навчання (систематичність і міцність здобутих знань) залежить не в 
останню чергу від компанії шкільних друзів, з якими учень спілку-
ється щодня (мала група), від класу і школи, в яких відбувається 
навчання (середні групи). Успіхи та невдачі у нашій професійній 
діяльності теж багато в чому визначаються як малою групою (бри-
гада, команда, наукова лабораторія), так і організацією (підприємс-
тво, спортивний клуб, наукова установа тощо). Тому проблема 
впливу групи на продуктивність діяльності окремої особи, а також 
продуктивності роботи в групах традиційно цікавила соціальних 
психологів. Цій проблемі присвячено чимало досліджень. 

Теоретично продуктивність (ефективність) діяльності і окре-
мого члена групи, і групи загалом перебуває в залежності від таких 
складових процесу, як вимоги завдання і людські ресурси. Вимоги 
завдання містяться в самих його умовах і передбачають певні шля-
хи та операції, необхідні для його вирішення, передусім ті, які не-
можливо оминути. Людські ресурси вміщують у собі всі необхідні 
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в цій ситуації знання, здібності, уміння, засоби, які має у своєму 
розпорядженні група. Вимоги завдання, таким чином, характери-
зують вид і кількість необхідних засобів для його вирішення, а па-
раметри людських ресурсів показують, чи має їх група, чи є в неї 
реальна можливість вирішити завдання. 

На практиці визначена за допомогою розглянутих показників 
продуктивність часто реалізується по-іншому. Наявність можливо-
сті вирішити завдання ще не означає, що це буде зроблено. Тому 
перший, визначений теоретично, вид продуктивності групи нази-
вають потенційною продуктивністю. Існує ще так звана реальна 
продуктивність, яка часто істотно різниться від потенційної. У по-
всякденному житті нерідко можна спостерігати, як людина, цілком 
спроможна розв’язати порівняно просту арифметичну задачу, мо-
же, випадково відволікшись під час підраховування, помилитися; 
або, злегковаживши вивченням умов задачі, піти неправильним 
шляхом; або зробити все правильно, і все ж від хвилювання записа-
ти не ту відповідь. Тому реальну продуктивність можна описати 
такою спрощеною формулою: 

Реальна дія = Потенційна дія – Втрати у процесі дії 

До психологічних факторів реальної продуктивності відно-
сять, по-перше, вплив на продуктивність діяльності особи звичай-
ної присутності інших людей і, по-друге, аналогічний вплив на неї 
членів групи, що разом здійснюють спільну діяльність.  

 
Продуктивність діяльності в присутності інших 

людей. Ще наприкінці ХІХ ст. було зафіксовано, що звичайна 
присутність інших людей впливає на продуктивність діяльності 
особи. Як уже зазначалося в першому розділі, численні експериме-
нти допомогли соціальним психологам виявити такі феномени, як 
соціальна фасилітація – покращення результатів діяльності в при-
сутності інших людей – і соціальна інгібіція – погіршення продук-
тивності діяльності в присутності інших. В обох випадках ідеться 
про зміни результативності діяльності порівняно з результатами, 
які особа звичайно показує, виконуючи це саме завдання наодинці, 
тобто без свідків. Було з’ясовано деякі тенденції у впливі пасивних 
спостерігачів на виконання діагностованим певних специфічних 
діяльностей. Наприклад, виявилося, що виконання машинальних 
операцій у присутності спостерігачів покращувалося, тоді як діяль-
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ність, що вимагала координації “очі – руки”, погіршувалася. Ана-
логічний ефект спостерігався і при виконанні діяльності із за-
пам’ятовування слів, позбавлених смислу.  

Відтак інтерес до цієї проблеми на деякий час згас, аж поки 
соціальна фасилітація та інгібіція не дістали нового пояснення. 
Присутність глядачів, згідно із цим поясненням, зумовлює фасилі-
тацію, якщо діагностовані виконують легкі, попередньо добре за-
своєні завдання, і інгібіцію – якщо виконуються завдання складні, 
до яких вони як слід не підготовлені. Проста відмінність між лег-
кими і складними завданнями дала змогу пояснити суперечливі 
результати, отримані в більш ранніх експериментах. Стверджува-
лося також, що присутність сторонніх спостерігачів посилює вияв 
домінуючої реакції – тієї, що превалює в комплексі реакцій 
суб’єкта у конкретній стимулювальній ситуації. Так, у легких за-
вданнях домінують правильні реакції, тому присутність глядачів 
полегшує виконання діяльності. У складних завданнях превалюють 
частіше помилкові дії, тому при свідках результати діяльності по-
гіршуються. Чому присутність інших посилює домінуючі реакції? 
Річ у тім, що вона викликає певний вид готовності, коли суб’єкт 
готовий реагувати на будь-яку дію, що її здійснить інша людина. 
Тому присутність інших спричинює посилення збудження, що  
також зумовлює посилення домінуючих реакцій [Перспективы со-
циальной психологии, 2001].  

Сучасні пояснення соціальної фасилітації та інгібіції під час 
виконання добре знайомої чи малознайомої (складної) діяльності 
зводяться до того, що, вирішуючи складні завдання, суб’єкт біль-
шою мірою може очікувати невдачі, тому присутність інших людей 
зумовлює невпевненість та побоювання негативної оцінки. Таку не-
впевненість та побоювання відчуває, приміром, молодий учитель, на 
урок до якого завітала комісія з органу управління освітою. Це су-
проводжується аверсивним афективним станом (“збудженням”), 
який створює чинник “внутрішнього перевантаження”, що загалом 
погіршує результати виконання завдання. Натомість у разі виконан-
ня в присутності інших людей простих чи добре засвоєних завдань 
очікування успіху та схвальної оцінки спонукає суб’єкта покращу-
вати результати своєї діяльності. Тому досвідчений учитель, для  
котрого викладання того ж самого навчального матеріалу є простою 
і звичною справою, частіше справляє на комісію добре враження. 
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Отже, присутність “пасивних” (які не беруть участі в діяль-
ності) спостерігачів може спричинюватися як до соціальної фасилі-
тації, так і до інгібіції. А якими будуть результати, якщо інші люди 
братимуть участь у спільній із суб’єктом діяльності?  

 
Продуктивність діяльності в інтерактивних гру-

пах. Як виявилося, відповісти на поставлене запитання і з’ясувати 
закономірності продуктивності діяльності інтерактивної групи мо-
жна лише за умови врахування характеру завдання (діяльності), що 
виконується.  

Щоб спрогнозувати характер групових дій і відповідно гру-
пової продуктивності, І. Стайнер запропонував спеціальну класи-
фікацію групових завдань [Steiner, 1972]. Основні параметри цієї 
класифікації репрезентуються в таких запитаннях: 

1. Чи може завдання бути поділеним на складові частини? 
Залежно від відповіді ми матимемо справу з подільним або 

унітарним завданням. Наприклад, читання сторінки книги – за-
вдання унітарне: недоречно було б розподіляти прочитання різних 
рядочків сторінки між кількома людьми. Тоді як гра у футбол, спо-
рудження будинку – завдання, у яких можна легко виокремити під-
завдання і доручити їх виконання різним людям. Отже, у випадку 
унітарних завдань розподіл праці є неможливим, а у випадку по-
дільних він цілком доречний.  

2. Що важливіше: кількість виробленого чи якість дії?  
Залежно від цього можна виокремити завдання максимізації, 

у яких важливо збільшити кількість (наприклад, автомобілістам 
важливо якнайшвидше подолати шлях з пункту А до пункту Б; фу-
тболістам – забити якнайбільше голів), або завдання оптимізації, у 
яких критерієм успіху є не кількість, а досягнення певного якісного 
результату. Як приклади таких завдань можна навести правильне 
вимірювання температури в приміщенні, написання листа калігра-
фічним почерком, складання віршів і т. ін.  

3. Яким чином індивідуальний внесок співвідноситься з 
груповим продуктом? 

На це запитання можна одержати щонайменше п’ять різних 
відповідей, тому виокремлюється відповідно п’ять типів завдань: 

● адитивні завданя. Під час вирішення таких завдань інди-
відуальні внески об’єднуються, утворюючи спільний продукт гру-
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пової діяльності. Прикладом може бути очищення групою дороги 
від снігу. Кожен член групи виконує одну і ту ж саму діяльність, а 
результатом дій групи є очищенa від снігу дорога; 

● компенсаційні завданя. Вимагають групового рішення, що 
являє собою “середнє арифметичне” від індивідуальних рішень 
членів групи. Таким завданням може бути, скажімо, оцінювання 
групою відстані від одного до іншого пункту, визначення кількості 
автомобілів на стоянці тощо. Завищення і заниження оцінки, до-
пущені окремими членами групи, мають бути збалансовані групою, 
і в результаті буде отримано правильну відповідь; 

● диз’юнктивні завдання. Передбачають вибір одного пра-
вильного рішення із сукупності індивідуальних суджень членів 
групи. Такими є завдання в популярній телегрі “брейн-ринг”: групі 
дається час на обговорення завдання, коли всі учасники висловлю-
ють свою думку, але з усіх цих думок групою обирається лише од-
на, яка й повідомляється всім як правильна відповідь; 

● кон’юнктивні завдання. Вирішуючи такі завдання, усі 
члени групи мають діяти разом, допомагаючи одне одному. При-
кладом може бути сходження альпіністів на гірську вершину; 

● дискреційні завдання. Дають змогу самій групі обирати, 
яким чином вирішуватиметься те чи те завдання. Наприклад, гру-
пове оцінювання температури в приміщенні може бути здійснено 
кількома способами: обговорення; ухвалення одноосібного рішен-
ня; шляхом знаходження середньої величини від усіх індивідуаль-
них варіантів. Дискреційні завдання застосовуються, коли група 
має свободу вибору власної процедури ухвалення рішення. 

4. Як члени групи взаємозалежать від результатів своєї дія-
льності? 

Три можливі відповіді на це запитання дають три варіанти 
групових завдань, що характеризуються співпрацею, суперництвом 
або співпрацею і суперництвом водночас: 

● співпраця має місце, коли всі члени групи однаковою мі-
рою поділяють спільний успіх і спільну поразку і коли вся група 
зацікавлена в досягненні колективної мети. За такої ситуації інди-
відуальні інтереси збігаються з груповими. Приклад: гравці футбо-
льної команди докладають усіх сил, щоб виграти матч. У цьому 
разі всі члени групи орієнтуються на команду; 



Основи соціальної психології 

 406

● суперництво переважає, коли кожному членові групи 
краще, якщо він отримає більший результат, ніж будь-який інший її 
член. У цьому випадку члени групи змушені конкурувати за резуль-
тат (таким результатом може бути, скажімо, індивідуальна приваб-
ливість, статус у групі). Приклад: гравці футбольної команди гра-
ють, щоб привернути увагу офіційних осіб інших клубів, які могли б 
“купити” одного-двох найкращих із них. У цій ситуації для окремого 
гравця не так важлива взаємодія з командою, як власна гра; 

● співпраця і суперництво водночас створюють ситуацію 
соціальної дилеми. У такому випадку член групи особисто не дбає 
про групову мету, не ототожнюється з групою, водночас у складі 
групи він радше прагне до групових, а не особистих цілей. Співпра-
ця і суперництво поєднуються, якщо гравці футбольної команди на-
магаються показати себе якнайкраще, щоб викликати загальне захо-
плення. Але й за таких умов це не буде згуртована і дієва команда. 

 
Таблиця 7.1 

Класифікація групових завдань за І. Стайнером 
Критерій 
класифі-
кації 

Різновид 
завдання 

Характеристика  
завдання Приклад 

подільне завдання поділяєть-
ся на частини, які 
розподіляються  
між виконавцями 

спорудження  
будинку 

поділь-
ність 

унітарне завдання є неподі-
льним 

навчання 
їзди на велосипеді 

максимі-
заційне 

передбачає досяг-
нення кількісних 
показників 

продаж якихось то-
варів 

кількість/ 
якість 

оптиміза-
ційне 

має на меті якісний 
результат 

написання картин 

адитивне індивідуальні внес-
ки об’єднуються  

аплодисменти 

компенса-
ційне 

визначається  
“середнє  
арифметичне”  
для групи 

експертиза ситуації 
правопорушення,  
де задіяно кілька 
експертів 

індивіду-
альний/ 
груповий 
внесок 

диз’юнк-
тивне 

одна думка обира-
ється як правильна 

гра “брейн-ринг” 
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Критерій 
класифі-
кації 

Різновид 
завдання 

Характеристика  
завдання Приклад 

кон’юнк-
тивне 

усі виконавці мусять 
діяти разом 

сходження на гірсь-
ку вершину 

дискрецій-
не 

група сама обирає,  
як вирішувати  
завдання 

спільні дії людей  
в умовах стихійного 
лиха (немає зовніш-
нього керівництва,  
не працюють прави-
ла) 

співпраця у разі успішної гру-
пової діяльності 
виграє вся група 

спортивні змагання: 
у разі перемоги ко-
жен член команди 
отримує значну 
грошову винагороду 

супер-
ництво 

за будь-яких умов 
виграти може тільки 
один або декілька 
членів групи 

конкурс у колективі 
самодіяльних мит-
ців, що виборюють 
право виступити на 
сцені великого кон-
цертного залу 

взаємоза 
лежність 
членів 
групи від 
результатів 
діяльності 
(мотивація 
успіш-
ності) 

співпраця 
+ супер-
ництво 

члени групи  
не прагнуть  
до ототожнення з 
нею, проте їхні зу-
силля дають змогу 
досягати групових 
цілей 

кожен працівник діє 
згідно з правилами  
і цілями організації, 
хоча його інди-
відуальні мотиви 
суто утилітарні – 
отримання 
зарплати 

 
Таким чином, завдяки класифікації І. Стайнера стало можли-

вим, по-перше, класифікувати більшість наявних у природі завдань 
і, по-друге, хоча б частково спрогнозувати групову дію та її ефек-
тивність. 

Адитивні унітарні завдання здаються найпростішими під ку-
том зору досягнення максимальної групової продуктивності. Мов-
ляв, індивідуальні внески об’єднуємо, складаємо – і отримуємо 
групову продуктивність; і що більше людей у групі, тим продук-
тивність вища. Універсальний рецепт групової продуктивності при 



Основи соціальної психології 

 408

цьому вбачається в тому, щоб кожний працював якнайбільше і під-
тримував необхідну координацію з іншими членами групи. Але 
насправді груповий результат не означає просту суму зусиль усіх 
членів групи. Це було продемонстровано в такому експерименті. 
Під час перетягування каната вимірювався момент докладання зу-
силь за допомогою динамометра. Виявилося: коли окремий член 
групи тягне канат сам, то робить це із середньою силою 63 кг. Гру-
па із двох осіб мала середню силу тяги лише 118 кг, а не 126, як 
можна було б очікувати, із трьох – 160 кг замість 189. Група з 8 
осіб докладала зусилля на 256 кг нижче своїх потенційних можли-
востей. Причому, що цікаво, учасники експерименту були переко-
нані: в обох випадках вони тягнуть канат з однаковою силою. От-
же, при збільшенні чисельності групи втрати продуктивності зрос-
тають [Kravitz, Martin, 1986].  

Схожий ефект зафіксовано і під час виконання адитивних за-
вдань іншого змісту; наприклад “мозкового штурму”, відкачування 
води, аплодування тощо. 

Втрати групової продуктивності у процесі вирішування ади-
тивних завдань можна пояснити: 

– по-перше, мотиваційними втратами – схильністю пере-
кладати роботу на інших, коли внесок кожного не вимірюється 
окремо, а процес створення групового продукту дає змогу кожному 
частково ухилитися від здійснення власного внеску; 

– по-друге, координаційними втратами: так, під час перетя-
гування каната члени групи можуть докладати зусилля не одночас-
но або тягнути трохи в різних напрямках. 

Отже, уточнена апроксимація групової продуктивності під 
час виконання адитивних завдань має виглядати так: 

Групова продуктивність = Потенційна продуктивність – 
Мотиваційні втрати – Координаційні втрати. 

Коли виконуються завдання компенсаційного типу, групова 
продуктивність вбачається в тому, що середньостатистична вели-
чина, виведена в групі на основі багатьох суджень, ближча до пра-
вильного рішення, ніж приблизні підрахунки більшості окремих 
людей. Утім, ситуації, коли групове рішення приймається на основі 
“усереднення” наявних суджень, у реальній практиці трапляються 
вкрай рідко: зазвичай думки певних членів групи важать набагато 
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більше, ніж інших. Тому рішення ухвалюються з урахуванням пе-
редусім їхніх думок. І в цих випадках, коли думки окремих членів 
групи є впливовішими за інші, а деякі члени групи взагалі утриму-
ються від висловлювання своїх думок (як, власне, й буває часто 
насправді), “середній арифметичний” підсумок виявляється дале-
ким від правильного результату. 

Завдання диз’юнктивного типу (скажімо, вкласти у справу 
певну суму грошей чи не вкладати?) звичайно краще вирішують 
групи, а не окремі особи. Виявлено тенденцію, яка дістала назву 
“правило досягнення істини”. Його суть полягає в тому, що за на-
явності в групі хоча б однієї людини, яка пропонує правильне рі-
шення, імовірність загальногрупового успіху істотно зростає. Це 
особливо помітно, коли в процесі вирішування завдання виникає 
момент “еврика”: група, як правило, приєднується до тієї персони, 
яка раптово пережила осяяння (приклад – брейн-ринг). В іншому 
випадку правильне рішення, знайдене одним із членів групи, біль-
шість може й не підтримати. Навіть наявність у групі дуже компе-
тентної людини може не допомогти підвищити продуктивність її 
діяльності, якщо цей найкомпетентніший член групи має низький 
статус чи не користується достатньою довірою. На жаль, різнома-
нітні комісії, комітети і робочі групи, яким надано повноваження 
ухвалювати рішення з проблем диз’юнктивного типу, у реальних 
ситуаціях не дуже переймаються правильним веденням дискусії, 
вважаючи спільну позицію наперед визначеною. 

У соціальній психології розроблено декілька схем ухвалення 
соціального рішення, що стосуються саме диз’юнктивних завдань. 
Загалом схема соціального рішення – це орієнтоване правило, що 
визначає ймовірність того, яким шляхом група прийде до окремого 
рішення в ході дискусії з особливим розподілом думок її членів. 
Найвідоміші серед цих схем – це “перемога більшості”, “ досягнен-
ня істини”, “ однакова ймовірність”.  

У разі “перемоги більшості” передбачається, що спосіб дії, 
обраний групою, відповідає смакам (думкам, позиціям) більшості 
членів групи. Така схема найбільш продуктивна, коли йдеться про 
оцінювальні та естетичні судження, щодо яких немає однозначно 
правильної відповіді. 
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Друга схема, “досягнення істини”, пов’язує груповий вибір 
шляху діяльності або певного рішення з тим, що запропонує один 
із членів групи. Тут успіх забезпечується наданням можливості за 
допомогою аргументів довести правильність зaпропонованого рі-
шення. 

Третя схема, “однакова ймовірність”, передбачає, що будь-
який груповий вибір можливий, якщо існує хоча б один “захисник” 
такого вибору. Схема застосовується групою, коли ступінь її не-
впевненості є доволі високим. Так само цю схему може бути засто-
совано тоді, коли члени групи вважають справу, з приводу якої  
ухвалюється рішення, незначною. 

Важлива умова ефективної роботи над кон’юнктивним зав-
данням – участь кожного члена групи в його вирішенні. Коли таке 
завдання є ще й унітарним, усі прагнуть до того, щоб не допустити 
його провалу. У цьому разі, як, скажімо, в уже наведеному прикла-
ді сходження альпіністів на вершину гори, групова продуктивність 
(швидкість сходження) залежить від здібностей найменш досвідче-
ного члена групи. При збільшенні чисельності групи зростає ймо-
вірність появи в ній недосвідченого члена, а отже зменшується 
ефективність її діяльності. 

Однак у повсякденному житті більшість кон’юнктивних зав-
дань можуть бути поділені на субпідрядні. Завдяки поділу праці 
зростає групова продуктивність. Скажімо, найдосвідченіший аль-
пініст іде першим і прокладає шлях, новачок перебуває всередині 
групи, останніми йдуть також досвідчені і добре підготовлені 
спортсмени. У такому разі темп просування групи буде вищим, ніж 
можливості найменш досвідченого члена групи, і продуктивність 
діяльності групи підвищиться. 

Як впливають на групову продуктивність співпраця і супер-
ництво? 

У ситуаціях, коли наближення до мети (успішного вирішення 
завдання) якогось члена групи передбачає позитивні наслідки для 
інших її членів (позитивна взаємозалежність), останні прагнуть до-
помагати один одному, діяти спільно, що дає змогу групі загалом 
швидше просуватися до спільної мети. І навпаки, у групах, де пе-
ред її членами поставлено завдання змагального характеру, вони 
заважатимуть одне одному, відчуватимуть взаємну антипатію, і 
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група як ціле навряд чи досягне високої продуктивності. Поєднан-
ня елементів співпраці та суперництва створює типові для різнома-
нітних організацій ситуації, коли кожен член групи намагається 
економити зусилля і працювати (а значить робити внесок у спільну 
справу) якомога менше, хоч для групи важливо, щоб кожен макси-
мально віддавав свої сили для виконання поставлених завдань.  

Експериментами, які проводилися в групах, що вирішували 
кон’юнктивні, диз’юнктивні та адитивні завдання, було встановле-
но три основних ефекти, що зумовлюють мотиваційні втрати. Вони 
дістали назви “ефект соціальних лінощів”, “ ефект паразитизму” та 
“ефект простака”. 

Ефект соціальних лінощів пов’язаний із чисельністю групи: 
чим вона більша, тим менше кожен член групи докладає власних 
зусиль для досягнення групового результату, тим більшими вияв-
ляються мотиваційні втрати. 

Ефект паразитизму виникає тоді, коли виконання завдання 
більшою мірою залежить від якогось одного учасника або меншос-
ті учасників. Якщо розрахунок будується на тому, що найбільш 
здібний співробітник зробить краще (таке буває найчастіше під час 
вирішування диз’юнктивної задачі), менш здібні члени групи (або 
ті, хто вважає себе такими) виявляють схильність до економії зу-
силь і здійснюють мінімальний внесок у спільну справу. І навпаки, 
коли груповий успіх прямо залежить від працездатності “найслаб-
шого” (найменш підготовленого, недосвідченого) співробітника, як 
це часто буває під час виконання адитивних завдань, найбільш 
працездатний і здібний член групи знижує свою продуктивність. 
Цей процес зазвичай є усвідомлюваним, що показали результати 
опитувань, проведених після відповідних експериментів. 

Ефект “простака” означає, що людина, яка робила максима-
льно можливий (з погляду її індивідуальних зусиль і можливостей) 
внесок у спільну справу, коли виявляє для себе, що інші члени гру-
пи не робили цього і тільки користувалися плодами її праці, свідо-
мо й цілеспрямовано знижує рівень своїх зусиль. 

Отже, учасники спільної діяльності закономірно знижують 
свою продуктивність, якщо: а) група численна; б) участь у вико-
нанні завдання видається необов’язковою; в) існують побоювання 
опинитися в становищі “простака”. 
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Підсумовуючи, можна зазначити, що класифікація Стайнера 
справді дає можливість робити певні прогнози щодо групової про-
дуктивності. Так, у разі виконання завдань адитивного характеру 
рівень групової продуктивності виявляється вищим за найвищу 
продуктивність окремого члена групи. Під час виконання завдання 
компенсаційного типу групова продуктивність є вищою, ніж про-
дуктивність більшості членів групи. Якщо групове завдання є 
диз’юнктивним (типу “еврика”, коли відбувається “осяяння” одно-
го із членів групи, раптове знаходження ним рішення), то групова 
дія є ефективною настільки, наскільки ефективною була дія відпо-
відного члена групи. Якщо ж диз’юнктивне завдання не передбачає 
індивідуального “осяяння”, то ефективність групової діяльності 
зазвичай нижча, ніж аналогічна ефективність члена групи, що 
знайшов найкраще рішення (виявляється тенденція до істотного 
зниження групової ефективності). Кон’юнктивні унітарні завдання 
знижують групову ефективність до найнижчого рівня успішності 
окремого члена групи. Але якщо кон’юнктивне завдання буде по-
ділено (коли це можливо) на менші і розподілено між членами гру-
пи відповідно до їхніх можливостей, групова продуктивність дося-
гає високого рівня. Кооперативне за своєю природою завдання 
практично завжди вирішується успішно (хоча це може залежати від 
розуміння членами групи правил його виконання). Змагальність 
завдання здебільшого обтяжує його виконання – змагання всереди-
ні групи, між її членами завжди знижує групову ефективність. На-
решті, за умови поєднання змагальності і співпраці рівень групової 
продуктивності вищий, ніж у разі змагання членів групи між со-
бою, але є нижчим, ніж за умови співпраці. 

Отже, теза, згідно з якою групова продуктивність дорівнює 
величині зусиль членів групи, спрямованих на вирішення групово-
го завдання, за виключенням можливих втрат продуктивності, має 
підкріплюватися більш глибоким визначенням характеру самих 
завдань. Втрати групової продуктивності в процесі реального ви-
конання завдання є неминучими, що справедливо як для малих, так 
і для середніх груп. Можливості підвищення ефективності групової 
діяльності в цих групах слід шукати в мінімізації втрат шляхом мо-
тивації та координації зусиль членів групи. 
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7.3. Групова динаміка в малих групах 

 
Дослідження групової динаміки в малих групах – один із 

найцікавіших напрямів соціальної психології. Тут проведено пере-
важну більшість суспільно важливих і дотепних соціально-
психологічних експериментів. На жаль, саме малими групами зде-
більшого й обмежуються психологічні дослідження таких універ-
сальних для різних груп проблем, як розвиток групи, нормоутво-
рення, лідерство тощо. 

 
Групоутворення і розвиток малої групи. Існує чи-

мало концепцій етапізації розвитку малих груп. Найпопулярнішою 
з них є модель стадій групового розвитку, запропонована Б. Такме-
ном [Tuckman, 1965]. Цю модель він розробив, проаналізувавши 
п’ять десятків найґрунтовніших публікацій, присвячених вивченню 
процесу розвитку найрізноманітніших груп – терапевтичних, тре-
нінгових, лабораторних і природних професійних. Тобто модель 
спирається на великий масив емпіричних даних. Спочатку Такмен 
виокремив чотири закономірні стадії групового розвитку, назвавши 
кожну з них промовисто і коротко, а саме одним словом: forming, 
storming, norming, performing. У подальшому вчений проаналізував 
спільно з М. Єнсен ще ряд досліджень групових процесів і  
доповнив свою модель п’ятою стадією групового розвитку, якій 
дав досить “песимістичну” назву – adjourning [Tuckman, Jensen, 
1977]. Відтак модель набула того вигляду, який відображено 
в табл. 7.2. 

Назви перших трьох стадій моделі легко перекладаються з 
англійської і є відразу ж зрозумілими, переклад назв четвертої та 
п’ятої стадій вочевидь становить певні труднощі. Мабуть, їх можна 
пойменувати скоріше за все як стадію продуктивності, або продук-
тивної діяльності, і стадію припинення діяльності й заразом – існу-
вання групи. Але при цьому втрачаються лаконізм і певною мірою 
змістове наповнення Такменової термінології. Тому краще не пере-
кладати назви виділених ним стадій, а просто калькувати їх з анг-
лійської. 
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Таблиця 7.2 

Стадії групового розвитку за Б. Такменом 

Стадії 

Міжособова сфера 
(патерни міжособових стосун-
ків, спосіб, за якого члени 
групи діють та ставляться 

одне до одного) 

Сфера ділової активності 
(зміст інтеракцій, які стосу-
ються завдання, що стоїть 

перед групою) 

формінг 
(forming)  

перевірка та залежність орієнтація в завданні 

штормінг 
(storming)  

внутрішньогруповий 
конфлікт 

емоційна відповідь  
на вимоги завдання 

нормінг 
(norming) 

розвиваються  почуття,  
що стосуються групи та 
узгодженості дій, виника-
ють нові стандарти та 
приймаються нові ролі 

відкритий обмін релевант-
ними інтерпретаціями, лю-
ди виражають особисті 
думки щодо завдання 

перформінг 
(performing)  

ролі стають гнучкими та 
функціональними, 
структурні питання 
вирішуються; структура 
підтримує виконання зав-
дання та продуктивність 
групи 

міжперсональні структури 
стають інструментом для 
виконання завдання, гру-
пова енергія націлена на 
завдання, виникають 
рішення, що забезпечують 
його виконання  

еджорнінг 
(adjourning) 

стурбованість з приводу 
розриву стосунків та при-
пинення існування групи, 
позначені жалем почуття 
щодо лідера та членів  
групи 

самооцінка членами групи 
виконаного завдання, здій-
сненої місії  

 
Проте важливіше підкреслити, що кожна з виділених стадій 

послідовно охоплює дві взаємопов’язані сфери групового життя: 
міжособові (внутрішньогрупові) стосунки членів групи і їхню ін-
струментальну (ділову) активність. Тобто Б. Такменом виокремле-
но п’ять стадій цілісного групового розвитку, а не по п’ять стадій у 
кожній сфері, як стверджують його російські критики, закидаючи 
йому недостатньо співвіднесеність відповідних стадій у тій і тій 
сферах [Кричевский, Дубовская, 2001]. Про недостатню співвідне-
сеність стадій говориться на тій підставі, що, мовляв, незрозуміло, 
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яка сфера є генетично первинною, основною. Однак сутність моде-
лі якраз і полягає в тому, що обидві сфери групового життя мис-
ляться як апріорі пов’язані між собою, а не лише такі, котрі розви-
ваються паралельно. А яка сфера на тій чи тій стадії впливатиме на 
груповий розвиток дужче, тобто виявиться основною, – це вже за-
лежить від комплексу найрізноманітніших чинників і обставин.  

Модель Б. Такмена описує груповий розвиток як складний 
шлях будь-якої малої групи від її виникнення (формування) до зник-
нення (ліквідації чи самоліквідації). І цей шлях – якщо, долаючи 
його, група, звісно, не розпадається – неодмінно пролягає через 
більш чи менш виражені внутрішньогрупові конфлікти, що супро-
воджуються неадекватними емоційними реакціями на вимоги за-
вдання, яке стоїть перед групою (стадія штормінгу), поступове за-
лагоджування наявних конфліктів, що поєднується з релевантними 
інтерпретаціями завдання (стадія нормінгу), і досягнення, зрештою, 
функціонально-рольової співвіднесеності міжперсональних стосун-
ків, котрі стають відтак інструментом для виконання групового  
завдання (стадія перформінгу).  

Певною мірою ці стадії можна простежити на матеріалі ро-
ману американського письменника українського походження Чака 
Поланіка (Палагнюка) “Бійцівський клуб” 1, тлом для основної про-
блеми якого – дисоціативного розладу ідентичності – є утворення та 
діяльність закритої групи контркультурного штибу. Вона описується 
на різних рівнях розвитку: від дифузного, коли випадкові учасники 
збираються дивитися на двобої, до великої корпорації з чіткою внут-
рішньою організацією, цілями та завданнями. Проте цей же матеріал 
засвідчує, що далеко не завжди “живий” груповий розвиток беззапе-
речно співвідноситься з усіма елементами (стадіями) моделі, 
вибудуваної Такменом. Тому пізніше дослідники докладали чимало 
зусиль, щоб адаптувати його модель до конкретної діяльності груп у 
природних умовах.  

Г. Стенфорд і А. Роарк розробили концепцію, в якій транс-
формували Такменову модель відповідно до специфіки такої групи, 
як шкільний клас. Вони виокремили в процесі утворення групи 

                                                 
1 Палагнюк Ч. Бійцівський клуб / Пер. з англ. І. Ю. Стронговський. Хар-
ків: Фоліо, 2007.  
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(шлях від дифузного існування до повноцінного функціонування) 
сім стадій:  

1) початкова стадія. На цій стадії життя шкільного класу  
формуються перші уявлення учнів про клас і одне про одного.  
Дуже обережні перші міжособові взаємодії приводять здебільшого 
до утворення діад. Учитель сприймається як основний авторитет у 
класі; 

2) період формування групових норм, початок становлення 
групової самосвідомості. Цей період для групи позначений нерів-
номірністю її розвитку в діловій та емоційній (міжособовій) сфе-
рах. Успішний розвиток у діловій сфері може супроводжуватися 
низьким рівнем розвиненості міжособових стосунків (або навпаки); 

3) стадія конфлікту. У цей час традиційно спостерігається 
незадоволення внутрішньогруповою взаємодією, відбуваються зі-
ткнення між окремими членами класу. Вони виникають як наслідок 
переоцінювання ними власних можливостей, намагання вирішува-
ти проблеми самостійно, не консультуючись із учителем. На цій 
стадії розвитку групи авторитет дорослого піддається сумніву; 

4) перехід до стану збалансованості. Унаслідок поглиблення 
процесу міжособового пізнання, перевірки власних можливостей, 
стабілізації неформальних статусів членів групи спілкування стає 
більш конструктивним і відкритим, ніж на попередніх стадіях. 
З’являються елементи групової солідарності; 

5) поява почуття “ Ми”.  Посилюється згуртованість, реаль-
ний інтерес членів групи до класу як єдиного цілого, турбота про 
нього. Означується тенденція до інтеграції індивідуальних цілей з 
груповими. Усе це відбувається на тлі переважання ділової актив-
ності, навчальні цілі на певний час стають домінуючими. Автори 
концепції вважають цей період найсприятливішим для впрова-
дження вчителем відповідних цінностей, формування в учнів необ-
хідних звичок і навичок навчальної діяльності; 

6) домінування емоційної сфери. Переживання почуття “Ми” 
поступово приводить до переважання суб’єктивної значущості емо-
ційних переживань членів групи у їхніх взаєминах. Поступово ак-
туалізується значення стосунків “Я – Ти”, особисті інтеракції ста-
ють особливо щільними. Переоцінюються групові норми; 

7) стадія актуалізації. Це найвищий етап групової зрілості, ко-
ли і ділова, і емоційна сфери життя групи достатньо розвинуті і зба-
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лансовані, а рівень її згуртованості високий. Група стає відкритою 
для прояву та вирішення конфлікту. Можливими є різні індивіду-
альні навчальні стилі. Розбіжності в поглядах допускаються, але до 
того часу, поки не напрацьовано спільного погляду на проблему. 

Найвідоміші в радянській психології концепції розвитку ма-
лої групи запропонували А. В. Петровський і Л. І. Уманський. Не-
зважаючи на те, що автори цих концепцій усіляко відхрещувалися 
від безпосереднього впливу зарубіжної школи групової динаміки, 
концепції, про які йдеться, вочевидь увібрали в себе її головні по-
стулати. Однак це аж ніяк не дає приводу ставити під сумнів їхню 
певну оригінальність, яка в науковому сенсі полягала в тому, що, 
крім постулатів групової динаміки, вони базувались, як уже зазна-
чалося, на методологічному фундаменті теоретичних уявлень 
А. С. Макаренка про сутність колективу і шляхи його формування 
та на психологічній теорії діяльності О. М. Леонтьєва.  

Власне, А. В. Петровський і називав свою концепцію в кінце-
вому підсумку теорією діяльнісного опосередкування міжособових 
стосунків у колективі, або просто психологічною теорією колекти-
ву [Психологическая теория коллектива, 1979]. Проте спочатку  
вона позиціонувалася як стратометрична концепція, оскільки в 
груповій структурі виділялися чотири страти (шари). Першу стра-
ту, за переконанням Петровського, утворює сама спільна предмет-
на діяльність групи з її суспільно-економічними та соціально-
політичними характеристиками; другу – ставлення членів групи до 
цієї діяльності, її цілей та принципів; третю – опосередковані зміс-
том спільної діяльності міжособові стосунки і, нарешті, четверту, 
“поверхову”, страту – взаємини, засновані на суто емоційній при-
хильності. При цьому вважалося, що останні за умови діяльнісного 
опосередкування міжособових стосунків на рівні третьої страти не 
відіграють у груповому житті суттєвої ролі.  

Отже, критеріями розвитку групи, згідно з цією концепцією, 
є, по-перше, ступінь діяльнісного опосередкування внутрішньогру-
пових стосунків; по-друге, суспільна значущість діяльності, яка їх 
опосередковує. Відповідно розвиток групи описується як рух у кон-
тинуумі з полюсами: колектив (група характеризується високими 
позитивними показниками за обома критеріями) і корпорація (ви-
сокий позитивний показник за першим критерієм і так само висо-
кий, але негативний показник, – за другим). Серединним пунктом 
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континууму є дифузна група (де практично немає спільної діяль-
ності), а проміжні позиції між нею і негативним та позитивним по-
люсами посідають, відповідно, просоціальна і антисоціальна асоці-
ації – групи з низьким рівнем опосередкування міжособових сто-
сунків спільною діяльністю.  

Певною схожістю з викладеною вище концепцією характери-
зується розроблена незалежно від неї Л. І. Уманським параметрич-
на концепція розвитку групи як колективу [Уманский, 1975]. У ній 
критеріями (параметрами) групового розвитку виступають: зміст 
моральної спрямованості групи – інтегративна єдність її цілей, мо-
тивів, ціннісних орієнтацій; організаційна єдність групи; групова 
підготовленість у сфері спільної діяльності; психологічна єдність 
(інтелектуальна, емоційна, вольова), яка визначає процес міжосо-
бового пізнання і взаєморозуміння в групі; характер міжособових 
контактів емоційного рівня; стресостійкість і надійність групи в 
екстремальних ситуаціях. Тобто емоційні чинники групового жит-
тя, як бачимо, не нехтуються такою мірою, як у концепції  
А. В. Петровського.  

Стверджувалося, що залежно від ступеня відповідності пере-
ліченим параметрам група посідає певне місце в континуумі, сере-
динний (нульовий) пункт якого – так звана група-конгломерат: во-
на неструктурована, складається з незнайомих між собою осіб, тоб-
то йдеться про щойно створену групу. Полюсами такого континуу-
му є відповідно колектив і антиколектив. Розвиваючись у напрямку 
до позитивного полюса (колективу), група проходить такі етапи, 
як: номінальна група (зовнішнє, формальне об’єднання людей  
навколо поставленої мети); група-асоціація (контури групової 
структури лише проглядаються); група-кооперація (група з успіш-
ною організаційною структурою, високим рівнем кооперації); гру-
па-автономія (характеризується внутрішньою єдністю, монорефе-
рентністю, високим рівнем групової ідентифікації, однак ще не є 
колективом як таким).  

Обидві концепції були ретельно обґрунтовані і відзначалися 
стрункістю, якої нерідко бракує зарубіжним соціально-психоло-
гічним теоріям. Проте їхнім уразливим місцем була очевидна ідео-
логічна заангажованість: адже ставилася мета сформувати колектив 
суто в тому тлумаченні, яке насаджувалося в радянські часи і не 
давало права називатися колективами, наприклад, групам інако-
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думців. До того ж перебільшене значення надавалося принципові 
спільної предметної діяльності, яку в строгому розумінні практич-
но неможливо налагодити у багатьох групах (приміром, у наукових 
підрозділах, територіальних громадах тощо). Тому ці концепції, на 
жаль, є іррелевантними складним і багатоманітним суспільним ре-
аліям сучасного світу, хоча в певних сферах суспільного життя і з 
певними застереженнями, мабуть, можуть використовуватися й 
сьогодні.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.2. Модель розвитку малої групи (за Л. І. Уманським) 
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експеримент американського психолога Соломона Аша.  

Учасникам експерименту пропонувалося визначити, яка з 
трьох ліній, що експонувалися, дорівнює за довжиною стандартній. 
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рольній групі із 37 діагностованих, що розв’язували задачу кожен 
окремо, 35 відповіли правильно. В експериментальних умовах діа-
гностованих розмістили півколом. Їм запропонували висловити 
свою думку вголос у тому порядку, в якому вони сиділи, – з першого 
по сьоме місце. Реальним діагностованим насправді був тільки один 
учасник експерименту – той, що сидів на 6-му місці. Решта була 
спільниками експериментатора: вони всі давали одну, заздалегідь 
узгоджену, відповідь. Ця відповідь була правильною в шести “ней-
тральних” випробуваннях (які потрібні були, щоб не викликати 
підозр у справжніх діагностованих), а у 12-ти “вирішальних” випро-
буваннях – неправильною. При цьому і експериментатор, і його 
спільники контактували в безособовій формалізованій манері, щоб 
емоційно не вплинути на діагностованого. Результати продемонст-
рували величезний вплив більшості, що казала неправду. Порівняно 
з контрольною групою (допущено лише 0,7% помилок) в 
експериментальній діагностовані припустилися помилки у 37% ви-
падків!  

Аналогічні результати було отримано під час повторення 
експериментів у різних культурах, з різними популяціями діагнос-
тованих, у ході виконання завдань різного типу. Утім, деякі з діаг-
ностованих уперто висловлювали свою, правильну, думку. У 
зв’язку із цим поряд з поняттям конформності, тобто схильності 
особистості змінювати свою думку внаслідок групового тиску, 
виникло поняття нонконформності – властивості протилежного 
характеру, що зумовлює протиставлення власної думки позиції 
групи. 

Що ж відбувається в реальній малій групі, коли її член-
нонконформіст ні за що не погоджується з думкою групи? Експе-
римент Аша не дав відповіді на це запитання, оскільки його лабо-
раторні групи після експерименту відразу ж розпадалися. Але ж 
природній групі доводиться взаємодіяти і з “відступниками”. Особ-
ливості нонконформної поведінки в малій групі було з’ясовано  
завдяки експерименту С. Шехтера.  

Було створено чотири типи студентських груп (“клубів”), які 
періодично збиралися для обговорення цікавих для них тем (у 
першої це була юриспруденція, у другої – редакторська справа,  
у третьої – театр і кіно, у четвертої – техніка). Групи розрізнялися за 
рівнем згуртованості та ступенем суб’єктивної значущості для їх 
членів теми, яку пропонувалося обговорювати в експерименті (ви-



Розділ 7. Психологія середніх і малих груп 

 421 

значення вини одного правопорушника). Кожен знайомився з істо-
рією правопорушника і визначав за 7-бальною шкалою ступінь його 
відповідальності. Ці думки зачитувалися групі. Далі свої судження 
висловлювали троє додатково введених в експеримент людей –  
спільників експериментатора. Один з них згідно зі сценарієм відразу 
ж погоджувався з усередненою думкою групи (своєрідною “нор-
мою”) і підтримував її в ході дискусії. Другий займав протилежну 
позицію, але в процесі дискусії все-таки змінював свою думку, по-
ступаючись групі. Третій теж займав протилежну позицію і 
відстоював її до кінця дискусії. Спочатку всі звернення в групі були 
спрямовані на двох нонконформістів, аби схилити їх відмовитися від 
своєї думки. Коли другий спільник експериментатора погоджувався 
з групою, спрямований на нього комунікативний потік зменшувався. 
Із третім спільником, який залишався послідовним до кінця, після 
сильного тиску з боку групи спілкування припинялося. Група фак-
тично відторгала його (це засвідчили і результати постексперимен-
тального опитування). 

Отже, послідовне відстоювання позиції, що протистоїть дум-
ці групи, зумовлює бойкот – цілковите ігнорування такого члена 
групи. Відкрита відмова дотримуватися норми, якою в даному ви-
падку була думка групи, спонукає групу до застосування однієї з 
найжорсткіших із доступних їй санкцій. Наскільки жорсткою,  
більше того – нещадною, буває ця санкція у реальному житті уже в 
підлітковій групі демонструє чудовий кінофільм на педагогічну 
тематику режисера Ролана Бикова “Опудало”. Одна з його героїнь 
на прізвисько Залізна Кнопка за першої-ліпшої нагоди з неймовір-
ною легкістю й безжальністю поспішає оголосити від імені класу 
бойкот кожному з однолітків, чия поведінка розходиться з її мак-
сималістськими і, як з’ясовується, доволі сумнівними моральними 
ідеалами. 

Утім, попри результати описаних вище досліджень соціаль-
ними психологами було доведено, що вплив меншості на групу 
може бути досить ефективним (група частково змінює свою думку 
під нормативним впливом меншості). В експериментах 
С. Московічі брали участь групи із 6-ти осіб (2 – спільники експе-
риментатора, 4 – реальні діагностовані). Їм пропонувався тест колі-
рного сприйняття начебто з метою визначити їхню перцептивну 
компетентність. Стимульним матеріалом були слайди блакитного 
кольору, але спільники експериментатора постійно називали зеле-
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ний колір, впливаючи в такий спосіб на діагностованих. Отримані 
результати засвідчили, що: 1) меншість дійсно справляла вплив на 
більшість: 8,42% виборів в експериментальній групі було зроблено 
на користь зеленого кольору, тоді як у контрольній групі – лише 
0,25%; 2) змінювався поріг розрізнення кольорів: у разі послідовної 
експозиції діагностованим відтінків між чисто-блакитним і чисто-
зеленим в експериментальній групі зелений колір виявляли на 
більш ранній стадії, ніж у контрольній. Отже, вплив меншості був 
не тільки одномоментним фактом, а й характеризувався певною 
стійкістю. 

Соціальний вплив як з боку меншості, так і з боку більшості є 
за своїм характером нормативним впливом: він ґрунтується на 
суб’єктивній потребі кожного члена групи бути прийнятим, схва-
леним іншими її членами. Це зумовлює орієнтацію на групові ста-
ндарти, спричинює поведінку, яка сприймається як максимально 
типова, схожа на поведінку інших, а отже “нормальна”.  

Певним чином з нормативним впливом пов’язані й процеси 
ухвалення рішень, що здійснюються малими групами.  

 
Процеси ухвалення рішень у малих групах. Про-

цеси ухвалення рішень належать до важливих елементів групової 
динаміки. Групове рішення впливає на все життя групи, спрямовує 
її активність на обрану мету. Ці процеси зазнають впливу і з боку 
феномена групової нормативності, який тягне за собою дещо не-
сподіваний парадокс. 

Певний час у соціальній психології домінувала думка, згідно 
з якою рішення, ухвалене групою, відрізняється від індивідуальних 
своєю зваженістю, поміркованістю, компромісністю. Справді, зда-
валося б, група має врівноважувати розмаїтість думок і позицій 
членів групи, узагальнювати їх, приводити до “спільного знамен-
ника”. Реальність виявилася протилежною. 

Американський дослідник Дж. Стонер провів експеримент, 
який продемонстрував, що група зазвичай схильна до більш ризи-
кованих рішень, ніж кожен член групи окремо. Стонер знайомив 
учасників свого дослідження (у групах із 4-5 осіб) з опитувальни-
ком, що містив опис протагоніста, якому щоразу доводилося оби-
рати між альтернативами: з одного боку, висока ймовірність успіху 
та непривабливий шлях його досягнення; з другого боку, низька 
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ймовірність успіху за умови більш привабливого шляху до нього. 
Діагностованим пропонувалося виступити в ролі консультантів 
протагоніста і вказати ту мінімальну ймовірність успіху, за якої 
вони рекомендували б йому ризикований вибір.  

Досліджувані спочатку індивідуально заповнювали опитува-
льник (до досягнення консенсусу). Так оцінювалася особиста  
схильність до ризику. Після цього вони обговорювали кожний роз-
діл опитувальника між собою, намагаючись досягти згоди (консен-
сусу), і, нарешті, записували особисті судження (післяконсенсус). 
Стонер виявив, що досягнутий консенсус та усереднені післякон-
сенсусні особисті міркування містили більш ризиковані рішення, 
ніж можна було б очікувати, виходячи з усереднених переддиску-
сійних міркувань. Цей ефект дістав назву “ зсуву до ризику”  в про-
цесі групового ухвалення рішень [Stoner, 1961].  

Виявлення Стонером описаного ефекту підштовхнуло соці-
альних психологів до спроб відтворити та пояснити означене яви-
ще. У Франції було продемонстровано, що “зсув до ризику” дося-
гається також у зовсім іншому оцінювальному вимірі. За стонерів-
ською процедурою студентам пропонувалося спочатку записати 
особисто своє ставлення до президента Де Голя або до північних 
американців. Потім проводилася групова дискусія. Експеримента-
тори зіставили виявлений зсув зі стонерівським. З’ясувалося, що 
обговорення радикалізувало позиції досліджуваних. Так, ставлення 
до Де Голя, яке перед обговоренням ледь схилялося до позитивно-
го, явно поліпшилося після обговорення в групі. Ставлення ж до 
американців виявило дію поляризаційної моделі, але в негативному 
її аспекті: першопочаткове в цілому малопомітне негативне став-
лення набуло після групового обговорення більшої вираженості. 

Отже, у процесі продукування рішення (або спільної групової 
думки) групи загалом виявляють тенденцію поступової радикаліза-
ції суджень, наближаючись до того їх полюсу, який вони вибрали 
заздалегідь, чи, можливо, хтось вибрав за них. Останнє й спостері-
галося навесні 2014 року під час мітингів у Донецьку та Луганську, 
де агенти російських спецслужб та проросійські провокатори всі-
ляко роздмухували вигадану загрозу насильницької українізації, 
що призвело зрештою до захоплення приміщень органів державної 
влади і відтак до війни, якої, звісно ж, не хотіла переважна біль-
шість донеччан та луганчан.  
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Намагання пояснити явище “зсуву до ризику” здійснювались 
у соціальній психології в межах теорій нормативного та/чи інфор-
маційного впливу, а також теорії самокатегоризації. 

Нормативний підхід випливає з теорії соціального порівнян-
ня Л. Фестінгера. Учений стверджував: оскільки кожному дово-
диться оцінювати власні думки (здібності, можливості), він неми-
нуче зіставляє їх з думками інших осіб. Ба більше, оскільки людям 
властиве бажання мати позитивний образ власного “Я” та отриму-
вати соціальне схвалення, процес порівняння організовується так, 
щоб бачити самого себе “кращим” (“ нормальнішим”, таким, що 
більше відповідає еталонам), ніж інші люди. Отже, коли в процесі 
внутрішньогрупового обговорення ви виявляєте, що інші дотри-
муються певних поглядів (у чомусь близьких до ваших), то стаєте 
радикальнішими у своїх судженнях, щоб відрізнитися від інших у 
кращий бік. Побічно підтвердили це пояснення експерименти, які 
засвідчили, що люди справді вважають свої позиції (порівняно з 
позиціями інших людей) ближчими до нормативних і водночас за-
хоплюються поглядами більш крайніми, ніж їхні власні, але в бли-
зькому для них напрямку. 

Теорія інформаційного впливу виходить із того, що групове 
обговорення продукує безліч аргументів на користь позиції, уже 
схваленої членами групи. Тією мірою, якою ці аргументи збігають-
ся з уже розглянутими нами, вони зміцнюють нашу власну пози-
цію. Але в групі виникають також аргументи, над якими ми раніше 
і не замислювалися, що посилює ступінь крайності нашої реакції. 
Групове обговорення перетворюється на процес взаємного переко-
нування і ступінь “зсуву до ризику” постає функцією частки аргу-
ментів, яким віддається перевага. Отже, чинником, який викликає 
ефект “зсуву до ризику”, стають висунені аргументи, а не сам по 
собі обмін думками.  

Теорія самокатегоризації постулює, що для самовизначення 
людині слід ідентифікувати себе з якоюсь групою, а також визна-
чити відмінності між собою та іншими людьми, з одного боку, і 
між інгрупою та аутгрупами – з другого. Коли така категоризація 
стає яскраво вираженою, вона набуває властивості нормативності, 
тобто фіксує як норму те, що об’єднує людей і що відрізняє їхню 
групу від інших груп. Бути відмінними в чомусь конкретному від 
інших груп стає груповою нормою. Позиція, яка систематично від-
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стоюється групою, також стає нормою, сприймається як деяка про-
тотипна позиція групи. Водночас особа, яка практично не відрізня-
ється від репрезентантів своєї групи і максимально відрізняється 
від членів аутгрупи, діє як прототип групи. Її аргументи сприйма-
ються як найінформативніші і найпереконливіші. Відтак позиція 
прототипу змінюватиметься згідно з розподілом думок у групі та їх 
відмінностями від думок іншої групи. Прототип буде радикальні-
шим у судженнях тоді, коли аутгрупа значною мірою відрізняти-
меться від інгрупи. Отже, слід очікувати більшої групової поляри-
зації (“зсуву до ризику”) тоді, коли інша група є, аніж коли її немає. 

Враховуючи те, як часто в житті рішення ухвалюються гру-
пами (радами, комітетами, журі, урядами), дослідження групової 
поляризації є досить перспективними. Адже означені процеси мо-
жуть призвести такі групи до ухвалення та відстоювання неправи-
льних, абсурдних, у найгіршому випадку – згубних і навіть катаст-
рофічних рішень. У соціально-психологічній літературі описано 
численні випадки з політичної та військової практики, які є воісти-
ну драматичною ілюстрацією крайньої тупості, виявленої групами 
в процесі ухвалення рішень, незважаючи на чудові розумові здіб-
ності кожного окремо взятого члена групи.  

Такі випадки сягають далеко в історію стародавнього світу. 
Взяти хоча б колективне рішення республіканців, членів Римського 
Сенату, щодо вбивства імператора Юлія Цезаря. Його таки вдалося 
вбити, але це не відновило республіканського ладу, новим 
імператором став Октавіан Август. На репутацію ж республіканців 
лягла незмивна пляма, і невдовзі багато з них, зокрема Брут, який 
вважався прийомним сином Цезаря, були також убиті. 

А під час Другої світової війни одним з найбільш згубних рі-
шень був реалізований вищим військовим керівництвом Японії на 
чолі з імператором Хірохіто план знищення з повітря військово-
морської бази США на Перл-Харборі. По-перше, це стало фактором, 
що змусив Сполучені Штати долучитися до безпосередніх воєнних 
дій, від яких вони раніше утримувалися. По-друге, ресурсне 
співвідношення у війні після цього явно змінилося не на користь 
Японії. По-третє, в результаті війна для Японії закінчилася не про-
сто поразкою, а катастрофою з найтрагічнішими наслідками. Адже 
саме США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі, що багать-
ма експертами розглядається як акт помсти. 
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Неефективним виявилося й ухвалене на початку 2014 року 
групове рішення української влади не чинити в Криму збройного 
опору окупаційним військам Російської Федерації. Неефективність 
цього рішення полягає не лише в тому, що владна верхівка ніби 
добровільно віддала частину української території і тим самим 
здійснила деморалізуючий вплив на збройні сили і громадян. Це 
рішення відповідало популярним на той час у Кремлі уявленням 
про готовність українців перейти до російського громадянства, про 
Україну як “легку здобич” і стимулювало росіян розпочати зброй-
ний конфлікт на Донбасі.  

 
Лідерство в малих групах. Оскільки надії на успіх 

сприяють вирішенню групових завдань, члени групи звертають 
увагу на те, що деякі з них мають більший досвід і здібності, а це 
сприяє досягненню цілей. Такі члени групи частіше виявляють іні-
ціативу, інші ж демонструють готовність підпорядковуватися їх-
ньому впливу. Отже, на виникнення відмінностей у статусі членів 
групи найбільше впливають ті їхні риси, які суб’єктивно 
пов’язуються з досягненням мети. Цих рис існує величезна розмаї-
тість – від компетентності у певних сферах до рис характеру, від 
етнічної належності до статево-вікових характеристик.  

Загалом групова структура виникає шляхом “підбору” для  
кожного члена групи окремого субзавдання, до якого він найбільш 
придатний. Відповідно до того, чий внесок у спільну справу видається 
групі більш вагомим, диференціюються статуси.  

Оскільки цей процес ґрунтується на суб’єктивних уявленнях 
групи, то відмінності в статусі далеко не завжди забезпечують очі-
куваний успіх. Це показано, зокрема, в емпіричному дослідженні, де 
за діагностованих були пілоти. Результати групової дискусії за-
свідчили, що серед пілотів, які правильно вирішували завдання до 
початку групового обговорення, кожен десятий зазнав фіаско, коли 
намагався схилити екіпаж на свій бік. Водночас пілоти з вищим ста-
тусом частіше переконували групу і в тому випадку, коли їхнє 
рішення було правильним, і в протилежному випадку. Отже, висо-
костатусний член групи, що захищає неправильну позицію, є біль-
шою перешкодою для успішного вирішення групової задачі, ніж 
низькостатусний, який може помилятися так само. 
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Лідерство в малій групі виникає за таких умов: 
– група усвідомлює, що здатна успішно вирішити завдання; 
– члени групи замотивовані успішно вирішити його; 
– саме по собі завдання вимагає координації і спілкування. 
Коли розглядають проблему лідерства, традиційно виникає 

питання: яким чином та чи та людина стає лідером? Відповідь  
можна знайти в багатьох теоріях, суть яких зводиться до таких 
трьох точок зору: 1) людина народжується лідером; 2) лідер має 
проявити себе через певну поведінку; 3) лідер повинен продемонс-
трувати певну поведінку в особливих ситуаціях. 

Перша – харизматична – теорія лідерства постулює, що існує 
особливий набір рис (харизма), який робить людину лідером “ав-
томатично”, тобто за будь-яких умов і в будь-якій групі. Ця теорія 
піддавалася серйозній критиці, оскільки так і не вдалося запропо-
нувати той список рис, який справді “забезпечує” людині лідерст-
во. Однак харизматична теорія виявилася надзвичайно живучою, 
позаяк її живильним середовищем є побутова масова свідомість, 
якій, попри все, притаманна віра в харизматичного лідера.  

Другий підхід – поведінковий – зосереджує увагу на стилі 
поведінки лідерів. У зв’язку із цим виокремлено два типи лідерства 
– емоційне і ділове. Емоційний лідер уміє налагоджувати міжособо-
ві контакти в групі, турбується про гармонійну атмосферу в ній; 
діловий лідер робить найбільший внесок у вирішення групових за-
вдань, замотивований на це. Кожен тип передбачає різну поведін-
ку. Цей підхід, можна сказати, є по-своєму евристичним і дає змогу 
дослідити реальну лідерську поведінку. Але він має і певні вади: 
по-перше, вивчати “емоційну” поведінку досить складно; по-друге, 
реальна поведінка лідерів буває різною в різних ситуаціях і успіш-
на за одних умов поведінка може бути програшною за інших.  

У межах третього підходу було запропоновано моделі про-
гнозування ефективності поведінки лідерів у певних ситуаціях. 
Найвідомішою є модель Ф. Фідлера. Крім стилю лідерства, у ній 
чимале значення надається контролю за ситуацією. Контролювання 
ситуації лідером залежить від того, (1) чи підтримують лідера чле-
ни групи, чи надійні ці взаємини, (2) якою мірою структуровано 
завдання (розроблено етапи та способи його вирішення), (3) як лі-
дер регулює роботу підлеглих за допомогою винагород і покарань. 
На думку Фідлера, стиль лідерства і ситуаційний контроль визна-
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чають ефективність лідера і дають можливість прогнозувати її за 
наведеними параметрами [див. Кричевский, 1980].  

 
Механізми групової динаміки. Відповідаючи на за-

питання, яким чином розвивається мала група (нормоутворення, 
диференціація групової структури, процеси лідерства тощо), ми, 
дотримуючись природної дослідницької логіки, неминуче зачіпає-
мо інше, суміжне з ним питання: як саме, через які механізми реа-
лізується групова динаміка? Тоді обговорення переходить у пло-
щину виявлення тих прихованих пружин, які спрямовують розгор-
тання типових процесів життя групи. Можна виділити принаймні 
три таких механізми: 1) розв’язання внутрішньогрупових супереч-
ностей; 2) “ідіосинкразичний кредит”; 3) психологічний обмін 
[Кричевский, 1973]. Перший з названих механізмів є найбільш ре-
левантним ідеї розвитку, тому почнімо наш розгляд саме з нього. 

Розв’язання внутрішньогрупових суперечностей. Є думка, 
що перехід групи з одного рівня розвитку на інший відбувається 
стрибкоподібно в результаті загострення внутрішньогрупових су-
перечностей і їх подальшого розв’язання. Дослідники виявили кі-
лька типів таких суперечностей. По-перше, це суперечність між 
зростаючими потенційними можливостями групи та її актуальною 
діяльністю. По-друге, суперечність між зростаючим прагненням 
членів групи до самореалізації та самоствердження і так само зрос-
таючими тенденціями втягування особи в групову структуру, інте-
грації її з групою. Ще один тип внутрішньогрупових суперечностей 
пов’язують із ситуацією, коли поведінка лідера з якихось причин 
перестає відповідати очікуванням його послідовників. Така втрата 
узгодженості приводить групу до дестабілізації та зіткнення проти-
лежних поглядів. Розв’язання конфлікту завершується “фазою гар-
монії”, коли стосунки стабілізуються, міжособове сприймання на-
буває знову оптимістичної спрямованості. Однак невдовзі систему 
знову охоплюють “збурення”, пов’язані з черговими суперечностя-
ми між лідером і його послідовниками. Лише після проходження 
групою цілої серії конфліктних фаз і напрацювання її членами за-
гальних “культурних” критеріїв оцінювання дійсності структура 
групи остаточно стабілізується. 

“ Ідіосинкразичний кредит” . Сам термін означає надання лі-
дерові своєрідного дозволу (кредиту) на девіантну щодо групових 
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норм поведінку. Як відомо, лідер найбільше дбає про інтереси гру-
пи. Виходячи із цього, можна припустити, що саме він найзавзяті-
ше дотримується групових норм. Насправді, як виявилося, високо-
статусний суб’єкт (лідер) не завжди жорстко реалізує ці норми у 
своїй поведінці. Упроваджуючи в життя групи якісь інновації, він 
інколи змушений заради цього відходити від низки попередніх 
норм. Тим самим лідер сприяє більш ефективному досягненню 
групової мети і переводить групу на інший, більш високий, рівень 
функціонування. Цікавим є те, що група в цьому випадку реалізує 
толерантне ставлення до порушення норм, у чому, власне, і полягає 
наданий лідерові “кредит”. Членові групи часом дозволяється та-
кож відхилення від групових норм, але пропорційно його поперед-
ньому внеску в досягнення групових цілей. Так виникає феномен 
“ ідіосинкразичного кредиту”. Цей своєрідний дозвіл на девіантну 
поведінку пояснюється тим, що група атрибуює суб’єктові з високим 
статусом (лідерові) найбільшу зорієнтованість на групу, замотивова-
ність у її досягненнях, найвищий рівень компетентності у вирішенні 
групових завдань, найбільший внесок у їх реалізацію. Це породжує 
очікування, що навіть така поведінка лідера, як відхилення від гру-
пових норм, сприятиме кращому досягненню цілей групи. Аналогіч-
на поведінка низькостатусного члена групи, навпаки, тлумачилася б 
як звичайна зрада групових інтересів. Наприклад, вище католицьке 
духовенство навряд чи пробачило б іншому Папі ті сміливі кроки 
всесвітньо-історичного значення (зустріч із тодішнім радянським 
генсеком М. Горбачовим; участь у святкуванні Тисячоліття Хрещен-
ня Київської Русі; зустрічі та спільні заяви з константинопольськими 
патріархами, вірменським Католикосом, англіканським Архієписко-
пом та делегацією лютеран; вибачення перед китайцями, індіанцями 
та африканцями за допущені католиками кривди часів колоніалізму; 
молитва в єврейській синагозі тощо), на які завдяки своїм попере-
днім заслугам перед Церквою та бездоганному моральному автори-
тетові зважився Іван Павло ІІ. 

Отже, феномен “ідіосинкразичного кредиту” постає як одна з 
умов упровадження в життя групи елементів інноваційності, пере-
ходу групи на новий, більш високий, рівень життєдіяльності.  

Психологічний обмін. Психологічний обмін здійснюється не 
лише між членами групи, а й між різними групами (взаємини во-
рожості або конкуренції між групами також цілком допускають 
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можливість психологічного обміну між ними). Більш адекватно 
пояснити суть психологічного обміну можна, якщо звернутися до 
одного з його різновидів – так званого ціннісного обміну. У розмаї-
тті форм спільної діяльності цінності можуть поставати у вигляді 
певних значущих характеристик членів групи, які стосуються влас-
тивостей їхніх особистостей, спрямованості, умінь, досвіду тощо і 
які реалізуються ними в ході розв’язання завдань, що постають пе-
ред групою, з користю для окремих партнерів і групи загалом. Цін-
нісний обмін є розгорнутим у просторі і часі процесом, у міру пе-
ребігу якого запозичення групи ускладнюються, диференціюються, 
стають багатограннішими. Ще одним прикладом психологічного 
обміну є так зване соціальне проникнення. Цей феномен визначає як 
екстенсивність (широту), так і інтенсивність (глибину) розвитку 
міжособових стосунків у діадному спілкуванні. Термін “соціальне 
проникнення” характеризує відкриті типи міжособової поведінки в 
соціальній взаємодії та внутрішні суб’єктивні процеси, які переду-
ють цим відкритим обмінам і супроводжують їх. Одним з типових 
різновидів соціального проникнення є особистісне взаєморозкриття 
партнерів по спілкуванню. 

 
 

7.4. Організація як середня соціальна 
група 

 
У психологічній науці існує ціла галузь, яка розробляє пси-

хологічний аспект організаційних проблем, – психологія організа-
цій, або організаційна психологія. Ця галузь визнає за ключову  
проблему з’ясування впливу соціально-психологічних чинників на 
підвищення ефективності функціонування організації. 

Розуміння організації як середньої соціальної групи дає змогу 
означити соціально-психологічну специфіку цього типу груп і їхню 
роль, яка зводиться в основному до таких характеристик: 

1) в організаціях відбувається залучення більшості членів су-
спільства до спільної соціально значущої діяльності; 

2) тут у процесі оволодіння спеціальністю, набуття профе-
сійних знань, умінь і навичок формується суб’єкт суспільно значу-
щої діяльності; 
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3) завдяки спілкуванню в організації формуються цілі і цін-
ності особи, які мають переважно просоціальний характер; 

4) у спільній трудовій діяльності створюються умови для 
розвитку творчої активності особи; 

5) соціально організована діяльність дає змогу колективно 
обговорювати і спільно вирішувати питання діяльності підприємс-
тва, оцінювати роботу посадових осіб, можливості її поліпшення.  

Дослідження організації як середньої соціальної групи охоп-
лює вивчення структури і функцій організації, її динаміки, мотива-
ції праці, соціально-психологічного клімату, причин виникнення і 
способів розв’язання конфліктів, процесів упровадження нововве-
день тощо [Геберт, Розенштиль, 2006; Казмиренко, 1993; Кара-
мушка, Філь, 2007; Занковский, 2000; Толочек, 2003].  

Для вивчення організацій застосовується структурно-
функціональний аналіз. Структура організації – це порівняно 
стійка система як взаємозв’язків між працівниками, так і їхніх 
зв’язків у цілому. Під функціями організації розуміють різні стан-
дартизовані дії, регульовані соціально-правовими нормами і конт-
рольовані соціальними інститутами. 

Серед характерних для організацій типів структур розрізня-
ють соціально-демографічну, професійну, функціональну, фор-
мальну і неформальну структури.  

Соціально-демографічна структура визначається статевим, 
віковим, етнічним складом працівників, рівнем їхньої освіти, ква-
ліфікацією і стажем роботи. Існують гомогенні і гетерогенні типи 
соціально-демографічної структури. З’ясувалося, що особливості 
цих типів істотно впливають не тільки на виробничо-економічну 
діяльність організації, і зокрема на ефективність праці, а й на соці-
ально-психологічний характер взаємин людей.  

Професійна структура пов’язана з потребою організації в 
працівниках певних спеціальностей. Відомо, що люди, які викону-
ють схожі операції, швидше налагоджують неформальні дружні 
взаємини, відчувають психологічну близькість, спільність інтере-
сів, цінностей, проблем, надають одне одному допомогу, підтрим-
ку, взаємозаміняють одне одного. 

Функціональна структура заснована на розподілі праці і по-
требі узгоджувати, координувати реальні дії всіх учасників спіль-
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ної діяльності. Відповідно до цього виникають чотири типи струк-
турних підрозділів: 

1)  адміністративний персонал – керівники, до обов’язків 
яких належить організація системи виробництва; 

2)  виробничий персонал – працівники, що виробляють про-
дукцію; 

3)  обслуговуючий персонал – працівники, які забезпечують 
систему виробництва – маркетинг, постачання, збут, техніку  
безпеки; 

4)  інженерно-технічний персонал – працівники, завданням 
яких є створення нової техніки і технологій, забезпечення безпере-
бійної роботи виробничої техніки. 

Формальна і неформальна структури. Формальна структура 
обумовлена функціональним розподілом праці, офіційними, юри-
дично визначеними правами та обов’язками співробітників. У ме-
жах цієї структури кожен член організації повинен виконувати пе-
вні функції (ролі) залежно від того становища (статусу), яке він 
офіційно посідає. Формальну структуру закріплено в статуті фірми, 
офіційних інструкціях, наказах та інших нормативних актах. Проте 
в реальній діяльності співробітники, як і в малій групі, вступають у 
неформальні стосунки для задоволення своїх потреб у спілкуванні, 
єднанні з іншими людьми, прихильності, дружбі, допомозі тощо. 
Так виникає неформальна структура організації, яка розвивається 
спонтанно в міру поглиблення спілкування і взаємодії людей.  

Функції організації представлені широким спектром відно-
шень. Головними серед цих функцій є такі:  

– соціально-виробнича. Організація – це група людей, для 
яких праця є основним видом діяльності. Головне завдання органі-
зації – задоволення потреб суспільства в певній продукції; 

– соціально-економічна. Діяльність організації спрямована 
на випуск продукції чи надання послуг у кількості, яка задовольня-
ла б попит населення, і якості, яка відповідала б вимогам сучасного 
індустріально розвиненого суспільства. Економічна функція орга-
нізації полягає в отриманні прибутку шляхом реалізації своєї про-
дукції (послуг); 

– соціально-технічна. Діяльність організації не обмежуєть-
ся лише обслуговуванням техніки і дотриманням норм та правил 
технологічного процесу. Вона створює нові зразки техніки і техно-
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логії, а також конструює, модернізує і реконструює їх, ставлячи за 
мету досягнення світових стандартів і забезпечення конкуренто-
спроможності продукції на світовому ринку; 

– управлінська. Організація створює умови для зростання 
продуктивності праці, поліпшення добору і розстановки як вико-
навчого, так і управлінського персоналу, налагодження системи 
організації виробничого процесу; 

– психолого-педагогічна. Ця функція пов’язана із форму-
ванням сприятливого соціально-психологічного клімату в організа-
ції, наданням допомоги молодим у соціальному та професійному 
становленні з боку кадрових працівників. Це також створення сис-
теми підвищення професійної кваліфікації всіх працівників; 

– соціально-культурна. Організація зорієнтована не тільки 
на створення предметів масового споживання, а й предметів, що 
становлять матеріальну і духовну цінність для суспільства; 

– соціально-побутова. Забезпечує нормальну, безперебійну, 
економічно вигідну діяльність організації, створюючи для її пра-
цівників певні соціально-побутові умови.  

Отже, діяльність організації передбачає комплекс взаємо-
пов’язаних соціальних, виробничих, психологічних та інших функ-
цій, чітке виконання яких є умовою ефективності її роботи. 

Ефективність організації визначається низкою показників. З 
одного боку, це економічні показники, такі як результативність, 
продуктивність, рентабельність, екологічність, енергоємність тощо, 
а з другого – це показники “суб’єктивного” характеру, які теж є 
втіленням феномена ефективності організації. До останніх можна 
віднести творчу, духовну, суспільну активність та ініціативність 
співробітників; стабільність організації (низька плинність кадрів); 
спрацьованість колективу організації (усталеність міжособових 
взаємодій у трудовому процесі) тощо. 

Соціальні психологи виявили взаємний вплив об’єктивних і 
суб’єктивних чинників. Так, трудова, духовна і суспільна актив-
ність працівників залежить від: 

– збалансованості матеріального і морального стимулювання 
праці (з’ясувалося, що орієнтація виключно на матеріальне стиму-
лювання праці не приводить до значного збільшення трудової ак-
тивності працівників); 
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– наявності в організації ініціативної групи людей, що відо-
бражає інтереси і потреби співробітників, уміє переконливо дово-
дити необхідність пропонованих ними інновацій;  

– віку працівників (молоді співробітники виявляють високу 
суспільну активність, а працівники середнього віку вирізняються 
високою трудовою активністю). 

Трудова активність співробітників, своєю чергою, сприятли-
во відбивається на результативності і продуктивності праці, соці-
ально-психологічному кліматі, ступені спрацьованості членів тру-
дового колективу. На задоволеність працею в організації вплива-
ють такі чинники, як результативність праці, санітарно-гігієнічні 
умови праці, система організації та стимулювання праці, способи 
вибору людиною професії і місця роботи, престиж професії, уста-
лені способи ухвалення рішень. 

У цілому дослідження соціальних психологів на промисло-
вих підприємствах показують, що комплексне оцінювання ефек-
тивності організацій можливе лише у випадку, якщо враховано і 
об’єктивні, і суб’єктивні чинники. Ю. П. Платонов на основі аналі-
зу спеціальної наукової літератури і результатів власних багаторіч-
них досліджень означив цілу низку соціально-психологічних чин-
ників ефективності організації.  

1. Цілеспрямованість. Характеризує готовність організації до 
досягнення цілей спільної діяльності, які виражають потреби, інте-
реси, ціннісні орієнтації членів трудового колективу, їхні ідеальні 
уявлення про майбутній результат, що, зрештою, визначає засоби і 
способи взаємодії. 

2. Мотивованість. Розкриває причини трудової, пізнаваль-
ної, комунікативної та інших видів активності членів групи. У кон-
кретній ситуації соціальної взаємодії мотивація виконує три психо-
логічні функції: спонукальну, спрямувальну і регуляторну. Спону-
кальна функція полягає в усвідомленні людиною потреби в спіль-
ному з іншими людьми досягненні цілей групи і є “пусковою кноп-
кою” діяльності. Спрямувальна функція визначає цілі і способи 
спільної діяльності, узгоджені між усіма членами групи. Регулято-
рна функція сприяє вибору найбільш оптимальних і законних засо-
бів досягнення групових цілей і задоволення потреб. 

Індивідуальні мотиви спільної діяльності інтегруються, утво-
рюючи надзвичайно широкий спектр спонук, серед яких: 
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– меркантильні – заробляння засобів існування; 
– комунікативні – спілкування з іншими людьми; 
– афіліативні – досягнення позитивної оцінки, похвали, на-

городи з боку інших людей; 
– колективістські – спільна діяльність, праця разом з інши-

ми людьми; 
– мотиви корисності – бажання трудитися для блага інших, 

приносити користь, бути необхідним і незамінним у процесі спіль-
ної діяльності; 

– мотиви досягнення – прагнення досягти мети, отримати 
результат спільної праці, спрямованість на успіх, самоактуалізацію. 

3. Емоційність. Виявляється в емоційному ставленні людей 
до взаємодії, перш за все в специфіці емоційних, неформальних 
відносин в організації. Виникає в ситуації переживання людьми 
близьких за спрямованістю та інтенсивністю емоційних станів. 
Групові емоції виражаються в схожих способах переживання чле-
нами організації одних і тих же подій, подібності настроїв, особли-
востях емоційних взаємин (симпатія, антипатія, дружба тощо).  

4.  Стресостійкість. Характеризує здатність організації по-
годжено і швидко мобілізувати емоційно-вольовий потенціал лю-
дей, аби протидіяти різного роду деструктивним силам. Стресо-
стійкість залежить від залученості членів групи до спільної діяль-
ності і мобілізує внутрішні резерви їхньої трудової активності.  
З послабленням стресостійкості ефективність діяльності і рівень 
трудової активності різко знижуються. 

5.  Інтегративність. Забезпечує належний рівень єдності ду-
мок, узгодженості дій, структурованості обов’язків (функцій). Ви-
сока соціально-психологічна інтегративність є важливою умовою 
ефективності організації і свідченням її соціально-психологічної 
зрілості. 

6. Організованість. Зумовлена особливостями процесів 
управління і самоврядування, а також специфікою структурно-
функціональної взаємодії членів групи. Це головна передумова 
ефективності їхньої спільної діяльності. 

Перелічені чинники ефективності організації постають як її 
соціально-психологічні характеристики, що забезпечують досягнен-
ня поставлених цілей, отримання потрібного результату, підвищення 
продуктивності індивідуальної і спільної праці [Платонов, 1992]. 
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Рис. 7.3. Модель ефективності організації (за Ю. П. Платоновим) 
 
У контексті сказаного великого значення набувають мотива-

ція трудової діяльності та способи її психологічного стимулюван-
ня. Мотивація праці (від фр. motif – спонукальна причина) – це 
спонука до активної трудової діяльності, заснована на задоволенні 
важливих для людини потреб. Трудова мотивація є процесом вибо-
ру й обґрунтування способу участі людини в трудовій діяльності.  

Мотиви можна класифікувати за змістом, видом діяльності 
суб’єкта, ступенем стійкості та іншими критеріями. З огляду на  
різні види діяльності трудові мотиви поділяють на чотири взаємо-
пов’язані групи. 

Першу групу трудових мотивів складають ті, що пов’язані з 
професійною орієнтацією та обґрунтуванням вибору сфери діяль-
ності. Сюди належать: а) мотиви забезпечення життєво важливих 
благ, за допомогою яких задовольняються першочергові фізіологіч-
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ні, соціальні та інші потреби; б) мотиви визнання, що виражають 
свідоме прагнення людини поєднати свою функціональну актив-
ність з певним видом праці; в) мотиви престижу, що відображають 
прагнення людини застосувати свої фізичні та інтелектуальні сили 
для того, щоб досягти гідного соціального статусу. 

Друга група мотивів визначається належністю людини до 
конкретної соціально-професійної групи і виражається в її праг-
ненні керуватися у своїй поведінці значущими для групи цілями, 
цінностями, традиціями, нормами тощо. 

Мотиви третьої групи пов’язані з визнанням і реалізацією соці-
альних норм: моральних, патріотичних, етнокультурних та ін. 

У четвертій групі – мотиви, які визначають вибір людиною 
професійних та особистих цілей. Ці мотиви пов’язані із соціальним 
і професійним самовизначенням, подоланням статусно-рольового і 
соціально-психологічного дискомфорту. 

Трудова мотивація може бути стійкою і нестійкою. До показ-
ників стійкої мотивації належать: 

– настановлення на оптимум енергетичних витрат у трудо-
вому процесі відповідно до очікуваної і реальної компенсації цих 
витрат; 

– стійка орієнтація на виконання певного виду трудової ді-
яльності; 

– аксіологічна орієнтація на конкретну (спеціалізовану)  
форму праці, зміст якої пов’язаний з інтересом до її результатів; 

– власне професійні здібності як первинна спонука до ді-
яльності, потреба в дальшому розвитку цих здібностей, що слугує 
вторинним мотивом професіоналізації; 

– усвідомлення часового масштабу (хронотопу), рамками 
якого людина обмежена; 

– почуття професійного обов’язку. 
Структура мотивації трудової діяльності, на думку 

В. О. Ядова, трикомпонентна. До цих компонентів дослідник від-
носить:  

1) матеріальні; 
2) моральні: а) етичні – виникають на основі взаємин у групі і 

пов’язані з відчуттям колективізму, взаємодопомоги; б) ідейні – 
спираються на певні принципи, погляди, ідеї (у цьому контексті 
йдеться не про ідейно-політичні принципи, а про професійні; на-
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приклад, у лікарів вони відображені й узагальнені в “Клятві Гіппо-
крата”); 

3) змістові. Випливають із змісту трудової діяльності. Скажі-
мо, йдеться про відчуття задоволення від напруження творчих сил, 
естетичну насолоду від добре зробленої роботи тощо [Ядов, 1970]. 

В. О. Ядов узагальнив результати багаторічного соціологічного 
дослідження і визначив такі основні мотиви трудової діяльності: 

– престиж професії; 
– зміст праці; 
– можливість просування по службі, підвищення кваліфікації; 
– можливість заробітку; 
– налагодження сприятливих взаємин з керівниками і коле-

гами по роботі; 
– ступінь гарантованості роботи. 
Перші чотири мотиви становлять “мотиваційне ядро”. Цей 

перелік не є ієрархією мотивів трудової діяльності, а комплексом 
мотивації до праці. На думку Ядова, психічна регуляція трудової 
діяльності – це акт, у якому зовнішні стимули проходять через сис-
тему потреб і ціннісних орієнтацій і в результаті стають мотивами 
діяльності [там само].  

Стимулювання праці (лат. stimulus – жало, загострена пали-
ця, якою поганяли тварин) – це система матеріального і морально-
го заохочення, винагород за трудову участь. Стимули розглядають 
як зовнішні, а мотиви – як внутрішні спонуки до діяльності. 

Як зовнішня спонука стимул – це певна зміна обставин або 
умов діяльності, а мотив як внутрішня спонука – реакція на спону-
ки зовнішні. Стимули діють лише в тому випадку, коли вони зачі-
пають доступні для задоволення в даних умовах особисті потреби. 
Стимули слід віднести до засобів непрямої дії на поведінку люди-
ни. Прямі засоби дії мають у своєму переліку накази, розпоря-
дження, завдання. 

Стимулювання – це перший, але не найважливіший і не най-
неефективніший спосіб переходу від примусової праці до вільної. 
Мотивація – більш важливий, але заразом і більш складний спосіб 
виникнення вільної праці. 

Зовнішні стимули “переробляються” на мотиви не прямолі-
нійно, а залежно від структури особистості працівника. Наприклад, 
матеріальні стимули можуть викликати високоморальні мотиви 
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поведінки, а моральні, навпаки, – мотиви кар’єризму, користолюб-
ства і т. ін. Працівник мотивує свою поведінку, пропускаючи зов-
нішні стимули крізь призму своєї свідомості. 

Одним з найважливіших елементів ефективної системи сти-
мулювання є заохочення за типом компенсації, тобто нейтралізація 
деяких недоліків виробничої обстановки, які не можуть бути на цей 
момент усунені, – приміром, введення для співробітників відділу 
музичної десятихвилинки або перерви для гімнастичних вправ.  

Для правильного розуміння процесу стимулювання праці 
найбільш значущими є такі положення.  

1. Стимулювати співробітника здатні не тільки спеціальні за-
ходи, а й уся сукупність чинників організаційної обстановки, які 
пов’язують людину з процесом праці і набувають значення стимулів. 

2. Стимулювання діє на працівника потрійно: 
а) прямо – задовольняючи матеріальні потреби особи; 
б) опосередковано – через вплив на групу, думка і настрій 

якої відбиваються на ставленні конкретного співробітника до норм 
виробітку, нововведень тощо; 

в) шляхом зміни конкретних характеристик роботи – удо-
сконалення робочого місця, зміни стилю керівництва і т. ін. 

3.  Стимулювання приводить до змін у продуктивності, за-
доволеності та активності працівника. 

Повніше осягнути співвідношення потреб, мотивів і стимулів 
допоможе наведена нижче таблиця. З неї видно, що існують мож-
ливості задоволення потреб людини за допомогою цілеспрямовано-
го формування і врахування мотивів її трудової діяльності та ком-
плексного стимулювання праці. Це забезпечується системою еко-
номічних, соціально-правових, організаційних, соціально-психо-
логічних і профорієнтаційних заходів суспільства в цілому і конк-
ретної організації зокрема.  

Одним з досить ефективних способів стимулювання мотива-
ції праці та мотивації належності до організації є перспектива зро-
бити індивідуальну кар’єру в межах організації. Через проблему 
кар’єрного зростання в організації спробуймо з’ясувати особливос-
ті стосунків особистості і середньої соціальної групи (організації). 

Слово “ кар’єра”  (фр. carriere) означає успішне просування в 
громадській, службовій, науковій чи іншій сфері діяльності. Якщо 
узагальнити сказане, то критерієм вдалої кар’єри є задоволеність 
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життєвою ситуацією (суб’єктивний критерій) і соціальний успіх 
(об’єктивний критерій). Тобто об’єктивний, зовнішній, бік кар’єри 
– це послідовність професійних позицій, які посідає індивід, а 
суб’єктивний, внутрішній, бік – це те, як людина сприймає свою 
кар’єру, якими вона бачить своє професійне життя і власну роль. 

 
Таблиця 7.3 

Співвідношення потреб, мотивів і стимулів у сфері трудової 
діяльності 

Потреби Мотиви Стимули 

фізіологічні  
 

можливість заробітку економічні заходи,  
що забезпечують достатню  
кількість робочих місць  
у державі і гідну оплату  
праці 

потреба  
в безпеці 

гарантованість роботи соціально-правові заходи,  
що гарантують безпеку  
і дотримання прав громадян 

соціальні  
 

налагодження нормаль-
них взаємин з менедже-
ром і колегами 

соціально-психологічні  
заходи, що забезпечують 
сприятливий психологічний 
клімат у колективі 

особисті:  
а) у самоповазі;  
б) у пошані  
з боку інших 
людей 

можливість просування 
по службі і підвищення 
кваліфікації, оволодіння 
престижною професією, 
отримання кращого місця 
роботи 

організаційні заходи, спря-
мовані, по-перше, на ство-
рення системи навчання і 
підвищення кваліфікації 
працівників; по-друге, на 
забезпечення престижу  
фірми 

потреба  
в само- 
актуалізації 

можливість виявити себе 
як творчу особистість 

заходи з профорієнтації,  
які мають допомогти  
людині обрати цікаву  
для неї професію 

 
Людину, що “робить кар’єру”, розглядають як таку, що орієн-

тується на реалізацію особистого і професійного потенціалу. Кар’єра 
– це один з показників індивідуального професійного життя людини, 
досягнення нею бажаного статусу і відповідних йому рівня і якості 
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життя, а також здобуття популярності і слави. Завдяки успішно по-
будованій кар’єрі людина домагається визнання своєї неповторності, 
значущості для інших людей, для суспільства в цілому. 

У кожної людини є особиста життєва концепція, таланти, 
спонуки, мотиви і цінності, якими вона не може поступитися, коли 
йдеться про кар’єру. Життєвий досвід формує у неї певну систему 
ціннісних орієнтацій, соціальних настановлень щодо роботи взагалі 
і кар’єри зокрема. Тому в професійному аспекті суб’єкта розгляда-
ють та описують через систему його диспозицій (тут, на наш по-
гляд, дуже продуктивна диспозиційна теорія В. О. Ядова) – цінніс-
них орієнтацій, соціальних настановлень, інтересів та інших соціа-
льно зумовлених спонук до діяльності. Цим поняттям в американ-
ській психології відповідає поняття кар’єрних орієнтацій. Це той 
сенс, який людина хоче реалізувати, вибираючи і здійснюючи свою 
кар’єру, індивідуальне поєднання і послідовність атитюдів, 
пов’язаних з досвідом та активністю людини у трудовій сфері. По-
няття кар’єрних орієнтацій можна віднести до диспозицій вищого 
рівня (за Ядовим), які є стійкими утворами і визначають професій-
ний життєвий шлях людини. 

На жаль, у нашій країні гостро бракує праць, безпосередньо 
присвячених соціально-психологічним аспектам кар’єри. Тому зве-
рнімося до зарубіжних досліджень на цю тему. 

Поняття успішної кар’єри пов’язується передусім з успішним 
професійним самовизначенням. Особливу популярність у психоло-
гії здобула теорія професійного самовизначення Д. Сьюпера [Со-
циальная психология личности…, 2001, с. 356]. Основою цієї теорії 
стали дев’ять положень. Одне з них формулюється так: задоволе-
ність роботою (а багато в чому і життям у цілому) залежить від то-
го, якою мірою людина використовує адекватні можливості для 
реалізації своїх здібностей, інтересів та устремлінь у професійній 
ситуації. Сьюпер стверджує, що найважливішою детермінантою 
професійного шляху людини є її уявлення про свою особистість – 
так звана професійна Я-концепція, яку кожна людина втілює в серії 
кар’єрних рішень. Професійні преференції і тип кар’єри – це спро-
би відповісти на запитання: “Хто я?”. Обрана професія і кар’єрні 
досягнення справляють суттєвий вплив на нашу загальну  
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Я-концепцію і самооцінку. При цьому часто людина реалізує свої 
кар’єрні орієнтації неусвідомлено. 

Д. Сьюпер виділив чотири типи кар’єри, зумовлені особли-
востями особистості, способом її життя і цінностями. За основу цієї 
класифікації було взято показник стабільності кар’єри.  

1. Стабільна кар’єра характеризується просуванням, навчан-
ням, тренуванням у єдиній, постійній професійній діяльності. 

2. Звичайна кар’єра – найбільш поширена – збігається з нор-
мативними стадіями життєвого шляху людини, у тому числі і кри-
зами. 

3. Нестабільна кар’єра характеризується двома або декілько-
ма спробами, причому зміна професійної діяльності відбувається 
після певного періоду стабільної роботи в попередній професійній 
сфері. 

4. Кар’єра з множинними спробами – зміна професійних орі-
єнтацій відбувається протягом усього життя. 

Характеризуючи тип кар’єри, беруть до уваги як послідов-
ність, частоту і тривалість обраної професійної діяльності, так і до-
сягнутий рівень професійної майстерності. Значна індивідуальна 
своєрідність усередині типів професійних кар’єр, яку ми спостеріга-
ємо в житті, багато в чому визначається особистісними чинниками. 

Які ж основні мотиви у побудові своєї кар’єри виявляють ке-
рівники організацій? Д. Мак-Клелланд виділив три основні мотиви 
вибору ними особистої кар’єри. Перш за все це прагнення влади. 
Ті, що прагнуть влади, енергійні, відверті у вираженні своїх думок і 
почуттів, не бояться конфронтації і завжди відстоюють свої пози-
ції. Вони вимагають до себе уваги, спрямовані на досягнення лі-
дерства. Люди, котрі досягли вищих щаблів управлінської ієрархії, 
часто мають таку орієнтацію. Другий основний мотив, яким вони 
керуються в побудові кар’єри, – це прагнення до успіху. Найчасті-
ше такий мотив задовольняється не проголошенням успіху, а про-
цесом доведення праці до успішного її завершення. Вибудовуючи 
свою кар’єру, люди цього типу ризикують помірно. Третій основ-
ний мотив – мотив причетності. Він формується під впливом ба-
жання бути частиною певного соціального і професійного оточен-
ня, потреби в спілкуванні, наданні допомоги іншим, у суспільній 
праці. 
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Індивідуальними, особистісними чинниками, що перешко-
джають кар’єрному успіху, є недоліки особистісного потенціалу. 
Це може бути брак певних рис, низька мотивація, екстернальний 
локус контролю, нерішучість, тривожність, емоційна нестабіль-
ність, неконструктивні настановлення щодо досягнень: страх успі-
ху, страх невдачі, нереалістичність цілей, уникнення ризику, пер-
фекціонізм, переважання в структурі особи спрямованості на себе, 
а не на справу. 

Останнім часом у соціально-психологічних дослідженнях 
особливу увагу приділяють гендерним аспектам побудови кар’єри. 
За даними американської статистики, у середньому менеджменті 
(на посадах із середнім доходом) жінки здобули більше половини 
місць, третина нових мільйонерів – жінки. У сучасному світі жінка 
просувається швидше в тих сферах, де старі правила не працюють, 
натомість у традиційних галузях жінок-керівників небагато. Отже, 
спостерігається тенденція розхитування стереотипу жінки як лю-
дини, нездатної і неохочої робити кар’єру. Основні гендерні сте-
реотипи, що стосуються побудови кар’єри, пов’язані зі статеворо-
льовою соціалізацією, соціальними стереотипами, настановленням 
соціуму, що відбивається у відомому вислові: “Для жінок шлях до 
управлінської кар’єри пов’язаний з подоланням численних пере-
шкод, а для чоловіків – з реалізацією численних можливостей”. 

Соціально-психологічні дослідження показують, що жінки не 
менше чоловіків зацікавлені в просуванні по службі і підвищенні 
свого освітнього рівня. Вони так само зорієнтовані на престиж, за-
робітну плату, володіють не меншим почуттям відповідальності. 
Здійсненню жіночої кар’єри об’єктивно заважає природна біологі-
чна роль жінки, пов’язана з необхідністю поєднувати службові, по-
дружні і материнські функції. Тому не викликає здивування той 
факт, що жінки, яким вдається зробити кар’єру і добитися керівної 
посади (пригадаймо “Мимру” з улюбленого багатьма поколіннями 
глядачів “Службового роману” режисера Ельдара Рязанова), як 
правило, залишаються самотніми або переживають сильне фізичне, 
емоційне напруження і відчуття провини. 

У робочій же ситуації цінуються такі “сильні” риси жінок-
керівників, як прагнення до нового, радикалізм, висока чутливість, 
турбота про людей, “олюднення” організаційних інтересів, спрямо-
ваність на взаємодію з підлеглими, тобто все те, що характерне для 
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моделі сучасного ефективного менеджменту. Стиль жіночого 
управління часто називають “перетворювальним”, або “м’яким 
примусом”. Його основними ознаками є: 1) активна взаємодія з 
підлеглими; 2) підтримка у них самоповаги; 3) допомога співробіт-
никам у стресовій ситуації; 4) прагнення до створення оптимально-
го психологічного клімату в організації, профілактика конфліктів; 
5) турбота про здоров’я, організація спільного дозвілля; 
6) “фінансова кмітливість”, детальне планування; 7) “інстинкт ви-
живання”, розумний ризик, прагнення утримати здобуте і завоюва-
ти нове; 8) інтуїція; 9) почуття гумору, оптимізм, віра в себе. 

Дослідники жіночої кар’єри означили в ній також численні 
бар’єри: культурні, освітні, юридичні, психологічні та ін. 
З’ясувалося, що найбільше стримують жіночу кар’єру такі соціаль-
но-психологічні чинники: 1) уже згадане вище гендерне розділення 
в професійній орієнтації і сферах кар’єри; 2) надзвичайно висока 
(надмірна) мотивованість; 3) підвищена емоційність, вразливість, 
загострене переживання невдач; 4) страх успіху і невпевненість у 
собі, що заважає ризикувати і творчо вирішувати ділові та управ-
лінські завдання. 

Важливим чинником успішної кар’єри жінок слід визнати, 
безперечно, практику сімейного виховання в батьківській сім’ ї. У 
переважній більшості випадків успішні в кар’єрі жінки є старшими 
дітьми в повних одно-дводітних сім’ях, де батьки мають високий 
освітній і соціопрофесійний статус. Сформовані в батьківській сім’ ї 
високі життєві стандарти, націленість на досягнення, прагнення 
незалежності значною мірою впливають на кар’єрні настановлення 
жінки. При цьому особливо важливими є “нетрадиційні” настанов-
лення матері щодо ролі жінки в суспільстві, а також підтримуваль-
на поведінка батька. 

 
Питання для обговорення та закріплення  

матеріалу 
 

1. У чому полягає специфіка середніх і малих груп порівняно з 
великими групами? 

2. Що таке продуктивність малої (середньої) групи? Чому її поді-
ляють на потенційну і реальну? 
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3. У чому полягають феномени соціальної фасилітації і соціаль-
ної інгібіції? 

4. Чи впливають відмінності у групових завданнях на продукти-
вність діяльності в інтерактивних групах? 

5. Як класифікуються групові завдання в інтерактивних групах? 

6. Схарактеризуйте ефект втрати продуктивності при зростанні 
чисельності інтерактивної групи. Як його можна пояснити? 

7. Чим характеризується групова продуктивність під час вико-
нання завдань компенсаційного типу? 

8. Що властиве груповій продуктивності, коли виконуються за-
вдання диз’юнктивного типу? 

9. Якою зазвичай є групова продуктивність у процесі виконання 
кон’юнктивних завдань? 

10. Поясніть такі ефекти мотиваційних втрат продуктивності ма-
лої (середньої) групи, як “ефект соціальних лінощів”, “ефект 
паразитизму”, “ефект простака”. 

11. Як здійснюється групоутворення і розвиток малої групи?  
Назвіть стадії розвитку малої групи за Б. Такменом. 

12. Схарактеризуйте концепції розвитку малої групи, запропоно-
вані свого часу радянськими психологами А. В. Петровським і 
Л. І. Уманським. 

13. Розкрийте сутність експериментів С. Аша і С. Шехтера, при-
свячених груповому тиску. Поясніть явища конформності і 
нонконформізму. Як реагує група на нонконформну поведінку 
своїх членів? 

14. У чому суть експериментів С. Московічі, що мали на меті ви-
вчення впливу меншості на групову більшість? 

15. Схарактеризуйте закономірності ухвалення рішень у малих 
групах. 

16. Назвіть і поясніть дію основних механізмів групової динаміки. 

17. У чому полягає психологічна специфіка організації як серед-
ньої соціальної групи? 

18. Що вивчає психологія організацій (організаційна психологія)? 

19. Назвіть основні соціально-психологічні чинники ефективності 
організації. 

20. Якими є основні особливості трудової мотивації членів органі-
зацій? 
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21. Що слід розуміти під стимулюванням членів організації до 
праці? 

22. Як пов’язані між собою потреби та мотиви членів організацій  
і стимули до праці? 

23. Від чого, на вашу думку, залежить перспектива зробити  
в організації успішну індивідуальну кар’єру? 
 
 

Практичні завдання 
 

1. Пригадайте ситуації, коли ви відчули на собі дію соціальної 
фасилітації та (або) соціальної інгібіції. Опишіть ваші переживан-
ня. Що більш характерно для вас: натхнення від уваги інших лю-
дей, хай чужих і незнайомих, чи, навпаки, пригнічення від їхньої 
присутності під час виконання вами якоїсь діяльності? Про які ваші 
особистісні риси це може свідчити? Надайте самі собі рекомендації, 
на що звертати увагу в ситуації, коли вам доводиться виконувати 
важливу діяльність у присутності чужих людей. 

 
2. Керівник малого підприємства “Смачний відпочинок” роз-

повів вам про свою проблему: “Я вражений тим, наскільки непро-
дуктивною є робота моїх працівників. Cпочатку ми з дружиною за-
початкували бізнес: вона з сестрою пекла пиріжки, а я розносив їх 
по пляжу, продавав відпочивальникам. Коли почався сезон пляж-
ного відпочинку, я найняв двох продавчинь, які робили ту ж саму 
роботу, що і я. Обсяг продажів виріс, але не втричі, як мало бути. 
Тепер сезон у розпалі, відпочивальників на пляжі – не проштовхну-
тися, і я найняв ще трьох – сподівався збільшити прибутки хоча б у 
5–6 разів. Нічого подібного. Я не розумію: відпочивальників сила-
силенна, на наші пиріжки попит є, продавчині нормальні, не кра-
дуть, а обсяг продажів зріс лише трохи більше ніж удвічі. У чому ж 
причина?”  

Поясніть, яку роль у цій конкретній ситуації могли відіграти 
мотиваційні та координаційні втрати у діяльності співробітників. 
Як їх уникнути надалі? 

 
3. Ваша знайома скаржиться (вам) з приводу такої проблеми: 

“Я набираю охочих навчатися на курсах іноземних мов, від кількос-
ті груп і людей у них залежить мій заробіток. Мені зазвичай вдаєть-
ся набрати людей, але групи швидко розпадаються, іноді уже після 
третього-четвертого заняття. Звісно, вивчати іноземну мову важко, 
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тут багато рутинної праці – весь час запам’ятовувати нові слова, 
правила тощо. Люди нудьгують, докладають усе менше зусиль, за-
ражають одне одного своїм незадоволенням і зрештою розчарову-
ються незадовільним результатом, припиняють відвідувати занят-
тя. Як можна психологічно вплинути на ефективність вивчення 
іноземної мови?”. 

Поміркуйте, чи є в цій ситуації проблема мотиваційних 
втрат? Якщо є, то як мінімізувати груповий процес втрати мотива-
ції? Запропонуйте заходи, що запобігали б мотиваційним втратам. 

 
4. Учителька біології нарікає: “Я маю справу з одним дуже 

згуртованим класом, вони зазвичай підтримують одне одного на 
уроках (здебільшого за допомогою шпаргалок), хоча рівень підго-
товки і здібностей учнів істотно різниться – від дуже низького до 
дуже високого. Коли я пропоную їм складні завдання, “слабкі” учні 
не працюють – переписують відповіді у “сильних”. Якщо ж орієн-
туюся на простіші завдання, щоб змусити “слабких” працювати, 
“сильні” відверто байдикують. Що можна зробити, як поставити 
завдання, аби була високою продуктивність у роботі всіх учнів кла-
су?”. Що ви порекомендуєте цій учительці? 

 
5. Новопризначений завідувач планово-економічного відділу 

промислового підприємства запитує: “Мені доручено в найближчому 
майбутньому набрати персонал (його кількість може бути, згідно з 
інструкціями, від 5 до 17 осіб), а також поставити перед ними основні 
завдання. Працювати вони мають разом, спільно. Треба забезпечити 
високу ефективність роботи кожного. Я хотів би, не вдаючись у дета-
лі нашої роботи, отримати хоча б загальні рекомендації. Яких психо-
логічних помилок (що програмують зниження ефективності роботи 
групи) потрібно уникнути? Що мені слід врахувати?” Спробуйте дати 
обґрунтовану відповідь завідувачеві відділу. 

 
6. Повторіть у студентській академгрупі експеримент  

Дж. Стонера з ухвалення групових рішень. Треба перевірити, чи 
справді група схильна до ухвалення більш ризикованих (радикаль-
них, категоричних) рішень, ніж ті, які кожен її член ухвалює інди-
відуально. Предмет дискусії повинен бути цікавим для всіх учасни-
ків (наприклад, доцільність незареєстрованих шлюбів, еміграція, 
свобода самовираження в одязі, мода, політичні уподобання тощо) і 
становити проблему, яку необхідно розв’язати.  

Спочатку кожен учасник дискусії має індивідуально, письмо-
во висловити своє рішення проблеми, яке він бачить (цей документ 
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до кінця дискусії залишається конфіденційним). По тому розпочи-
нається власне дискусія, яка проводиться за схемою: висловлюван-
ня аргументів на користь різних позицій – оприявлення контрар-
гументів кожною стороною – додаткова аргументація – нові контр-
аргументи тощо. У результаті кожна з підгруп, що бере участь у 
дискусії, має ухвалити резолюцію – своє рішення щодо проблеми 
дискусії.  

Порівняйте колективно ухвалені резолюції з індивідуальни-
ми рішеннями за критерієм імовірного “зсуву до ризику”. Проко-
ментуйте отримані результати.  

 
7. До вас звернувся студент другого курсу, якого нещодавно 

призначили старостою академгрупи. Він погодився з цим призна-
ченням, але не впевнений, що група сприйме його як керівника і як 
лідера. Тому хотів би отримати від вас рекомендації з цього приво-
ду. Яку інформацію про цього студента і його групу вам треба буде 
мати і для чого? Що ви насамперед будете враховувати, надаючи 
йому рекомендації? 

 
8. Дрібний підприємець нещодавно зорганізував бізнесову 

структуру з восьми осіб. Спочатку структура конструктивно працю-
вала, проте незабаром виникли конфлікти, почали наростати де-
структивні тенденції. Підприємець хотів би дізнатися вашу думку, 
як експерта з групової динаміки в малих групах, щодо таких пи-
тань: 1) чи варто сподіватися надалі від цієї групи конструктивної 
роботи, чи вона загрузне в цих конфліктах назавжди; 2) чого очіку-
вати від персоналу в подальшому, якщо група збережеться. Які мо-
жна зробити припущення щодо зазначеної проблеми, виходячи з 
відомих вам етапів (стадій) розвитку малої групи? Яка інформація 
підкаже вам варіант адекватного розуміння ситуації в цій структурі 
як малій соціальній групі? 

 
9. До вас звернувся молодий спеціаліст, співробітник великої 

організації: “Я працюю недавно, але впевнений, що треба із самого 
початку ставити собі далекосяжні цілі. Зізнаюся, давно мріяв зро-
бити кар’єру в такій організації, як наша, стати топ-менеджером, 
мати великі статки і здобути повагу оточення. Водночас мене дуже 
стримує моральний бік справи. Я ж не кар’єрист, правда? Щоб ста-
ти топ-менеджером, треба зневажити інтереси інших, повністю 
присвятити себе одній меті і тим обмежити свою особистість, стати 
людиною холодного розрахунку. Як це поєднати?”. 
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Що ви порадите цій людині, аби вона змогла розв’язати свої 
проблеми?  

 
10.  Уявіть, що вас прийнято на посаду психолога до організа-

ції, де налічується понад тисячу працівників. Керівництво органі-
зації ставить перед вами завдання оптимізації діяльності персоналу 
психологічними засобами. Визначте напрями своєї роботи, групи 
персоналу, з якими доведеться працювати. У чому полягатиме спе-
цифіка психологічної роботи з менеджерами середньої ланки? З 
топ-менеджерами? З персоналом різних відділів? Які методи варто 
застосовувати?  

Проведіть в академгрупі ділову гру на тему “Психолог в орга-
нізації”. Змоделюйте ситуації розмови психолога з директором ор-
ганізації, а також з керівниками різних відділів, які висловлюють 
побажання, замовлення, очікування. Програйте ситуацію неетич-
ного або некоректного замовлення з боку керівника відділу. Змоде-
люйте ситуації завищених позитивних, а також негативних очіку-
вань від психолога. На основі результатів ділової гри напишіть орі-
єнтовну програму роботи психолога в організації. 
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Р о з  д і  л   8  
 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
 

8.1. Соціальна природа особистості  
та її життєвий світ 

 
Визначення особистості, її структура. Латинське 

слово “persona” (особа, особистість) походить від етруського 
“phersu”, тобто маска бога потойбічного світу. У Cтародавній Гре-
ції персоною, особистістю вважалася передусім акторська маска, 
пізніше − сам актор та його ролі. У Римі маска символізувала не 
окремого індивіда, а міфічні фігури Едіпа чи Електри, Агамемнона 
чи Антигони. Маска виділяла, підкреслювала якісь глобальні люд-
ські риси, соціальні функції, а якісь, навпаки, приховувала, при-
кривала, робила невидимими. Поступово персона ставала маскою 
тієї соціальної ролі, яку свідомо перебирав на себе індивід. Вважа-
лося, що цар, жрець, патрицій, безумовно, мають особистість, тоді 
як раб власної особистості не має і є невиразним відбитком особис-
тості свого господаря. 

В українській мові, як і в англійській, є слова “особа” і “осо-
бистість”: “person” and ”personality”. Особою називають окрему 
людину, індивіда як окремого носія суспільних відносин, тоді як осо-
бистість − це соціальне обличчя людини, її “ Я” для інших, “Я” в 
комунікативному контексті, у взаєминах з людьми.  

Кожна людина − добра і зла, щаслива і нещасна, приємна і 
огидна − є особистістю, оскільки вона якимось чином проявляє се-
бе щодо інших, має виразне соціальне обличчя. Особистістю зазви-
чай називають нормальну, психічно здорову, соціально адаптовану 
людину (деякі захворювання, наприклад алкоголізм, шизофренія, 
поступово призводять до особистісної деградації). 
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Відповідно до сучасних постнекласичних наукових засад 
особистість досліджується в постійному русі, процесі становлення, 
стані переходу від актуального до потенційного буття. Правильно 
зрозуміти таку складну реальність, як людина, можна, лише роз-
глядаючи її як органічну частину соціального життя, як результат 
конструювання з боку соціального оточення та самоконструюван-
ня, що відбувається під впливом соціокультурних умов. 

Особистість своєрідним чином об’єднує та організує окремі 
життєві епізоди, формуючи унікальне людське життя. Саморозви-
ток є способом її існування – отже, особистість як результат само-
здійснення не є чимось застиглим, це завжди пригода, стрімкий 
поступ у невідоме чи обережна хода незнайомою дорогою пошуку 
сенсу.  

Із зростанням особистісної зрілості кількість чинників, що 
детермінують її розвиток, збільшується, зв’язки між ними усклад-
нюються, однак це не обмежує зростання суб’єктності, відповіда-
льності, своєрідності, внутрішньої свободи. Адже зовнішні детер-
мінанти дедалі більше опосередковуються специфікою гнучкої і 
змінюваної внутрішньої структури, перетворюються, індивідуалі-
зуються, втрачають універсально-безликий характер.  

Зріла особистість визначено ставиться до свого оточення, 
власних виборів і рішень, до набутого досвіду і майбутніх перспек-
тив, до життя як такого. Соціум у відповідь виробляє теж досить 
визначене ставлення: сформовану, самостійну, зрілу особистість 
важко не помітити, до неї неможливо ставитися нейтрально. Її  
можна або любити, приймати, підтримувати, або ненавидіти, спро-
стовувати, відкидати. 

Особистість проявляється передусім у вчинках, які вона сві-
домо здійснює на основі вчасно зроблених життєвих виборів. Її 
сутність може яскраво проступати і в деяких індивідуальних особ-
ливостях, наприклад у цілеспрямованості, працездатності, співчут-
ливості чи бажанні керувати. В якихось інших рисах від особистос-
ті залишається небагато: мінливі настрої, тимчасові стани, смаки, 
модні віяння. Коли людина не має мужності виявляти себе по-
справжньому, вона нерідко демонструє другорядні, несамостійні, 
запозичені властивості. 

Таким чином, особистість – відкрита, незастигла цілісність, 
що постійно змінюється, самовизначаючись у соціокультурному 
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просторі та індивідуально-психологічному часі. Вона є інструмен-
том оволодіння власною поведінкою та життям, власним майбут-
нім. Існування особистості полягає в постійному перетворюванні 
засвоюваної культури в живу індивідуальну життєтворчість.  

Щоб уявити структуру особистості, на думку 
С. Л. Рубінштейна, слід відповісти на такі головні запитання. Пер-
ше: чого я хочу? До чого прагну? Що вважаю для себе найважли-
вішим, найпривабливішим? Друге: що я можу? Як реалізую те, що 
маю? Третє: що я собою являю? Які мої риси стали вже стрижне-
вими особливостями мене як людини?  

Відповідь на першу групу запитань – це характеристика 
спрямованості особистості, системи спонук, що визначають вибір-
ковість вчинкової активності людини. Спрямованість дає змогу по-
бачити співвідношення різних потреб, інтересів, мотивів, прагнень. 
Друга група запитань стосується здібностей, задатків і ступеня їх 
розвитку, обдарованості та здатності навчатися, виробляти певні 
важливі навички. Людина може мати від природи абсолютний слух 
або смак до математики, але брак наполегливості чи честолюбства 
не дає їй можливості реалізувати свої потенції. Третя частина стру-
ктури особистості – це її характер, який є відбитком соціалізації і 
відтворює стиль життя людини, її звички, поведінкові стереотипи, 
її усталені ставлення, моральні орієнтири. 

За З. Фройдом, структуру особистості можна уявити як взає-
модію трьох головних інстанцій: Ід, Его та Суперего – “Воно”, “Я” 
та “Над-Я”. “Воно”− це інстинкти і потяги, які ми хочемо задоволь-
нити, але не можемо усвідомити. “Я” є свідомою частиною особис-
тості, що живе за принципом реальності, прислуговуючи і несвідо-
мому, і середовищу, і “Над-Я”. ”Над-Я” є носієм моральних норм, 
цензором, критиком, контролером. Коли ми відчуваємо безпідстав-
ну тривогу, страхи, то дає про себе знати “Воно”. Коли мучимося 
докорами сумління, вступає у дію “Над-Я”. 

У кожному з нас можна знайти і дитину, і дорослого, і бать-
ка, вважає засновник транзактного аналізу Е. Берн. “Дитяча” інстан-
ція всередині особистості відповідає за творчі прояви, за можли-
вість бути спонтанною, незарегламентованою. Це джерело інтуїції, 
але в “дитинному” стані ми можемо ставати вередливими, егоцент-
ричними, примхливими. “Батьківська” інстанція складається з пев-
них норм, традицій, обмежень, правил, більшість із яких людина 
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колись засвоїла під впливом своїх батьків. Стан “батька” спонукає 
нас робити зауваження, читати нотації, намагатися бути схожими 
на власних батьків, поводитися “як годиться”. У стані “дорослого” 
людина самостійно ухвалює важливі рішення, бере на себе відпові-
дальність, може ефективно взаємодіяти зі своїм оточенням. 

 
Таблиця 8.1  

Наукові уявлення різних авторів про структуру особистості 

Автор Компоненти структури 

С. Л. Рубінштейн 
• спрямованість 
• здібності 
• характер 

З. Фройд 
• Ід (воно) 
• Его (я) 
• Суперего (над-Я) 

Е. Берн 
• Дитина 
• Дорослий 
• Батько 

 
Якщо дотримуватися есенціалістських поглядів, особистість 

поступово “нарощується” як зручна “соціальна шкіра”, яка захищає 
своє глибинне ядро (внутрішній потенціал, сутність, єство) від  
травматичних впливів середовища. Але сучасні дослідники посту-
пово відходять від пошуків стійкої гомогенної сутності людини. 
Навряд чи існує якесь стабільне ядро, яке, попри всі мінливості 
життя, від народження до смерті залишається незмінним.  

Якщо особистість – сконструйована сутність, яка змінюється 
під впливом численних життєвих контекстів, різноманітних дискур-
сивних практик, то і структура її не може виглядати як жорстке  
ієрархічне підпорядкування певних рівнів. Продуктивніше розгля-
дати її як ризомну1 модель, у якій кожна частка пов’язана (чи може 

                                                 
1 Термін “ризома” з легкої руки Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі прийшов у соціа-
льні науки з біології, де він позначав траву чи грибницю, що (на відміну 
від дерева) росте горизонтально, посилаючи в усі боки пагони, які потім 
випускають власні пагони. Ризому визначають як ацентровану, не 
ієрархічну і не означальну систему в постійному процесі становлення 
[див.: Мерфі Т. Енциклопедія постмодернізму. К., 2003. С. 361–362]. 
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стати пов’язаною) з іншою без заздалегідь заданого порядку, а сам 
зв’язок є неявним, неоднозначним, неексклюзивним. Така відносна 
структура є радше мапою, що окреслює зорієнтований на експери-
ментування спосіб особистісного контакту з реальністю. 

Згідно із соціально-конструктивістським підходом особис-
тість існує передусім інтерперсонально, а не інтраперсонально; во-
на є соціальною конструкцією і проявляється діалогічно. Моноку-
льтурна орієнтація перетворюється на соціокультурну. Та реаль-
ність, у якій асимілюється набутий досвід, здійснюється самомоні-
торинг, відбуваються рефлексивні процеси, реалізується прогнозу-
вання майбутнього, є пріоритетно лінгвістичною. Під впливом но-
вих конфігурацій життєвих умов постійно виникають нові контекс-
ти життєтворення. 

 
Життєвий світ особистості. За С. Л. Рубінштейном, 

“Світ”, з якого, власне, простежується психологічне обґрунтування 
статусу цієї реальності, – це специфічна надбудова буття, властива 
суспільній людині, яка теж є буттям, його найвищою формою. 
“Світ” не збігається з “об’єктивною дійсністю”, не тотожний їй, 
адже в кожної людини ця дійсність своя, особлива.  

Життя, вважав Рубінштейн, є особливим виміром особистос-
ті, тим, у чому особистість об’єктивує свою сутність. Особистість 
зв’язує у клубок усі нитки – вікову, подієву, продукти творчості, 
соціальні досягнення – своїм унікальним вузлом, визначаючи 
якість життя.  

В останні десятиліття тема життєвого, суб’єктивного світу 
особистості звучить усе більш голосно. У працях К. О. Абуль-
ханової-Славської, Л. І. Анциферової, О. Г. Асмолова, Ф. Ю. Васи-
люка, Л. Я. Дорфмана, Д. О. Леонтьєва, Т. М. Титаренко життєвий 
світ постає як спосіб самоконструювання, як форма існування лю-
дини в соціумі, сфера життєздійснення. Типологія життєвих світів 
Василюка побудована на припущенні, що зовнішній і внутрішній 
світи можуть мати два стани: зовнішній буває легким чи важким, а 
внутрішній – простим чи складним. Відповідно існують легкий і 
простий життєвий світ, важкий і простий життєвий світ, легкий і 
складний життєвий світ та важкий і складний життєвий світ. 

Х. Томе трактує життєвий світ як суб’єктивний життєвий 
простір, що має у кожної людини свою топологічну та часову про-
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тяжність. Поведінку детермінує радше ситуація, яка сприймається, 
розуміється, тлумачиться, ніж ситуація реальна.  

Особистість є цілісністю, що, трансформуючись, самовизна-
чається шляхом конструювання свого життєвого світу. Зовнішні 
детермінанти життєдіяльності заломлюються через внутрішню 
особистісну структуру, набутий досвід, актуальні домагання, праг-
нення, плани. Процес активного пристосовування до навколишньо-
го світу та водночас його змінювання, пристосовування до себе, до 
власних потреб здійснюється діалогічно.  

Життєвий світ завжди в чомусь збіднює зовнішню дійсність, 
тому що далеко не все у навколишньому середовищі людину одна-
ковою мірою цікавить, не все відповідає її потребам і домаганням. 
Але разом з тим відбувається і збагачення зовнішньої дійсності, 
привнесення в неї свого власного змісту. У життєвому світі особис-
тості співіснують не реальні фізичні об’єкти у їх взаємодії, а їхні 
суб’єктивні інтерпретації, які протягом життя змінюються. 

З розвитком цивілізації людина поступово втрачає природну 
здатність бачити, чути, сприймати реальність такою, якою вона є 
насправді. Кроскультурні дослідження фіксують “негештальтне”, 
безпосереднє, “дитяче” бачення світу у жителів віддалених остро-
вів, тоді як цілком “гештальтні” європейці несвідомо накладають 
на зовнішню дійсність у процесі перцепції готові схеми, стереоти-
пи, шаблони. Кожен бачить те, що йому потрібно, що він хоче, до 
чого готовий. 

Можливо, світ втрачає “чудесність”, небуденність, випадко-
вість саме через те, що людина, зашорена практицизмом і ціле-
спрямованістю, уже не вміє цю чудесність бачити. Так з віком усі 
несподіванки, таємниці, незрозумілості залишаються поза нашою 
увагою, у кращому випадку сприймаються як артефакти. А значу-
щість перцептивних схем та усталених експектацій тим часом зрос-
тає. Тому і значення соціальної психології порівняно із загальною 
стає дедалі більшим. 

Життєвий світ як концептуальна модель реальності описує 
об’єктивну дійсність за допомогою різних перцептивних, вербаль-
них, міфологічних, символічних мов. Образи, символи, знаки на-
дають світові особливої форми індивідуального архівування, своє-
рідного “упакування”. Це пряма і зворотна проекції внутрішнього і 
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зовнішнього світів один на одного, багаторазово відображена й у 
кожному відображенні змінювана реальність. 

Активне пристосування до навколишнього світу та зміна йо-
го “під себе”, пристосування до власних потреб здійснюються про-
тягом усього життя. Структура життєвого світу є своєрідним “бага-
топоверховим” опосередкуванням структури особистості та умов її 
життя, пройденого нею шляху, очікуваного майбутнього, значущих 
взаємин. 

Реальність кожної людини відносно автономна і суб’єктивна, 
і тому все, що є значущим і байдужим, дорогим і неприйнятним, 
стає фільтром для індивідуально-неповторного відбиття довкілля і 
себе в ньому. Стосунки близьких і чужих, друзів і ворогів, матеріа-
льні обмеження і моральні стимули суттєво впливають на процес 
світопобудови.  

Між зовнішнім і внутрішнім світами завжди існує певна дис-
танція, “зазор”, “ прогалина буття”. Зсув у бік зовнішнього або вну-
трішнього може провокувати виникнення особистісних відхилень, 
появу дисгармоній у розвитку. Гармонізація передбачає пошук для 
кожного етапу життєвого шляху, для кожної індивідуальності оп-
тимального співвідношення між зовнішнім і внутрішнім світами. 

Життєвий світ особистості має власні координати, свою про-
сторово-часову сітку.  

Внутрішній простір особистості перебуває поза органічним 
тілом індивіда, оскільки основна площина руху особистості – мо-
ральнісно-ціннісна. Усе, що в значущих взаєминах особистість 
вважає для себе найголовнішим, найдорожчим або заперечує, не 
сприймає жодним чином, стає одним з найпотужніших фільтрів у 
відображенні дійсності. 

Простір життєвого світу не аналогічний простору фізичному, 
його не можна виміряти в милях чи кілометрах. Якщо квартира у 
престижному районі, дорогий автомобіль, статус у професійній 
групі, як доводять західні дослідження, інколи важать для людини 
більше, ніж власна правиця, якщо словесні чи навіть інтонаційні 
оцінки близьких інколи ранять тяжче, ніж справжні тілесні ушко-
дження, очевидно, що одиницею виміру психологічного простору є 
взаємини, стосунки, ставлення, відносини, які відтворюють особис-
тісні рубежі, моральнісні кордони.  
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Життя як історія. Проживаючи життя, особистість вибу-
довує себе у власному життєвому світі, постійно розповідаючи про 
своє минуле, теперішнє і майбутнє. Проживання сьогодення зале-
жить від розуміння і прийняття минулого та від ставлення до май-
бутнього, від сподівань, бажань, мрій, очікувань, страхів, пророку-
вань. Конструюючи розповіді, тобто перебуваючи у стані нарації, 
людина створює та ретранслює різні історії, і кожен її наратив є 
частиною соціально-історичного та індивідуально-психологічного 
контексту.  

Буває, своя історія подобається, її хочеться всім розповісти. 
Але так трапляється рідко. Частіше життєвий шлях, який уже поза-
ду, викликає подив, сором, сумніви, каяття. Минуле постійно реда-
гується, і згодом людина вже не пам’ятає, як усе було насправді. З 
віком особистість поступово усвідомлює власну роль у продуку-
ванні своєї історії, у побудові життя в цілому. Оскільки особистість 
змінна, рухлива, життєва історія надає їй як безперервності, так і 
усталеності, впізнаванності, означує її межі, упорядковує набутий 
досвід.  

Особистість не просто знаходить свій готовий світ і свою го-
тову історію, коли починає себе усвідомлювати. Навколо неї з ран-
нього дитинства існують різні казки, оповідання, сімейні легенди, 
батьківські нездійснені мрії, райдужні очікування щодо її майбут-
нього, релігійні та інші сюжети, які вона має зрозуміти, проінтерп-
ретувати, переповісти, описати, відредагувати. Через ці оповідання 
відбувається поступове оволодіння минулим, теперішнім, майбут-
нім і координація відповідно до просторово-часових координат 
власної повсякденності.  

Об’єднуючи, осмислюючи, організовуючи окремі життєві 
епізоди, людина набуває досвіду. Вона певною мірою асимілює 
культуру, використовує її для індивідуальної життєтворчості, роз-
повідаючи про себе, формуючи, можливо, надто суб’єктивний, 
прикрашений, ускладнений чи спрощений текст свого життя.  

Історія завжди має початок, який перериває буденний плин 
подій (“усе було гаразд, і раптом...”). У кожній історії є своя кульмі-
нація, найбільш драматичний момент. Перешкоди, проблеми, кризи, 
нездоланні утруднення особливо нагромаджуються, загострюються 
саме в середині оповідання. Має історія і своє завершення, 
розв’язку, фінал, у якому герой оповідання, переживши всі випробу-
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вання, долає завади і перемагає, досягає бажаного. Нерідко фінал не 
такий оптимістичний, і тоді наприкінці наративу йдеться про чиїсь 
підступні чвари, інтриги, про тяжку долю, якої не оминути. 

Так, молода студентська пара створює спільний наратив – іс-
торію своїх взаємин. “Ми любимо згадувати, як познайомилися у 
черзі в кінотеатр, і тепер завжди туди ходимо. Спочатку все було 
класно: сподобалися, закохалися, почали жити разом. Але через па-
ру місяців почалися проблеми. Олеся вважала, що чоловік має дбати 
про наш фінансовий стан, тобто підробляти, а не залежати від бать-
ків. А я сердився, що зранку ніколи немає сніданку і Олеся рідко ва-
рить мій улюблений борщ. Ми почали сваритися, ображатися одне 
на одного і навіть вирішили пожити окремо. Ми сумували одне за 
одним, але ніхто не хотів зробити перший крок назустріч. Можливо, 
так би все і закінчилося, якби ми знову не зустрілися на дні наро-
дження у спільного друга. І тут уже зрозуміли, що треба домовляти-
ся, що всі проблеми легко долати, якщо бути разом і чути одне од-
ного. Тепер разом підробляємо, разом закуповуємо продукти, і коли 
хтось варить борщ, інший читає йому книжку. Навіть почали готу-
ватися до весілля”. 

Історія про себе є способом організації окремих життєвих 
епізодів, дій і вчинків, що органічно поєднує непримітні факти бу-
денного життя і фантазійні утвори. Таких способів зв’язування подій 
у єдиний сюжет може бути дуже багато. 

Природа нам нічого не повідомляє, не говорить з нами ні-
якою мовою, як слушно зауважують В. П. Зінченко і 
М. К. Мамардашвілі [Зинченко, Мамардашвили, 2004, с. 48]. Лише 
особистість уміє розповідати, повідомляти, інтерпретувати та реда-
гувати власні розповіді. Інтенційні процеси є не ставленням до дій-
сності, а відношеннями в дійсності. Свідомі істоти завжди відсува-
ють у часі рішучі акти щодо світу, у тому числі і задоволення своїх 
потреб. Відбувається ніби подвоєння і повторення явищ у проміж-
ку, просвіті досвіду, що триває, і це дає змогу навчатися та еволю-
ціонувати [там само]. 

Вивчаючи життя як наратив, Дж. Брунер пропонує розгляда-
ти автобіографію як ряд процедур “створення життя”. “ Історії не 
відбуваються в реальному житті, вони радше конструюються людь-
ми в їхніх головах”, − цю конструктивістську істину Брунер поши-
рює на створення наративу про себе [Брунер, 2005, с. 10]. “Із пси-
хологічного погляду такої речі, як “життя саме по собі”, не існує. У 
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крайньому разі – це результат вибіркової роботи пам’яті; у залишку 
ж оповідання про своє життя є мистецтвом інтерпретації” [ там  
само, с. 11].  

Кожна історія, кожне оповідання про себе має фабулу, сюжет 
і жанр. Фабула (чи тема) є позачасовим, міфічним, трансцендент-
ним аспектом оповідання. Мається на увазі честолюбна надія, 
справжня вірність, палке кохання, жага влади та інші ситуації, що 
претендують на універсальність. Фабулу можна назвати сутністю 
оповідання, його мораллю, лейтмотивом. 

Сюжет (тобто дискурс) утілює фабулу в певному подієвому 
ряді, розгортає у відповідній мові. Завдяки сюжетові фабула стає 
розгорнутим оповіданням, а не слоганом чи схемою. Поєднання 
фабули і сюжету в оповіданні схоже на “проявлення Божественно-
го в буденному”, як сказав би Джойс [Брунер, 2005, с. 15].  

Жанр є формою розповіді. Це може бути лірика, епос, фарс, 
чорна комедія, пригодницька історія, любовний роман, трагедія, 
казка з відповідними правилами побудови сюжетних ліній та своєю 
мовою. Найбільш поширеними вважаються чотири жанри: траге-
дія, комедія, любовна історія та сатира. 

Фабульно-сюжетно-жанровий вимір нарації впливає на осми-
слення пережитого, структурування досвіду. Події, які можуть зда-
ватися жодним чином не пов’язаними одна з одною, у розповіді 
про себе якось раціонально чи ірраціонально поєднуються; елемен-
ти, що бачилися незалежними, вливаються в єдине ціле. Вдалий 
сюжет наче заряджає своєю енергетикою, його динаміка, його плин 
стимулюють, підхоплюють, підганяють людину, і життєздійснення 
активізується. 

Кожен оповідач поступово доростає до достатнього рівня на-
ративної компетентності. Для наративно компетентної людини її 
досвід завжди неоднозначний, не до кінця зрозумілий, повний су-
перечностей та можливостей нового бачення. Як у класичному фі-
льмі японського режисера Куросави “Расемон” немає єдиної версії 
подій, що сталися з подружньою парою, коли вона зустріла в лісі 
розбійника, і глядачеві пропонуються щораз інакші бачення траге-
дії, так і в реальному житті нові життєві контексти пропонують 
свіжі інтерпретації минулого і, відповідно, нове бачення майбут-
нього. 
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Життєвий шлях не є тільки траєкторією окремого індивіду-
ального життя. Наратив про свій життєвий шлях – це відкритий 
текст, що взаємодіє з усім соціокультурним полем, у якому живе 
особистість: політико-економічною ситуацією, комунікативним 
простором, масовою культурою і справжнім мистецтвом, повсяк-
денною філософією, релігією тощо. Так індивідуальний текст про 
своє минуле, теперішнє і майбутнє, стихійно контекстуалізуючись, 
набуває численних смислових валентностей, стаючи часткою ген-
дерного, сімейного, національного наративу, свідченням певного 
покоління, а інколи і документом епохи. 

У сьогоднішньому все більш релятивному і віртуальному сві-
ті життєвий шлях уже важко розглядати лише традиційно − як єди-
ну траєкторію, лінію життя. На думку І. Ялома, це радше не лінія, а 
клубок. У межах постнекласичної парадигми цей шлях постає як 
низка подій, між якими складається не завжди явний і неієрархіч-
ний зв’язок. Конструювання, осмислення власного життєвого шля-
ху є пошуком безперервності і панорамності в цьому ряді дискрет-
них подій, намагання надати ризомним міжподієвим зв’язкам хоча 
б часткового причинно-цільового характеру.  

 
Роль криз в особистісному зростанні. Ніщо так не 

стимулює особистість до створення чергової життєвої історії, як 
криза. Адже переживання життєвої кризи повертає людину на ма-
гістральну траєкторію розвитку – завдяки значно повнішому само-
усвідомленню, тобто усвідомленню нею того світу, який вона для 
себе створює, тих цінностей, які в ньому панують, та власної ролі у 
всьому, що відбувається. 

Криза − це період реконструкції, перебудови життєвого 
світу, що спонукає до руйнації віджилих взаємин та вироблення 
більш адекватного ставлення до часу життя, міри самореалізова-
ності. Вона є потужним імпульсом, що підштовхує людину до ін-
шої, зміненої, відредагованої траєкторії саморозвитку. Кризи за-
безпечують вчасні реконструкції, ремонти, перебудови життєвого 
світу. Вони стимулюють перегляд близьких стосунків, відмову від 
тих взаємин, що вже віджили, тягнуть назад, заважають. Це забез-
печує правильну роботу внутрішнього годинника, тобто адекват-
ність ставлення до часу свого життя, до міри самореалізованості. 
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Зрозуміло, що дуже мало людей досягають справжньої осо-
бистісної зрілості. Однією з причин цього є неконструктивний ви-
хід з криз, що трапляються на життєвому шляху кожного. Нерідко 
людині не під силу переробити всю внутрішню роботу, якої від неї 
вимагає криза; вона не готова ризикувати, не хоче страждати, бо-
їться самотності, не вірить у власні сили. Якщо її щось не влашто-
вує, вона краще сховає голову в пісок, відмовиться від усіх своїх 
найзаповітніших мрій, ніж зробить крок назустріч новому життю. 
У такому разі криза не розгортається, не дає нової енергії, не від-
криває нових обріїв.  

Така псевдокриза лише мучить людину почуттями нудьги, 
пригніченості, нікчемності й безбарвності. Замість динаміки вини-
кає застій, замість позитивних новоутворів типу відкритості ново-
му досвіду, ініціативності, довіри до світу зростає зневіра, виникає 
депресія, загострюються соматичні захворювання. 

Отже, кожна життєва криза є своєрідною сходинкою чи то 
вперед, до більшого самовдосконалення, саморозгортання, чи на-
зад, до стагнації та поступового руйнування застарілого життєвого 
світу.  

Як саме кризи впливають на саморозвиток особистості?  
По-перше, кожна криза більшою чи меншою мірою підштов-

хує людину до автономізації, до більшої незалежності від зовніш-
ніх і внутрішніх умов, що їх створювало досі її життя. Вдало про-
ходячи кризові випробування, людина стає вільнішою від оцінок, 
очікувань, сподівань, вимог свого оточення. Вона враховує думки, 
поради, застереження чи накази, але рішення ухвалює все більш 
самостійно, прислуховуючись передусім до себе, намагаючись бу-
ти вірною собі, своєму покликанню. Вона вчиться захищати власні 
межі, тримати зручну для себе дистанцію, відмовляти, якщо це по-
трібно. Вона поважає свою внутрішню свободу і здатна захистити 
її від нетактовних втручань. 

По-друге, криза дає простір для розвитку креативності, вима-
гаючи від людини нового погляду на все, що відбувається, нових 
інсайтів, прозрінь, творчих злетів. І тут зовсім не обов’язково шу-
кати в собі акторську майстерність чи письменницький дар. Твор-
чість у повсякденному житті є не меншою цінністю. Творча люди-
на не користується готовими рецептами для виховання дитини, по-
долання непорозумінь з колегами чи родичами, оформлення свого 
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інтер’єру, планування відпустки або приготування святкової вечері. 
Вона імпровізує, дозволяючи власній уяві, фантазії, інтуїції прояв-
лятися на кожному кроці. 

І, нарешті, криза веде до прийняття реальності такою, якою 
вона насправді є. Переживаючи кризу, людина має відмовитися від 
ілюзій щодо самої себе, свого оточення, навколишнього світу. У 
неї виникає унікальна нагода зняти рожеві чи чорні окуляри і поди-
витися навколо себе неупередженим поглядом. Зріла особистість, 
яка вдало пройшла через цілу низку кризових випробувань, узагалі 
відмовляється від окулярів. Вона спокійно приймає і власні, і чужі 
недоліки й обмеження, не поспішаючи контролювати, виховувати, 
змінювати, коригувати себе та інших людей.  

 

 
 

Рис. 8.1. Вплив криз на саморозвиток особистості 
 

Е. Еріксон вважає кризою потенційний вибір між сприятли-
вим або несприятливим напрямками розвитку. Запропонована ним 
послідовність вікових стадій не є переможним шляхом суцільних 
досягнень особистості. Кожна нова властивість, що проявляється 
внаслідок кризового переживання, принципово двополюсна, на-
приклад, довіра проти недовіри до світу чи автономність (само-
стійність) проти сорому і сумнівів. Тому ця нова властивість, вини-
каючи, відразу стає внутрішньо конфліктною, спонукаючи людину 
до чергового вибору, нового кроку вперед. 

Лише у кризі людина стає підвищено чутливою до зовнішніх 
впливів. Навіть незначної сили подразник сприймається як значу-

 

Кризи 

 
 

Саморозвиток 
особистості 
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щий і здатний викликати дуже сильну відповідь. Під час кризи 
природний процес дозрівання і штучний вплив середовища певною 
мірою синхронізуються приблизно таким чином, як під час пере-
живання сензитивного періоду.  

Людина не може “перехворіти” на кризи в дитинстві, як вона 
хворіє на відомі дитячі інфекційні хвороби, й отримати стійкий 
психологічний імунітет. Навіть зріла, творча, самоактуалізована 
особистість навряд чи може запобігти кризовим ситуаціям, які змі-
нюють життя, коригують шлях уперед, вносять суттєві уточнення в 
життєвий автонаратив. До того ж певні людські вікові періоди зав-
жди розмежовуються кількісно й якісно, набуваючи таких характе-
ристик, які виникають лише під час стрибкоподібного переходу з 
етапу на етап завдяки черговій життєвій кризі.  

Криза ніби надає слово самому буттю, як сказав би 
М. Гайдеггер. Це яскравий і болісний спалах реальності, що забез-
печує новий спосіб саморозуміння, самоінтерпретування, визна-
чення себе у своєму світі, серед свого оточення, пропонуючи нову 
траєкторію життя. 

 
8.2. Психологічний простір особистості 

 
Значущі інші в розвитку особистості. Щоб не прос-

то існувати, а розкриватися, зростати, здійснюватися, людині по-
трібне соціальне оточення, суспільство, громада, інші люди, у тому 
числі близькі, надійні, готові співчувати і розуміти, вступати у вза-
ємодію, діалог. Саме стосунки є живильним простором, у якому 
особистість будує власний світ, розгортає своє життя. Із соціуму 
вона бере ті тривні речовини, які потрібні їй для власного сенсопо-
родження. 

Особистість – це людина, міру саморозуміння, самоприйнят-
тя, самореалізації якої визначають інші люди. Люди, яких прийнято 
називати “значущими іншими”, можуть обмежувати і стимулюва-
ти, сприяти і заважати, надихати і штовхати у прірву самознеціню-
вання. Простором життєвого світу є значущі стосунки, усе більш 
складне мереживо яких кожна людина “снує” протягом життя. 

Індивід живе у просторі біологічному: стадна тварина нама-
гається стати вожаком, відвоювати собі більше території, більше 
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їжі, більше самок. Член соціуму живе у просторі соціальному, де 
цінується передусім соціальний статус, можливість владарювати, 
диктувати свою волю великим масам людей, контролювати соці-
ально-економічні процеси. Особистість має власний простір життє-
вого світу. Це простір взаємин, простір “Я – Ти”-контактів, обшир 
небайдужого ставлення одне до одного. 

Ставлення до життя значною мірою визначається тим, як лю-
дина бачить свої взаємини з іншими людьми і світом у цілому, пе-
ребуває зі світом у злагоді чи у конфронтації, приймає чи ні своїх 
близьких і саму себе. Розширюючи або звужуючи мережу значу-
щих взаємин, роблячи власний простір усе відкритішим чи замкне-
нішим, людина прискорює або уповільнює власне особистісне зро-
стання. 

Межі життєвого світу можуть бути більш-менш визначени-
ми, прозорими або неприступними, нездоланними. Творча, здорова 
особистість відкрита для контактів, натомість особистість невроти-
чна замикається в собі, заглиблюючись у власні проблеми й  
комплекси. 

У сфері моральних стосунків із значущими іншими йдеться 
не лише про реальні дії, а й про наміри, таємні думки, пориви, які, 
можливо, ніколи не реалізуються. Психологічний простір склада-
ється із симпатій і антипатій, нюансованих тяжінь і відштовхувань, 
що структурують індивідуальний життєвий шлях людини, вплива-
ючи на його траєкторію. 

Негативне ставлення до іншої людини, як не дивно, також 
“бронює” їй місце серед значущих інших. Поки вирують пристрас-
ті, ця людина все одно перебуває у значущому просторі, активно 
впливаючи на плин життя. Ті, хто штучно культивує в собі почуття 
помсти чи образи, постійно підкидають у багаття своїх страждань 
хмиз неприємних спогадів і передчуттів. Вони так переробляють 
нові враження, що все навколо стає пов’язаним з їхнім ворогом та 
його підступами. 

Простір життєвого світу поляризується, концентруючи на  
теплому, південному полюсі друзів і коханих, рідних і близьких, а 
на холодному, північному – недругів і недоброзичливців, людей 
неприємних і небезпечних. Залежно від наближення нової людини 
до того чи того полюса відкритість-закритість психологічного  
простору суттєво змінюється.  
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У сучасній соціальній психології існує поняття “ персональ-
ний простір” , яким позначається буферний простір, що ми його 
намагаємося зберігати навколо себе. Розміри цього простору зале-
жать від нашої близькості з особою, що опинилася поруч із нами 
[Майерс, 1997]. Ближче опиняється той, з ким є усталені близькі 
стосунки, до кого відчувається симпатія, довіра. Отже, наближати-
ся, а наближаючись, впливати дозволяється тому, хто вже є части-
ною нашого психологічного простору. Якщо ж відбувається не на-
ближення, а раптове вторгнення, у відповідь виникають стійкі пси-
хологічні захисти. 

Розвиваючись, людина вчиться визнавати правомірність, за-
конність існування інших, не завжди зрозумілих і не обов’язково 
позитивно сприйманих світів. Відповідальність передбачає необ-
хідність прийняття унікальності, нетотожності кожного життєвого 
світу у всій його повноті. Кожний момент виходу за власні межі, у 
простір взаємодії з іншими, стає водночас моментом заглиблення в 
себе, сприяючи глибинному самоусвідомленню. 

Особистість нетворча, моральний простір якої має закриті 
межі, оберігає порядок, виконує чужу волю. У її психологічному 
просторі не існує оптимальної дистанції між зовнішнім і внутріш-
нім, своїм і чужим, “Я” та “ іншими”. Зміщення в бік зовнішнього 
призводить до інфантилізації, несамостійності суджень і поведінки, 
“флюгерності”, нестабільності. 

Існує чимало варіантів особистісної несвободи, зокрема не-
свобода егоцентризму, несамостійності, ціннісних ілюзій. Щоб 
життєвий світ міг удосконалюватись, а особистість – розвиватися, 
свободи має ставати дедалі більше. За Гегелем, природа не розви-
вається саме тому, що вона позбавлена свободи. Свобода щонай-
частіше пов’язана з розвитком, творчим ставленням до життя, 
суб’єктним рівнем детермінації життєдіяльності. 

Психологічний простір має певну центрацію, яка змінюється 
в процесі його структурування, здобуття своєрідності. За традицій-
ними уявленнями, усе позитивне розташовується всередині світу, а 
все зле – на його периферії, у недостатньо усвідомлюваних сферах. 
Буває, у центрі власного “всесвіту” опиняється єдине й унікальне 
власне “Я”. Але розвиток передбачає поступову й помірну децент-
рацію морального простору, побудову його таким чином, щоб, не 
порушуючи дистанції між своїм і чужим, сприймати партнера як 
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рівного, творити поруч зі своїм центром його центр, який мав би 
теж високу валентність, був би теж значущим, сприяв би взаємнос-
ті стосунків, розподіляв відповідальність.  

Вибудовуючи психологічний простір, особистість включає в 
нього значущих людей, створює близькі і більш віддалені кола  
спілкування, взаємовпливу. У кожному колі свої друзі й недруги, 
свої симпатії й антипатії. У життєвому просторі кожна людина  
по-своєму впливає, певним чином видозмінюючи кут зору на все, 
що відбувається в житті, детермінуючи особистісні інтерпретації, 
оцінки, вчинки.  

Психологічний простір складається не лише з реальних лю-
дей, а й з осіб вигаданих, міфологічних, казкових, з літературних 
персонажів і кіногероїв, якщо людина має до них стійке ставлення, 
якщо порівнює себе з ними, має з ними спільні цінності, цілком 
поділяє або категорично не поділяє їхні моральні пріоритети. 

 
Соціалізація та індивідуалізація. Термін “соціаліза-

ція”, яким позначають взаємодію людини і суспільства в ході засво-
єння соціального досвіду, незважаючи на його поширеність і поваж-
ний вік у суспільних науках, і досі викликає великі суперечки. 

Г. Тард розумів під соціалізацією процес долучення індивіда 
до нації, народу, суспільства шляхом універсального наслідування. 
На думку Дж. Міда, це процес засвоєння індивідом певної системи 
соціальних ролей, формування рольового репертуару, що містить у 
собі символічні значення. Головним агентом соціалізації є первин-
на група, а механізмом – прийняття ролі Іншого. 

Поняття “соціалізація” набуло особливого поширення напри-
кінці 40-х − на початку 50-х років минулого століття у працях аме-
риканських учених (Дж. Доллард, Дж. Кульман, А. Парк та ін.). 
Воно використовувалося для позначення інтеграції особистості в 
соціальну систему, пристосування до неї. Такі представники аме-
риканської соціології, як Т. Парсонс і Р. Мертон, зводили соціалі-
зацію до соціальної і психічної адаптації людини до соціуму, ре-
зультат якої вбачали в адаптованості її до різних соціальних ситуа-
цій, мікро- та макрогруп. 

За допомогою соціалізації суспільство відтворює соціальну 
систему, зберігає соціальні структури, формує групові, етнічні, 
професійні еталони, стереотипи, стандарти. Зовнішні обставини, 
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що створюють умови для соціалізації, сприяючи чи заважаючи їй, 
розглядають як її фактори. Можна виділити 1) макрофактори (кос-
мос, земля, весь навколишній світ, країна, держава); 2) мезофак-
тори (етнос, регіон проживання, засоби масової комунікації); 
3) мікрофактори (сім’я, референтна група, професійна спільнота, 
суспільна організація). 

Біхевіористи вважають, що особистість практично у всьому 
формується навколишнім середовищем, нічого нібито не привнося-
чи в цей процес, залишаючись пасивним об’єктом спрямованих і 
стихійних впливів. У межах цього напряму досліджень досить ши-
роко й активно вивчається специфіка сімейних стосунків, значення 
різних способів вигодовування маленької дитини, роль заохочень і 
покарань для успішного засвоєння соціальних норм. Оскільки най-
перші фази соціалізації і справді більше залежать від ставлення до 
дитини з боку її батьків і мають великий вплив на весь подальший 
розвиток особистості, на формування стосунків у групах, громаді, 
суспільстві, результатами таких досліджень активно користуються 
не лише психологи, а й соціологи, антропологи, культурологи, педа-
гоги.  

Дещо по-іншому тлумачать соціалізацію представники гума-
ністичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс), на противагу біхевіо-
ристам наполягаючи на необхідності поступового звільнення від дик-
тату соціального середовища і наголошуючи на зворотному впливі 
зсередини назовні. На думку психологів-гуманістів, сучасне постін-
дустріальне суспільство нерідко заважає особистості, примушуючи 
її відмовлятися від себе заради кар’єри, успіху, визнання. Тому в со-
ціалізації вони вбачають процес самореалізації особистістю своїх 
потенцій, розгортання творчих здібностей, наближення до власної 
природи, до глибинної сутності через подолання негативних, де-
структивних впливів соціального середовища. Щоправда, у цьому 
контексті слід говорити радше не про соціалізацію, а про індивідуа-
лізацію, формами якої є самореалізація і самоактуалізація. 

У межах культурно-історичної концепції Л. С. Виготського, 
де соціалізація ототожнюється з окультурюванням людини, роз-
крито, яке значення для її успіху мають інтеріоризація та екстеріо-
ризація. Інтеріоризація − це процес перенесення зовнішньої форми 
предметної діяльності людини у внутрішній план, тоді як екстері-
оризація − процес протилежного спрямування, перенесення ре-
зультатів розумових дій назовні. Соціалізацією є засвоєння дити-



Розділ 8. Соціальна психологія особистості 

 469 

ною соціального досвіду в процесі взаємодії з носієм цього досвіду 
− дорослим. Інтерпсихічне перетворюється на інтрапсихічне під 
час спільної діяльності, спілкування. Культурні знаки поступово 
інтеріоризуються, щоб пізніше в перетвореному вигляді екстеріо-
ризуватися в поведінці дитини. 

 
Таблиця 8.2 

Погляди різних авторів на сутність соціалізації 

Автори Дефініції 

Г. Тард 
входження індивіда до нації, народу, суспі-
льства шляхом універсального наслідування 

Дж. Мід 
процес засвоєння індивідом соціальних ро-
лей, що мають символічне значення 

Т. Парсонс, Р. Мертон 
адаптація людини до соціуму, соціальних 
ситуацій, мікро- та макрогруп 

Л. С. Виготський 
окультурювання, засвоєння дитиною соці-
ального досвіду в ході взаємодії з дорослим 

А. Маслоу, 
К. Роджерс 

самореалізація особистістю потенцій, здіб-
ностей у процесі долання деструктивних 
впливів середовища 

  
Слід наголосити також на значенні для соціалізації розгляну-

того в попередніх розділах механізму ідентифікації. Він полегшує 
наслідування, засвоєння цінностей і настановлень того, хто стає 
для особистості авторитетом, взірцем, рольовою моделлю. Дію 
цього механізму можна простежити на різних вікових етапах. Іден-
тифікація буває повною і частковою, несвідомою й усвідомленою. 
За наявності надто глибокої, тривалої, не дуже усвідомленої іден-
тифікації з певним референтом (мати – батько, кохана – коханий, 
чоловік – дружина, вчитель, політичний лідер, професійний авто-
ритет) у людини формується залежність, яка може стати гальмом 
для подальшого особистісного розвитку.  

Соціалізація – безперервний процес, що триває протягом 
усього життя. На початкових стадіях головними її агентами, що 
транслюють соціокультурні цінності дитині, зазвичай є батьки, сі-
мейне оточення. Пізніше особливого значення набувають стосунки 
дитини, підлітка, юнака з однолітками. Підлітково-юнацька субку-
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льтура має власні норми взаємодії, цінності, специфічні інтереси, 
естетичні смаки, особливу мову. У зрілому віці провідним агентом 
соціалізації стає професійна спільнота. Вплив її доповнюється сі-
мейним оточенням, стосунками з друзями. У похилому віці людина 
намагається підбити підсумки, завершити життєву програму яко-
мога повніше, передаючи своїм рідним і близьким набутий досвід. 

Особистість не існує поза соціальним контекстом. Соціально 
детермінована із самого початку, вона постійно самоконструюється 
в соціумі; і, коли вона постає, водночас із нею в її життєвому світі 
виникає психологічний простір – простір її взаємин. Соціуму також 
немає і не може бути без особистості. Тому виокремлювати зна-
чення одного з агентів взаємодії, а саме суспільства чи в позитив-
ному, чи в негативному аспекті, забуваючи про зустрічну актив-
ність особистості, про їхній діалог, явно некоректно. 

Культура, суспільство, безумовно, у чомусь стандартизують 
людину, але засвоєні, інтеріоризовані, трансформовані соціокуль-
турні елементи стають компонентами індивідуальної внутрішньої 
структури, набуваючи неповторності і своєрідності.  

Соціалізація – лише одна із сторін взаємодії особистості і су-
спільства. Іншою, не менш важливою, є індивідуалізація. Щоб нор-
мально розвиватися, особистість має не лише наслідувати, залежа-
ти, а й набувати автономності, зберігати свободу, формувати влас-
ну самостійну позицію. Індивідуалізація спонукає людину не зупи-
нятися на засвоєнні готового, усталеного, звичного, схиляє апробо-
вувати нові форми взаємодії, виробляти нові норми, пропонувати 
несподівані взірці рольової поведінки, творчо збагачуючи цим свій 
досвід, а інколи і досвід соціальний. Соціалізація та індивідуаліза-
ція як єдиний процес – це не всотування соціальних вимог, не слу-
хняне засвоєння правил чи розгортання внутрішніх потенцій люди-
ни, а радше рівноправна взаємодія людини із суспільством, процес 
взаємного збагачування, що відбувається на шляху пристосування 
особистості до умов соціального середовища та адаптації середо-
вища до потреб особистості. 

 
Конформність: плюси і мінуси. Конформність, готов-

ність послуговуватися готовими стандартами поведінки, ще не так 
давно трактувалася переважно негативно − як залежність, безприн-
ципність, пристосуванство. Завдяки Р. Мертону в конформній по-
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ведінці почали вбачати законослухняність, прагнення зберегти со-
ціальний порядок, уникнути революційних потрясінь. Конформізм 
зробили позитивним полюсом, антиподом якого визнали девіантну 
поведінку. Наразі конформність як сумлінність, відповідальність, 
дисциплінованість належить до п’яти найважливіших факторів, що 
відтворюють популярну структуру особистості П. Коста і Р. Мак-
Кра, так звану Big Five (“велику п’ятірку”).  

Головний показник того, чи є конформними ваші дії, − за-
лежність поведінки від наявності чи відсутності групи. Якщо поза 
групою ви змінюєте свою поведінку, можна говорити про вашу 
конформність. Якщо ж, незважаючи на наявність або відсутність 
свідків, ви все одно поводитесь однаково, ваша поведінка не є кон-
формною. 

Конформні і нонконформні реакції можна трактувати як за-
хисні особистісні механізми: конформні сприяють униканню кон-
фронтації, а нонконформні виражають бажання показати себе, опи-
нитися в центрі уваги. Завдяки цим реакціям людина досягає від-
носної рівноваги з оточенням і із самою собою. 

Конформність знайома кожному з власного досвіду, оскільки 
конформна стадія світопобудови є закономірним віковим етапом, 
що припадає на молодший шкільний вік. Такий світ порівняно з 
егоцентричним світом дошкільника є більш складним, диференці-
йованим, багатовимірним. Він втрачає єдиний центр у вигляді вла-
сного “Я” з його актуальними потребами та інтересами. Усклад-
нення відбувається за рахунок втрати певної самостійності і моно-
літної цілісності.  

Дітям-конформістам подобається бути такими, як усі навко-
ло, виглядати і поводитися, як більшість ровесників. На цій стадії 
розвитку відбувається активна переорієнтація на групові норми, на 
схожість, однаковість. Позитивну оцінку тепер отримують не інди-
відуалістичні поведінкові прояви, а прояви типові, такі, як в інших. 
Завдяки механізму ідентифікації засвоюються численні правила і 
норми групової взаємодії. З віком схильність до конформних реак-
цій знижується, хоча в старості може знову наростати. 

Нонконформний період розвитку також тією чи іншою мірою 
переживав кожний, намагаючись емансипуватися від авторитету 
батьків. Життєвий світ старшого підлітка та юнацтва будується 
шляхом чіткого розмежування власного, “істинного” існування і 
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зовнішнього, чужого, “несправжнього” оточення. Реальні референ-
тні групи доповнюються, а інколи й підмінюються групами уявни-
ми завдяки тому, що ідеал нічим не відрізняється від реальності, 
маючи ту ж саму валентність. 

Колишні стандарти взаємодії стають сумнівними, кожна но-
рма потребує обґрунтувань, випробувань. Нормативні обмеження 
поступово стають об’єктом експериментування. Зростає вибірко-
вість спілкування, і конформістська потреба бути “як усі” перерос-
тає в потребу бути “зовсім не таким, як усі”.  

Прагнення завжди бути серед більшості, “ховатися” в юрбі, 
якомога більше відповідати очікуванням усіх і кожного так само 
унеможливлює самостійний життєвий вибір, як і бажання будь-що 
протиставляти себе групі. У міру особистісного зростання людина 
поступово стає більш упевненою в собі, більш незалежною, авто-
номною, і тоді конформні і нонконформні реакції виникають у її 
поведінці вже не так часто. 

 
Роль, статус, позиція. Слово “роль” у ранньому фран-

цузькому театрі позначало рулон паперу, на якому було записано 
партію актора. У соціальну психологію цей термін увів Дж. Мід, 
позначивши ним модель поведінки, що відповідає правилам, експек-
таціям, вимогам соціального оточення.  

Роль розглядають як очікувану поведінку, пов’язану з певним 
соціальним статусом, як функцію особистості, що відтворює соці-
альні стереотипи. Це індивідуальна варіація на загальну тему, спо-
сіб виконання відповідних соціальних функцій, що має своєрідне 
аранжування і залежить від досвіду людини, її вмінь, навичок, ста-
влення до цієї ролі, її прийняття. Кожна роль є своєрідним шабло-
ном взаємних прав і обов’язків людей, задаючи спільні правила 
гри, взаємодії. Прийняття ролей є необхідним процесом у розвитку 
самосвідомості, оскільки і дорослі, і діти формують певне ставлен-
ня до себе, до свого “Я”, уявляючи себе на місці інших людей. 

Рольовий репертуар (“рольовий набір”, за термінологією 
Р. Мертона) далеко не у всьому залежить від самої людини, визна-
чаючись моральними, професійними та іншими нормами, правови-
ми актами, національними, релігійними та іншими традиціями, 
життєвими обставинами. Ролі можуть бути соціальними (городя-
нин – селянин, українець – поляк) і міжособовими (лідер – підлег-
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лий, друг – ворог); інституціоналізованими (офіційними) і стихій-
ними, спровокованими випадковим збігом обставин; короткостро-
ковими (переможець у грі) і постійними, довічними (чоловік – жін-
ка); активними, тобто такими, що виконуються в цей момент, і ла-
тентними, такими, що ніяк не проявляються в цій ситуації. 

Оскільки одна людина зазвичай виконує чимало ролей, між 
деякими з них виникає рольова напруженість, неузгодженість чи 
навіть рольовий конфлікт. Адже деякі ролі за змістом і формою 
суперечать одна одній. Якщо виконавець суб’єктивно віддаляється 
від своєї ролі, виникає рольова дистанція аж до “виходу з ролі” (на-
приклад, службовий роман); у складнішому випадку ролі сприй-
маються як майже несумісні (військовий священик чи викладач і 
дослідник). Створюючи історію свого життя, людина складає істо-
рії, виходячи із своїх головних ролей. Саме в такому автонаративі з 
його єдиним сюжетом можливі пошуки компромісу між ролями, 
визначення шляхів оптимального їх поєднання. 

До структури ролі належить, по-перше, когнітивний компо-
нент, тобто розуміння того, що, навіщо і яким чином людина має 
робити за певних обставин. По-друге, це прогностично-оцінковий 
компонент, тобто бачення ідеалу, можливості оптимізувати роль. І, 
по-третє, це конативний компонент, що відтворює ставлення до себе 
як до активного, незалежного, відповідального виконавця ролі.  

Роль може допомогти людині викликати до себе симпатію, 
знайти підтримку. Буває, що людина в ролі, “при виконанні” може 
проявити більше цілеспрямованості, рішучості, принциповості, ніж 
поза роллю. Водночас за роль можна сховатися, як за маску, щоб  
не показати своє справжнє ставлення, приховати страх, гнів чи  
невпевненість.  

Роль є динамічним аспектом статусу особистості, тобто 
стійкого становища людини в групі, її позитивної або негативної 
репутації, авторитету, престижу. Людина має високий статус, 
користується повагою в колективі передусім тому, що вона є носі-
єм групових цінностей, норм. У статусі віддзеркалюється ступінь її 
впливу на інших членів групи. 

Р. Мертон називав статусним набором інтегральний показник 
суспільного становища особистості, що охоплює професію, квалі-
фікацію, посаду, матеріальний стан, ділові зв’язки, національність, 
релігійність, вік, сімейні стосунки тощо. Статус може закріплюва-
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тися незалежно від суб’єкта (його раси, статі), а може набуватися 
цілеспрямованими зусиллями особистості. 

Лаконічний автонаратив, який людина створює, коли пише 
власне резюме та оформляє текст візитівки, є своєрідним показни-
ком її суспільного статусу. Вагомими статусними ознаками для ба-
гатьох людей стають марка їхнього автомобіля, район проживання, 
престижний одяг, ексклюзивний мобільний телефон чи наручний 
годинник.  

Існує формальний, офіційний, статус, що визначається соці-
альним рангом особистості, і статус реальний, неофіційний, що ві-
дображає ставлення членів групи до людини, рівень поваги, симпа-
тії до неї, її авторитетність, популярність. У кожній групі хтось має 
більше прав, а хтось менше, у когось є привілеї, а в когось їх прак-
тично немає. Так складалася історія стосунків: хтось заробив собі 
статус професійною компетентністю, хтось – стресостійкістю та 
вмінням повести за собою, хтось − привабливою зовнішністю і по-
ступливим характером, а хтось − сміливістю, незалежністю, твор-
чим підходом до життя. 

Той, у кого статус не дуже високий, частіше запобігає, соро-
миться, проявляє невпевненість, відчуває дискомфорт у спілкуван-
ні. Йому здається, що його все одно не зрозуміють, тому краще й 
не проявляти своїх бажань, не розповідати про себе відверто. Лю-
дину з невисоким статусом практично не помічають, що важко пе-
реживається і може стати поштовхом до несподіваних агресивних 
дій. Щоправда, в різних групах одна й та сама людина може мати 
зовсім різні статуси, інколи навіть протилежні. 

Розуміння, усвідомлення, прийняття власного статусу ство-
рює позицію особистості. Позиція є певним місцем людини в сис-
темі її соціальних ролей, що регламентує стиль поведінки. Позиці-
єю також називають погляди, переконання, диспозиції особистості, 
які вона реалізує і відстоює в референтних групах 

Позиція – одна з важливих інтегральних характеристик осо-
бистості, це щось дуже усталене, вибіркове й індивідуальне. У до-
рослої людини практично завжди є власна позиція, яку вона 
обов’язково проявляє, демонструє і захищає. Наявність позиції 
сприймається людиною та оточенням як цінність. Людина, що має 
позицію, є більш самостійною, впевненою у собі, незалежною. Їй 
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можна довіряти, на неї можна покластися, оскільки її поведінка 
прогнозована.  

 
Симпатія, прихильність, дружба, кохання. Щоб 

виникли симпатія, прихильність, дружба, має спочатку виникнути 
почуття близькості між людьми. Такій близькості нерідко передує 
невелика “функціональна дистанція”, тобто можливість частих зу-
стрічей у повсякденному житті: навчання в одному класі, на одно-
му факультеті, робота в одній кімнаті, спільний відпочинок чи за-
няття спортом, музикою, малюванням. 

Близькість допомагає побачити одне в одному риси схожості, 
відчути сумісність. Як свідчать дослідження Дж. Дарлі та 
Е. Бершайд, появі приязні передує проста антиципація взаємодії: 
коли людина чекає на зустріч, вона сподівається, що ця людина їй 
сподобається. Виявляється, у такий спосіб ситуація першого поба-
чення живить симпатію одне до одного. Позитивне очікування, що 
новий знайомий буде приємною людиною, підвищує шанси на те, 
що з ним мають скластися найкращі стосунки [Майерс, 1997]. 

Чим ближче люди знайомляться, тим глибшою, як правило, 
стає симпатія. Велика кількість спеціальних експериментів запере-
чує побутове уявлення, згідно з яким чим більше знаєш, тим менше 
поважаєш.  

Як не дивно, “ефект простого перебування в полі зору” спра-
цьовує і стосовно знайомих мелодій, і щодо звичної їжі, і щодо 
людського обличчя. Цей ефект визначається в соціальній психоло-
гії як тенденція відчувати більшу прихильність і давати більш по-
зитивну оцінку раніше незнайомим подразникам після їх неоднора-
зової появи перед очима людини. Виходить, знайомих людей ми 
любимо більше. 

На виникнення прихильності до іншої людини впливає її зов-
нішність. Цей беззаперечний факт підтверджено величезною кіль-
кістю досліджень, хоча в масовій свідомості з цього приводу існу-
ють суперечливі твердження. Особливо значущим чином впливає 
гарна зовнішність на популярність жінок. Привабливі дівчата час-
тіше бувають на побаченнях і мають більше друзів обох статей. 
Відчуваючи це, жінки більше турбуються про свою зовнішність, 
постійно намагаючись її зберегти, вдосконалити, прикрасити, інко-
ли навіть змінити за допомогою пластичної хірургії. 
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У дружніх стосунках, як і при формуванні подружніх пар, 
люди неусвідомлено намагаються обрати собі “рівню” за зовнішні-
стю. Рівний за привабливістю, інтелектуальним рівнем та іншими 
ознаками викликає більшу симпатію, можливо, тому, що від нього 
очікується зустрічна прихильність. Феномен “рівні” підтверджу-
ється і на стадії знайомства, і в разі тривалих і міцних стосунків. 

Людині подобається той, кому подобається вона. Дружні сто-
сунки швидше виникають з тією людиною, яка від першого зна-
йомства виявила до нас симпатію, продемонструвала прихильність, 
зацікавленість. Експерименти свідчать, що особливо цінується по-
вага з боку людини, яка спочатку недооцінила ваші внутрішні яко-
сті, а пізніше почала ставитися до вас більш позитивно. Якщо сим-
патія не виникла сама собою, а була завойована, цінність її зростає.  

У дружніх стосунках дуже важливо бути щирим, відкритим, 
автентичним. Друзі (як і кохані) хочуть мати можливість бути со-
бою в цьому контакті, хочуть мати право як на позитивні, так і на 
негативні почуття. Без справжнього зворотного зв’язку, який зви-
чайно дає нам наш друг, можна опинитися у світі ілюзій. 

За Д. Майєрсом, виникненню прихильності і дружби сприя-
ють чотири чинники: близькість, фізична привабливість, схожість 
настановлень та цінностей і наявність зустрічної симпатії. Проте 
буває, що міжособова атракція базується на несхожості, – правда, 
за умови, що ця несхожість не є дуже великою. Людині подобаєть-
ся щось нове, незвичне, не дуже зрозуміле в партнері по спілкуван-
ню, хоча загальне ставлення до життя, основні цінності мають усе 
ж збігатися. 

Основними потребами, що живлять дружні стосунки, є по-
треби в приватності та інтимності. Крім того, дружба задовольняє 
потребу в самопізнанні, сприяє процесам самоідентифікації, побу-
дові Я-концепції. Надійність взаємин друзів, відданість одне одному 
виконують і захисну функцію, створюючи стале переживання ста-
більності й наповненості буття. 

Введення друга в оману, незважаючи на його приховану ме-
ту, небезпечне для подальшої динаміки дружніх стосунків. Неусві-
домлюване маніпулювання, розраховане на певний однобічний ви-
граш, досягнення переваги, також стає випробуванням для дружніх 
стосунків. Серйозні порушення “кодексу” дружби переживаються 
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як зрада, руйнують атмосферу довіри і можуть призводити до ви-
никнення ворожнечі між колишніми друзями. 

Найбільш інтенсивною дружба буває в юнацькому та моло-
дому віці, коли друзі проводять разом багато часу. Поява сім’ ї, 
професії, власних дітей видозмінює характер дружніх стосунків, 
хоча й не зменшує їхньої цінності для особистості. 

  

  

 

Рис. 8.2. Особистісні потреби та чинники, що сприяють дружнім 
стосункам 

 
Ще складніший тип міжособових стосунків і найбільша цін-

ність для особистості – кохання. Воно наповнює життя сенсом, 
підносить людину над буденністю, дає найсильніший поштовх са-
мовдосконаленню, прояву внутрішнього потенціалу. Втрата кохан-
ня нерідко сприймається як жахлива криза, крах, стає причиною 
суїцидів, невиліковних захворювань, злочинів. 

Кохання – це глибоке, яскраве, міцне почуття спільності, 
близькості, що базується на нездоланному сексуальному потязі 
одне до одного, унікальній взаємній прихильності, сильній зацікав-
леності, інколи майже поглинутості партнером. Закохана людина 
прагне зробити все, що від неї залежить, задля щастя і благопо-
луччя іншого.  

 

Дружба 
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На думку Е. Фромма, кохання задає ставлення людини до 
світу. Статевий потяг – лише форма прояву потреби в коханні та 
єднанні. Кохання – це мистецтво, що потребує різнобічних знань та 
вмінь, у тому числі дисципліни, зосередженості, терпіння, віри. 

За Р. Стернберґом, кохання можна уявити собі як трикутник, 
трьома рівними сторонами якого є пристрасть, інтимність та відда-
ність. З. Рубін вичленовує дещо інший набір чинників: прихиль-
ність, турботу та інтимність. 

Стан закоханості, хоч яким би романтичним, пристрасним і 
сильним він був, поступово згасає. Після двох років шлюбу по-
дружжя, як правило, говорить про вдвічі меншу закоханість, ніж на 
початку стосунків. Після чотирьох років спільного життя відсоток 
розлучень найвищий. Але якщо шлюб зберігається, зв’язок “стає 
більш рівним та стійким і навіть зберігає легке романтичне підсві-
чування” [Майерс, 1997, с. 566]. Так виникає кохання-дружба. У 
цьому реальному стані, далекому від ілюзій закоханості, менше 
страждань, образ, непорозумінь, ревнощів, болю і більше розумін-
ня, прийняття, поваги, взаємопідтримки, відповідальності. 

Розвиток романтичних стосунків, які формуються як взаємна 
залежність, може нагадувати звикання до азартної гри, алкоголю, 
наркотиків. Дози постійно потребують збільшення, уже не викли-
каючи колишнього радісного збудження, а відмова від контактів 
провокує тяжку депресію, втрату сенсу, переживання порожнечі, 
відчаю. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.3. Модель кохання за Р. Стернбергом 

 

 



Розділ 8. Соціальна психологія особистості 

 479 

Не так давно у США зовсім не кохання вважалося найнеоб-
хіднішою умовою шлюбу, а матеріальна забезпеченість, соціальне 
становище і професійний статус потенційного супутника життя. 
Останнім часом 9 з 10 опитаних молодих американців підкреслюють 
значення саме кохання. У пострадянських країнах динаміка дещо 
інша: якщо в радянські часи значущість глибоких почуттів не ви-
кликала сумнівів, то тепер усе більше уваги молоді жінки приділя-
ють економічній спроможності обранця, а чоловіки – презентабель-
ності майбутньої дружини, її вмінню викликати загальне захоплення 
і заздрість. 

Цікаво, що чоловіки більше закохуються і менш схильні роз-
ривати стосунки, ніж жінки, хоча в масовій свідомості існує проти-
лежне уявлення. Чоловіків приваблює в коханні передусім фізична 
та ігрова сторони стосунків, тоді як жінки фокусуються на інтимно-
довірчих взаєминах і бажанні турбуватися про коханого. 

Деякі автори пишуть про оптимальний аутбридинг, тобто про 
бажання людини утворювати пару і мати дітей з тим, хто психоло-
гічно не дуже схожий на неї. Проте буває, що саме ті риси партне-
ра, які так подобалися нам на початкових стадіях знайомства, піз-
ніше стають причиною розриву стосунків. Наприклад, спочатку нас 
приваблює веселість людини, але пізніше починає здаватися, що 
вона просто не дуже зріла. Багатьом жінкам подобаються турбот-
ливі чоловіки, але згодом вони, як правило, виявляються ревниви-
ми і ставляться до жінок як до своєї власності. Дехто цінує свого 
обранця за те, що він ні на кого не схожий, небанальний, дивний, 
але потім ця оцінка перетворюється у “зовсім ненормальний”. 

Численні дослідження, проведені в різних країнах, свідчать, 
що люди, які перебувають у шлюбі, відчувають більшу суб’єктивну 
задоволеність життям, частіше говорять про переживання щастя, 
ніж удівці та одинокі, а особливо розлучені та покинуті. Це спра-
ведливо як для чоловіків, так і для жінок, і міф про те, що вільна 
жінка почувається краще, ніж заміжня, залишається однією із зага-
док масової свідомості.  

Досі не визначено, що саме є вирішальним чинником: чи на-
явність шлюбу сприяє переживанню щастя, чи щасливі люди більш 
привабливі для створення шлюбу. Адже відомо, що ті, хто вважає 
себе щасливим, більш відкриті, емпатійні, цікаві для оточення, ніж 
ті, що вважають себе нещасними. Водночас вдалий шлюб дає кож-
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ному партнерові надійного товариша і вірного коханця, що знижує 
вплив повсякденних стресів і сприяє отриманню задоволення від 
тривалих, тісних стосунків. Шлюб підвищує самоповагу, зміцнює 
особистісний статус, сприяє саморозвитку, особливо коли 
з’являються діти. 

На жаль, практично половина шлюбів розпадається, кохання 
згасає, перетворюючись інколи на свою протилежність, породжую-
чи гостре неприйняття аж до ненависті. Кроскультурні досліджен-
ня свідчать, що така тенденція характерна для індивідуалістичних 
культур, де сенсом шлюбу є кохання, яке сприймається передусім 
як пристрасть, як сильне почуття. У комунальних культурах, де 
сенсом шлюбу є соціальні обов’язки, розлучень набагато менше. 
Дружні стосунки між чоловіком і жінкою, спільні інтереси, звички, 
цінності також є підґрунтям стійких, довгих і щасливих шлюбів. 

 
 
8.3. Особистісний час і можливості  

життєздійснення 
 
Час біологічний, соціальний і психологічний. 

Особистісний час не зводиться до характеристик часу фізичного, 
що його ми бачимо на своїх годинниках і моніторах. Неправильно 
було б і ототожнювати його з часом соціально-історичним, часом 
існування формацій, поколінь, культур, релігій, державних партій 
чи конкретних родин. Не збігається особистісний час і з часом біо-
логічним, який впливає на тривалість і якість людського життя. Бу-
дучи і організмом, і суспільною істотою, і неповторною індивіду-
альністю, особистість існує воднораз у різних часах, певним чином 
заломлюючи, інтегруючи властивості кожного з них. 

На кожній стадії онтогенезу, кожному етапі життєвого шляху 
виявляються певні тенденції зміни часових модальностей і 
пов’язаних з ними особистісних орієнтацій. Психологічний час тим 
більш не збігається з часом фізичним, чим активнішим є процес 
суб’єктивного відображення дійсності з його емоційністю і небез-
сторонністю. Чим складнішим є внутрішній час, чим далі він від 
часу індивідного, біологічного, тим ближче він до часу особистіс-
ного, часу організації власного життя.  
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Психологічний час синтезує, поєднує в собі суперечливі  
властивості біологічного і соціального часів, будучи циклічним, 
оборотним як час біологічний, і векторним, фінітним як час соці-
альний. Він інколи буває дуже нерівномірним, а інколи – різно-
спрямованим, дискретним залежно від етапу життєвого шляху, 
особливостей переживання кризових ситуацій. 

Асиметрія щодо подій минулого, теперішнього і майбутнього 
є ще однією властивістю психологічного часу, і пояснюється вона 
перебуванням людини під впливом почуттів. Психологічний час 
зосереджує в собі, акумулює людську небайдужість, пристрасність. 
Переживання з їхньою недискретністю та континуальністю, рухли-
вістю та динамізмом є формою його презентації у свідомості. 

Залежно від того, як людина на певних етапах життя ущіль-
нює, розширює, звужує, прискорює або уповільнює хід власного 
внутрішнього годинника, вона по-різному бачить довколишній світ 
і саму себе, перебуває із цим світом у згоді або конфронтації, ви-
знає власну індивідуальність або заперечує її, прагне самовдоско-
налення або вибудовує дедалі складніші психологічні захисти. 

Психологічний час певним чином викривлює об’єктивну дій-
сність, забарвлюючи її в значущі кольори. Він ніколи не буває ней-
тральним. Це пристрасне відображення минулого, теперішнього і 
майбутнього, що створюється відповідно до актуальних бажань, 
прагнень, домагань. По-своєму сприймаючи плин часу і власний 
розвиток у ньому, людина неминуче забарвлює цим сприйняттям 
усе, що її оточує.  

Внутрішній годинник фіксує наповнюваність життя подіями, 
що запам’ятовуються, стають етапними, щось змінюють, на щось 
важливе серйозно впливають. Саме позитивними і негативними 
подіями визначаються масштаби перебігу часу. У дитинстві стату-
сом подій наділяються повсякденні враження, які для дорослого 
залишаються майже непомітними. Тому і час в дитинстві триває 
нескінченно. З роками кількість подій суттєво зменшується, і плин 
часу гальмується.  

Кожна помітна життєва подія стимулює людську здатність 
одночасного бачення значних періодів життя, їх глибинного розу-
міння. Кризові життєві ситуації обов’язково потребують такого пе-
рспективного і ретроспективного погляду на власну історію й сьо-
годення. Новий рік, день народження, річниця смерті близької лю-
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дини, інші значущі для особистості цикли провокують розгортання 
більш-менш усвідомлюваних оглядів життя в цілому.  

Підпорядкувати життя якомусь одному, окремому ритмові 
майже неможливо. Різні часи разом звучать інколи какофонічно, 
суперечачи один одному, особливо в кризовому стані, а інколи по-
ліфонічно, зливаючись у певну гармонію, коли кризу вдало подо-
лано. Так створюється головна траєкторія розвитку і численні її 
чернетки, вдалі і невдалі варіації та імпровізації. 

Навіть нетривалі викривлення у сприйманні психологічного 
часу, пов’язані із стресовими ситуаціями, захворюваннями, уто-
мою, моментально накладають свій відбиток на самооцінку, рівень 
домагань, ставлення до оточення, продуктивність діяльності. Де-
формації в переживанні плину психологічного часу можуть бути і з 
приводу позитивних подій, наприклад закоханості чи народження 
дитини. 

За певних обставин, спровокованих життєвими кризами, пси-
хологічний час особистості за своїми характеристиками починає 
наближатися до часу біологічного, втрачаючи чітку лінійність, під-
порядковуючись циркулярним психофізіологічним ритмам, наби-
раючи ситуативного масштабу та польової орієнтації. 

У кризовому стані людина постійно повертається до образи, 
зради, втрати і “прокручує” одне й те ж саме сотні разів. Час ніби 
зупиняється. Здається, що майбутнього немає, його не видно, воно 
не сприймається як щось інше, відмінне від болючого сьогодення. 
Колишні перспективи, життєві цілі, мрії знецінюються, тьмяніють. 
Поведінка починає мотивуватися випадковими речами: телефон-
ною розмовою, мінливим настроєм, болем у серці, реченням, яке 
сказав диктор телебачення. 

 
Минуле, теперішнє, майбутнє. Психологічний 

вік. Буває, людина живе якийсь час цілком у минулому, розчиня-
ючись у спогадах. Вона не бачить сенсу ні в чому, крім перегля-
дання старих фотокарток, листів, перечитування щоденників. Так 
людина додає собі психологічного віку. Потім може настати інший 
період, і вона, як у юнацькі роки, опиняється в полоні майбутнього, 
знов плануючи, мріючи, сподіваючись, прогнозуючи. Так вона 
психологічно молодшає. А згодом вона ж починає відчувати кожну 
мить сьогодення, цінувати кожне враження, кожну думку, які до-
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помагають їй жити “тут і тепер”, не оглядаючись і не стаючи на-
вшпиньки. Так переживається психологічно зрілий вік. 

Усе існування людини є і подією історичною, і проекцією в 
майбутнє. Час у нашому житті існує не сам по собі, не просто так, а 
для чогось. Він забезпечує становлення, розгортання можливостей, 
планів, бажань. Потреба повсякчасно виходити за власні межі, ово-
лодівати майбутнім характерна для здорової особистості. Екзи-
стенціал темпоральності існування, введений у психологічний 
тезаурус уже кілька десятиріч тому, порушує питання про моделі 
майбутнього. Внутрішній потенціал особистості як найавтентичні-
ша модель майбутнього є могутнім інтерпретативним засобом при 
спробах зрозуміти своє сьогодення, оглянутися в минуле і зазирну-
ти в прийдешнє. 

У здорової, самоактуалізованої, гармонійної особистості ми-
нуле, теперішнє і майбутнє співіснують у цілісності, єдності, взає-
модії. Людина не відмовляється від власної історії, інтегрує мину-
лий досвід, визнаючи його своїм, знаючи йому ціну. В опануванні 
минулого, на думку А. Бергсона, і лежить ключ до свободи і духов-
ної творчості. 

Щоб не зупинятися у своєму розвиткові, не ходити по колу, 
не звертати на манівці, людина має чітко бачити шлях, який нею 
вже пройдено, і далекі обрії, перспективи, що в неї ще попереду. 
Вона повинна усвідомлювати, оцінювати, чого досягла, що встигла 
зробити і що мріялося, але так і залишилося незавершеним, інколи 
навіть нерозпочатим. Її плани, цілі, домагання, апетити залежать 
від швидкості і якості її руху вперед, від уваги до набутого досвіду, 
віри у власні сили. Неабияку роль відіграє і мудре, гнучке визнання 
обмежень, які сьогодні неможливо подолати.  

Психологічний вік не є віком біологічним, він майже ніколи 
повністю не збігається з віком паспортним, метричним, акушерсь-
ким. Споглядання себе крізь призму психологічного часу, задово-
леність або незадоволеність собою на відповідних відтинках жит-
тєвого шляху визначають те, наскільки дорослою людина себе від-
чуває. Це може бути ставлення до себе як до юнака, що не приймає 
самостійно відповідальних рішень і чекає на допомогу батьків, чи 
як до людини похилого віку, в якої вже немає особливих бажань, 
обов’язків і планів. Це може бути і ставлення до себе як до людини 
зрілої, зумовлене прийняттям себе, прийняттям того, що відбува-
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ється в житті, тієї активності й відповідальності, яка є і ще довго 
буде. 

У психологічному часі можливі раптові прискорення і галь-
мування. Ми можемо різко помолодшати (не лише зовні) і не менш 
різко внутрішньо і зовнішньо зістаритися, переживаючи певні жит-
тєві події.  

Коли психологічний вік менший, ніж паспортний, тоді й 
увесь світ навколо динамічніший, яскравіший, несподіваніший. 
Якщо ж людина відчуває себе старшою за свої роки, для неї тьмя-
ніють барви, звужуються перспективи, нуднішим, банальнішим 
стає повсякденне існування. Навіть миттєві, пов’язані з хворобою, 
стресом, утомою викривлення психологічного часу накладають 
свій відбиток на самооцінку, рівень домагань, ставлення до інших 
тощо.  

Людина може бути біологічно вже немолодою, а психологіч-
но ще й досі інфантильною, або, навпаки, у досить молоді роки ди-
вувати інших професійною, громадянською, особистісною зріліс-
тю. Незбіг людських віків пояснюється не лише нерівномірністю 
біологічного, соціального та психологічного розвитку людини. 
Психологічний вік залежить від кількості і якості значущих подій, 
що їх людина переживає протягом певного етапу життя, від оцінки 
своєї ролі у тому, що відбувалося, від рівня самореалізованості, 
усвідомлення якого не завжди буває об’єктивним. Існує і залеж-
ність психологічного віку від культурних, національних, регіона-
льних традицій: у Європі й Америці модно бути молодим, в Азії 
престижно бути старим і, відповідно, мудрим.  

Ставлення до себе як до молодої, зрілої або старої людини 
багато в чому зумовлює і почуття задоволеності життям, комфорт-
ності, гармонійності свого життєвого світу. Водночас психологіч-
ний вік зумовлений і станом здоров’я – біологічного, психологіч-
ного, духовного. 

Залежить психологічний вік і від набутого соціально-
економічного статусу, стану фінансової стабільності. Якщо людина 
в 40 років ще не має відповідної посади, професійного статусу, 
власної зручної квартири, машини, належного матеріального забез-
печення, вона буде відчувати себе психологічно молодшою за своїх 
ровесників. А якщо в 27–30 років вона вже все це має не як дарунок 
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батьків, а як результат власних досягнень, її психологічний вік буде 
старшим за вік фактичний. 

Людина здатна час від часу звіряти свій внутрішній годин-
ник, який інколи поспішає, а інколи, навпаки, ледь рухається, май-
же зупиняється. Якщо захоче, вона може відрегулювати його – для 
цього треба лише чесно дослідити причини його поспішання чи 
гальмування. 

Структурування майбутнього залежить від структурованості 
минулого і теперішнього, від усвідомлення того, що саме в мину-
лому вплинуло на вже розгорнуте сьогодення. Важливою є також 
психологічна готовність людини до втілення своїх найпотаємніших 
і найважливіших інтенцій, які мають змінити її життя. 

 
Життєві домагання особистості. Життєві домагання є 

здатністю особистості моделювати бажане майбутнє відповідно до 
очікувань соціуму, не відмовляючись від власних потенцій та за-
думів. Будучи активними інтенціями, домагання зорієнтовані не на 
задоволення короткочасних нужд людини, а на зміну якості життя. 
Їхній зміст залежить як від бачення людиною того майбутнього, 
якого вона варта, так і від експектацій соціуму: найближчого ото-
чення, референтної групи, професійної громади, релігійної чи  
етнічної спільноти, інколи навіть держави чи всього світу.  

У життєвих домаганнях оптимально співвідносяться внут-
рішнє і зовнішнє, “Я” та “Інші”, індивідуальне і соціальне. Плану-
ючи, передбачаючи своє майбутнє, людина спирається на власний 
досвід лише частково, покладаючись на досвід інших, на соціальні 
стереотипи. Пошук моделі майбутнього, якого людина варта,  
завжди спрямований на іншого, у тому числі і на внутрішнього  
Іншого. Наприклад, студентка, яка навчається на відмінно, вважає, 
що її автоматично мають залишити в аспірантурі. Домагання не ви-
правдовуються, оскільки виявляється, що треба було брати участь у 
науковому житті, писати статті і виступати на конференціях.  

Адекватні домагання передбачають наявність тісного зв’язку 
між минулим, теперішнім і майбутнім, балансу між різними часами 
життя, їх зваженість, взаємодію. 

Домагання як особлива психічна реальність завжди залишають-
ся на межі усвідомлюваної і, відповідно, вербалізованої внутрішньої 
реальності. Усвідомлюючись остаточно, частково втрачаючи емоцій-
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ність, утаємниченість, ірраціональність, домагання структуруються, 
раціоналізуються і перетворюються на прогнози, плани, програми. 
Занурюючись у несвідоме, захлинаючись в емоційності, домагання 
теж втрачають свою природу, перероджуючись на недієві хотіння, 
компенсаторні імажинації, гру уяви. 

Життєві домагання як динамічна модель бажаного майбут-
нього життєвого світу − це активне, емоційне, стійке, цілеспря-
моване, конкретне ставлення до себе і свого оточення, до часу сво-
го життя, до власного майбутнього, в якому враховуються колиш-
ні поразки і перемоги, інтереси особистості і соціуму, потреби 
соціалізованого “ Я” і глибинного єства, інтенції потенціалу. 

Мотиваційний ефект життєвих домагань досить виразний, 
адже це неспецифічний активатор життя, глобальна спонука змі-
нювати його на краще. Домагання відповідають певним внутрішнім 
стандартам, які далеко не завжди артикулюються, свідомо інтер-
претуються. Завдяки реалізації життєвих домагань людина дістає 
можливість поважати себе, отримувати задоволення від власного 
життя, бути на рівні очікувань значущого оточення. 

Серед функцій життєвих домагань слід назвати:  
● оцінну, що визначає шанси на успіх з урахуванням зов-

нішніх і внутрішніх сприятливих умов та обмежень; 
● моделювальну, що сприяє подальшому структуруванню 

майбутнього в життєвих планах і програмах; 
● стимулювальну, що підтримує цілеспрямованість та до-

лає інерцію, лінь, страх і втому; 
● регулятивну, що змінює ставлення до побудови життя і 

самого себе, підвищуючи самоефективність та суб’єктивне задово-
лення; 

● рефлексивну, яка синтезує набутий досвід та сприяє 
створенню історії свого життя. 

● Функції життєвих домагань певним чином “застигають”, 
стаючи елементами їхньої власної структури.  

Оцінна функція з її полярністю і категоричністю (“добре” – 
“погано”, “ треба” – “не треба”, “ прагну будь-що” – “не хочу ні за 
що”) разом з моделювальною функцією (бажанням зазирнути в 
майбутнє, фантазувати про нього, боятися і хотіти його) стають 
підґрунтям емоційної компоненти домагань, яка домінує у людей 
певного типу.  
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Стимулювальна і регулятивна функції формують конативну 
компоненту. Домагання стають домаганнями, уже коли починають 
мотивувати людину на їх досягнення. Вони є своєрідним неспеци-
фічним активатором, універсальною спонукою. Завдяки конативній 
компоненті домагання готують людину до якнайшвидшого їх уті-
лення в життя, стимулюють, спрямовують її. 

Рефлексивна функція переосмислення набутого, уже минуло-
го, що доповнюється також функцією моделювання майбутнього, 
закладає основи когнітивної компоненти.  

Життєві домагання є соціально-психологічним механізмом 
самоздійснення особистості, побудови нею адекватного власним 
задумам і потенціям життєвого світу. Цей складний механізм охоп-
лює щонайменше три “підмеханізми”. 

На етапі первинної інтенційності людина починає відчувати 
неясну незадоволеність власним життям, оточенням, світом, який 
побудувала. Далі вступає в дію перший механізм, завдяки якому 
домагання починають означуватися. Завдяки семіотизації розплив-
часта картина того, що має в житті відбутися, починає організову-
ватися, концептуалізовуватися під впливом оточення, у просторі 
власного життєвого світу. Отже, перший механізм самоздійснення 
є комунікативно-семіотичним. 

Завдяки дії наступного – прогностично-наративного – меха-
нізму майбутня реальність вибудовується як зв’язний текст з певним 
футуристичним сюжетом, як творчий наратив. Стилістичні і змістові 
рамки оповідання про майбутнє достойне життя особистість частко-
во створює самостійно, а частково запозичує в культурі.  

На завершальній фазі задіюється механізм домагального ці-
лепокладання. Дію його відчувають на собі далеко не всі домаган-
ня, а лише ті, що мають шанс перетворитися на конкретні життєві 
плани і програми. Мета стає засобом оформлення, операціоналіза-
ції задуму. Цілепокладання як особлива функція свідомості забез-
печує конкретизацію, ієрархізацію, а пізніше – і втілення життєвих 
домагань у життя. 

Життєві домагання є вираженням потребового ставлення лю-
дини до власного життя. Ідеться про потребу жити гідно. Вона пе-
редбачає певну проекцію в майбутнє нової якості життя, нового 
рівня суб’єктивного задоволення ним, нового етапу прояву, актуа-
лізації особистісного потенціалу. Домагання можна розглядати як 
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соціально-психологічний ракурс “удивляння” в майбутнє із сього-
днішнього дня, спосіб моделювання цього бажаного майбутнього, 
його імажинативного проживання й коригування. 

Коли домагання усвідомлено і співвіднесено з реальними 
можливостями життєвої ситуації, з одного боку, і власним потенці-
алом, з минулим досвідом успіхів та невдач, з другого, вони струк-
туруються в часі, утворюючи етапи досягнення бажаної мети. Як-
що ієрархія вибудовується вдало, кожний з намічених етапів стає 
засобом для досягнення наступного. 

 
Життєві завдання – стратегії самоконструю-

вання. Самоздійснення розгортається як процес постановки жит-
тєвих завдань. Воно відбувається у психологічному просторі, прос-
торі стосунків і психологічному часі, ціннісному часі життя.  

Синтезуючи часову і смислову перспективи, життєві зав-
дання експлікують найголовніші, найпотаємніші життєві дома-
гання особистості. Вони постають своєрідним персонологічним 
хронотопом, об’єднуючи в собі психологічний час, простір і сенс. 

Життєві завдання є ефективним способом приборкати май-
бутнє, вплинути на долю. Людина ставить перед собою завдання 
тоді, коли хоче якось структурувати хаос, яким видається їй власне 
майбутнє, наповнити його чимось важливим, значущим, необхід-
ним, першочерговим.  

Термін “життєві завдання” набув відповідного статусу в пер-
сонології завдяки відомим роботам засновника індивідуальної пси-
хології А. Адлера, який вважав, що кожна людина протягом свого 
життя стикається з трьома глобальними завданнями. Це праця, 
дружба і любов. Успіх у чомусь одному веде до успіху в іншому. 
До цієї тріади варто додати таке глобальне й універсальне завдан-
ня, як збереження здоров’я. 

За Е. Фроммом, ставлення до себе і світу людина визначає у 
фундаментальних категоріях “мати” і “бути”, які можуть тлумачи-
тися як життєві завдання, способи самовизначення. Завдання “ма-
ти” є чимось зовнішнім, більш доступним і здійсненним, ніж за-
вдання “бути”. Але особистість час від часу виходить за межі по-
всякденного існування і відчуває своє покликання рости, розвива-
тися, підніматися до ідеалів, тобто бути, реалізуючи внутрішній 
сенс свого існування. 
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Серед передумов самоозадачування чи не на першому місці 
стоїть антиципаційний потенціал, що задовольняє потреби людини 
в прогнозуванні невідомого. Цей потенціал сприяє постійному кон-
ституюванню майбутнього, що відбувається на базі такого ж безпе-
рервного усвідомлення, інтерпретування, перетлумачення життєво-
го досвіду, який несе людині її теперішнє і минуле. 

Потреба в постановці життєвого завдання диктується часом 
внутрішньою логікою побудови себе і зовнішніми очікуваннями та 
життєвою ситуацією, яка має бути для особистості складною, неви-
значеною, таїти в собі інтригу, вимагати суттєвих змін. Кожне жит-
тєве завдання містить у собі більш-менш вдалу модель потрібного 
(бажаного) стану особистості в її життєвому світі, на її життєвому 
шляху в майбутньому, коли завдання буде успішно вирішене. Спо-
соби вирішення життєвого завдання людина добирає індивідуаль-
но, спираючись на набутий досвід та засвоєні типові, схвалені су-
спільством способи вирішення подібних завдань. На ступінь само-
стійності і креативності в пошуку способів впливають зрілість осо-
бистості, її автономність чи конформність, залежність від оточення. 

Майбутні події прогнозуються ймовірнісно, і людина зазви-
чай імовірнісно організує свій життєвий досвід. Але надзвичайно 
значущі події можуть враховуватися в процесі визначення життє-
вих завдань і в разі низької їх імовірності. Низька ймовірність ком-
пенсується високою персональною значущістю, залученням додат-
кових особистісних ресурсів, посиленням заангажованості, актив-
ності людини у вирішенні цих завдань, підвищенням її цілеспрямо-
ваності, наполегливості, терпіння. 

Імовірність досягнення бажаного результату можна спрогно-
зувати лише на основі аналізу всієї сукупності зовнішніх і внут-
рішніх засобів, які людина використовуватиме для досягнення ус-
піху. Мається на увазі і відповідність поставленого індивідуального 
завдання загальним тенденціям розвитку спільноти, до якої людина 
належить, і ставлення до “озадачуваної” людини з боку найближ-
чого оточення, і наявність або брак підтримки та допомоги, і гли-
бинна готовність до змін у власному житті, й усвідомлення акту-
альних життєвих домагань, і здатність долати перешкоди на шляху 
до мети. 

У ході формування завдань люди орієнтуються у спектрі  
можливих варіантів майбутнього, обираючи той варіант, якому 
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приписують ранг найбільш наповненого потенційним сенсом. У 
завданнях взаємодіють внутрішні прогностичні схеми, що спира-
ються на відрефлексований досвід, та актуальні ситуаційні детер-
мінанти. Рівень енергетичного забезпечення та реалістичності жит-
тєвих завдань вищий за інші форми самопрогнозування. 

Життєві завдання, що складаються під впливом оточення, не-
рідко стають багатосмисловими, оскільки враховують і власні ін-
дивідуальні смисли, і бажання рідних, і потреби професійної гро-
мади, і навіть інколи державні інтереси, перспективи розвитку со-
ціуму. Від кількості смислів, об’єднаних у єдиному життєвому  
завданні, залежить його прихована проблемність.  

Латентна проблемність передбачає різні варіанти реалізації 
завдань – від шаблонного, стереотипного, побудованого за відомим 
алгоритмом до зовсім нестандартного, нового, творчого, який ви-
никає, коли людина починає усвідомлювати приховану проблем-
ність, неоднорідність свого життєвого завдання. Багатосмислові 
проблемні завдання стимулюють розвиток внутрішнього діалогу, 
стають поштовхом до вироблення індивідуалізованих, креативних 
способів досягнення бажаного результату. 

Серед типів вирішення завдань виділяються імпульсивний, 
ризикований, урівноважений, обережний та інертний. Є підстави 
припускати, що імпульсивні та ризиковані завдання більш харак-
терні для юнацького віку, коли антиципація значно переважає ме-
ханізми контролю. Урівноважені життєві завдання є прерогативою 
представників зрілого віку, в яких антиципація і контроль продук-
тивно взаємодіють. Усе більш обережні, а згодом й інертні життєві 
завдання стають способом планування майбутнього в період  
пізньої зрілості, коли люди вже вийшли на пенсію та відійшли від 
активних соціальних контактів. 

Завдання різняться також перспективністю, складністю, 
проблемністю, дефіцитом визначеності. Дефіцит визначеності 
зменшується, коли людині вдається внести уточнення в умови ви-
рішення завдання, докладно дослідити “простір”, у якому вимальо-
вуються обриси завдання. 

В юнацькому віці самоздійснення вперше стає усвідомленою 
і бажаною активністю, до якої молода людина не завжди готова. 
Оптимістично налаштована у своїх “архізавданнях” молодь, часто 
переоцінюючи власні здібності та ігноруючи реальні обмеження, 
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починає стрімкий і безапеляційний рух уперед, через що юнацьке 
самоздійснення виглядає як довільне, волюнтаристське, понад міру 
цілеспрямоване. З настанням зрілості самоздійснення набуває ста-
тусу постдовільності, стаючи еквівалентом природного розгортан-
ня внутрішнього потенціалу, особистісного зростання.  

Дослідження життєвих завдань уможливлює аналіз мотива-
ційно-смислової регуляції професійної, сімейної та особистісної 
активності індивіда. Розкриття природи життєвих завдань сприяє 
побудові дієвої моделі самоздійснення особистості. Життєві зав-
дання, які людина ставить перед собою, постають як одиниці стру-
ктурування її майбутнього і як соціально-психологічне підґрунтя 
забезпечення її життєвих планів та домагань. 

 
 

8.4. Самосвідомість та ідентифікація 
 
Поняття самосвідомості. Людська свідомість спрямо-

вана на зовнішній світ, навколишню дійсність і на світ внутрішній, 
на саму особистість. Об’єктом свідомості є довкілля, а об’єктом 
самосвідомості – власне особистість. Самосвідомість як особлива, 
вища форма свідомості є здатністю безпосередньо відтворювати 
себе, сприймати себе збоку, рефлексувати з приводу своїх можли-
востей.  

Самосвідомість – складна інтегративна властивість, яка за-
безпечує усвідомлення своїх схильностей, потенцій, обдарувань, 
інтересів, ідеалів, стосунків, мотивів поведінки. Це цілісна оцінка 
самого себе як індивіда, що переживає, сприймає, мислить, ухва-
лює рішення, діє. Завдяки самосвідомості людина знаходить для 
себе діяльність, у якій може максимально самореалізуватись, коло 
спілкування, яке стає референтною групою. Із самосвідомістю 
пов’язане формування індивідуального стилю життя. 

У структурі самосвідомості виділяють самопізнання, емоцій-
но-ціннісне ставлення до себе і дієво-вольову сферу як саморегуля-
цію. Центральним компонентом самосвідомості є самооцінка, яка в 
певних сферах життя стає суто раціональною, а в інших проявля-
ється як переживання, позитивне чи негативне емоційне ставлення 
до себе.  
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Перше, що здатна усвідомити в собі дитина у віці до року, − 
це межі власного тіла. До цього визначального моменту вона може 
гратися з великим пальцем на своїй нозі, навіть кусати його, не ду-
же розуміючи, що сама є джерелом неприємних відчуттів. Посту-
пово тіло стає важливою системою координат, допомагаючи пізні-
ше диференціювати верх і низ, правий і лівий бік, своє і чуже. Далі 
виникають самостійні дії з предметами, завдяки яким дитина усві-
домлює себе як активного суб’єкта. На третьому році життя вона 
відкриває для себе свою незалежність, активно використовуючи 
займенник “я”, відмовляючись від допомоги дорослих, бажаючи 
все робити самостійно. 

У дошкільному віці розвиток самосвідомості відбувається 
передусім завдяки зростанню значущості самооцінки, яка, увібрав-
ши в себе думки близьких дорослих, поступово стає більш авто-
номною, хоча й нестійкою, ситуативною. Процес шкільного на-
вчання сприяє розвиткові когнітивної сфери та подальшому само-
усвідомленню. Самооцінки молодшого школяра перестають бути 
такими ситуативно-емоційними, як у дошкільника, набуваючи  
більшої усталеності та раціональності. Підліток уже здатний до 
морального самооцінювання  

Існують різні гіпотези щодо появи самосвідомості в онтоге-
незі. З погляду В. М. Бехтерева, найпростіша самосвідомість вини-
кає раніше свідомості як невиразне, нечітке відчуття свого існуван-
ня, що фіксується з перших тижнів життя дитини. Л. С. Виготський і 
С. Л. Рубінштейн, навпаки, наполягають на вторинності самосвідо-
мості, що виникає на певному етапі розвитку свідомості, коли вини-
кає мовлення, довільні рухи, самостійність дитини, ускладнюються 
її стосунки з оточенням, тобто приблизно у два-три роки. На думку 
П. Р. Чамати, свідомість і самосвідомість постають одночасно в про-
цесі оволодіння дитиною власним тілом наприкінці першого року 
життя.  

Чимало дослідників, серед яких, наприклад, Е. Шпрангер, 
вважають самосвідомість головним новоутвором підліткового віку, 
коли бурхливо розвивається рефлексія, формується Я-образ, відбу-
вається інтимізація внутрішнього життя. Не виключено, що найваж-
ливішим для самосвідомості віком є юність, коли бурхливо йдуть 
процеси ідентифікації, складається Я-концепція, обирається напрям 
професійної самореалізації, відбувається пошук супутни-
ка/супутниці життя. 
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Оскільки психологічний простір життєвого світу особистості 
починає формуватися ще з раннього дитинства, то і самосвідомість 
виникає у своїх зародкових формах теж досить рано, поступово 
готуючи свій бурхливий розвиток у підлітковому та юнацькому 
віці. У 14–16 років потреба в самопізнанні, у все більш визначеній 
самооцінці стає особливо помітною. Підліток усвідомлює власну 
своєрідність, більш виразно починає виявляти самостійність у дум-
ках, оригінальність почуттів, зібраність, пристрасність, силу волі. 

Досить часто самосвідомість вводить нас в оману, перебіль-
шуючи наявні недоліки або, навпаки, нівелюючи якісь позитивні 
риси. Це відбувається тому, що для людини дуже важливо мати 
стійке, константне уявлення про себе, постійно підтримувати його. 
Тверезе й гнучке, без викривлень самобачення є ознакою особис-
тісної зрілості. 

Людина не так часто цілеспрямовано звертається до діяльно-
сті самопізнання, оскільки регуляція власного життя відбувається 
звичайно майже автоматично, без зайвої рефлексії. Коли ж ситуація 
стає критичною, коли обов’язково потрібно віднайти принципово 
нове рішення або нестандартний хід, тоді людина й активізує влас-
ну самосвідомість. 

Самосвідомість має безумовно соціальний характер, оскільки 
ставлення людини до себе формується завдяки ставленням інших 
людей. Класики соціології і соціальної психології Ч. Кулі і Дж. Мід 
пов’язують виникнення самосвідомості зі здатністю молодої люди-
ни поставити себе на місце іншого, подивитися на себе й оцінити 
себе збоку. Крім інакшої, складнішої перспективи сприймання се-
бе, своїх рис і вчинків, велике значення має формування ставлення 
“Я” до “Ти”, ставлення до себе як до іншого. 

Як підкреслює Х. Абельс, самосвідомість є процесом, у яко-
му індивід робить себе об’єктом власного сприймання. Мислення 
означає не що інше, як діалог, розмову із самим собою. Завдяки 
такій комунікації індивід “тематизує” себе. Він стежить за собою, 
будучи водночас суб’єктом і об’єктом власної дії. Він спостерігає 
себе очима іншого і судить про себе за реакціями інших людей. 
Можна сказати, що він стоїть у центрі соціальної взаємодії і разом 
з тим перебуває поза нею. 

Самосвідомість властива не лише окремому індивідові, а й 
соціальним групам. Як людина виділяє себе із світу подій, ролей, 
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чиїхось оцінок та побажань, визначаючи своє особливе місце у сто-
сунках з іншими, так і окрема група порівнює себе з подібними 
групами, протиставляє себе несхожим групам з протилежними по-
глядами та намірами, розкриваючи, прояснюючи для себе власну 
неповторність. У цьому можна переконатися на прикладі розгляну-
тої вище національної самосвідомості. 

Самосвідомість передбачає розвинену рефлексію, тобто усві-
домлення людиною того, як вона сприймається й оцінюється ін-
шими людьми. Без самоусвідомлення неможлива побудова  
Я-концепції − цілісного уявлення людини про те, якою вона є у всіх 
своїх проявах. 

Сьогодні трохи забуту інтроспекцію вважають одним з попу-
лярних якісних методів, близьких до феноменологічного методу 
словесного звіту, і підкреслюють значення опосередкованого аналі-
зу, інтерпретації для отримання значущих даних. Дослідник своїх 
внутрішніх станів стає головним інструментом дослідження та екс-
пертом власного життя. Контекстуальний опис феноменів, викори-
стання “насичених описів”, інтерес до одиничних, нетипових внут-
рішніх проявів та форм реагування забезпечують глибину і цінність 
таких внутрішніх розвідок. 

Формування ставлення людини до себе залежить від її став-
лення до іншої людини і визначається також зустрічним ставлен-
ням. Зрозуміло, що далеко не кожна людина вирішальним чином 
впливає на самоусвідомлення. Вона має бути авторитетною, близь-
кою, значущою, щоб її вплив став вирішальним. У такій відповіда-
льній ролі нерідко виступають як реальні персонажі, так і літера-
турні герої та кінозірки, спортивні й музичні кумири.  

Самоусвідомлення особистості посилюється і завдяки її вираз-
но негативному ставленню до певних осіб, з якими вона не хоче ма-
ти нічого спільного у смаках, уподобаннях, переконаннях, цінностях. 
Таке порівняння себе з негативно сприйманими персонажами дає 
людині змогу яскравіше побачити свої відмінності від них, чіткіше 
усвідомити, зрозуміти й оцінити власні позитивні риси. 

Процес самопізнання ніколи не завершується, хоча й не зав-
жди має однакову інтенсивність.  

Відповідно до сучасної постмодерністської парадигми у пси-
хології можливість самоусвідомлення, осмислення себе і свого 
життя пов’язана також із наративізацією. Процес самоусвідомлен-
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ня, саморефлексії відбувається шляхом створення власного  
Я-наративу. У такій розповіді про себе співіснують автор і прота-
гоніст, тобто герой історії. Так, “Я, що пізнає” конструює історію, в 
якій протагоністом стає “Я, яке пізнається”.  

Таке “Я” не просто думає про себе, а й перебуває в певних 
стосунках із слухачем, отже, зміст розповіді залежить від характеру 
діалогу, природи взаємодії. Породжуючи усний чи письмовий текст 
про себе, людина ніколи не забуває про реальну чи уявну аудиторію, 
яка цей текст сприйматиме. Таким чином, слухач (чи аудиторія)  
співконструює історію про себе та активно впливає на її зміст. 

У повсякденному житті легко спостерігати залежну від кон-
тексту природу Я-наративу людини, яка розповідає різним людям 
багато в чому відмінні історії, хоча в усіх випадках ідеться, напри-
клад, про створення власної сім’ ї. Товариші по навчанню, випадко-
ві знайомі, близькі друзі, несвідомо стаючи співавторами розповіді, 
слухають різні тексти про одну й ту саму подію. На думку 
Г. Гейманса, це свідчить про те, що не існує заздалегідь фіксовано-
го набору тем чи питань, які тільки й чекають, коли людина їх  
усвідомить та розкриє у власній розповіді. Кожного разу відбува-
ється так званий процес валюації (від лат. value − цінність) як  
діяльність, що залежить від контексту, створюваного спільно роз-
повідачем і слухачем. 

Саморозуміння є не пасивним відображенням, а творчою са-
мопобудовою, що відбувається за законами творення художнього 
тексту.  

 
Рівні самосвідомості. Говорячи про рівні самосвідо-

мості, які кожен може поступово в себе розвивати, слід назвати са-
мовідчуття, самопочуття, самоспостереження, самоаналіз і само-
контроль. 

Розпочнімо з найпростішого − із самовідчуттів. Їх відразу 
переживається чимало, серед них є дуже важливі на даний момент і 
вторинні, не такі значущі; є приємні і не дуже; ті, в які хочеться 
поринути, і ті, про які краще відразу забути. У більшості випадків 
відчуття швидко змінюються, перетікають одне в одне, як хмарин-
ки на небі, і відстежити їхній рух не вдається.  

Людина порівняно легко розрізняє відчуття холоду, голоду, 
спраги, напруження, загального дискомфорту, болю в певних час-
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тинах тіла, якщо ці відчуття набули певної сили, стійкості, інтен-
сивності, заволоділи її увагою. Їй знайомі і позитивні відчуття, що 
супроводжують насолоду, задоволення, внутрішній спокій, закоха-
ність, натхнення. Вона говорить про відчуття легкості, свіжості, 
про крила за спиною. Опис відчуттів нерідко супроводжується по-
явою візуальних образів, порівнянь, метафор. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.4. Рівні самосвідомості 
 
Саме відчуття нерідко несуть таку важливу для самоусвідом-

лення, для розуміння себе і своїх стосунків інформацію. Вони мо-
жуть здаватися дуже простими, але увага до того, що живе всере-
дині кожного з відчуттів, пильність до нюансів, бажання дізнатися, 
що за ними стоїть, дуже допомагають самоаналізу. Якщо навчитися 
відчуття відстежувати, прислухатися до їхніх повідомлень, не по-
спішаючи їх гальмувати, відволікатися від них, заспокоювати себе, 
можна дізнатися чимало нового про власне внутрішнє життя, за 
чим стоїть щось несподіване, цікаве, важливе й актуальне.  

Схильна до інтроспекції людина щоранку, тільки-но проки-
неться, зосереджується на своїх відчуттях, обираючи серед них 
найбільш виразне, яскраве, сильне. Вона занурюється, наприклад, у 
стан бадьорості, радіє відчуттям активності, енергійності, що його 
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супроводжують. Їй важливо зрозуміти, де саме в її тілі живе, де ло-
калізується це відчуття. Інколи вона уявляє його в якомусь образі, 
музичній мелодії, у певних пахощах чи танцювальних па. І чим 
уважніше вона ставиться до таких позитивних самоспостережень, 
тим стійкішими, наповненішими і кориснішими для неї вони ста-
ють. Адже кожне відчуття несе свій емоційний заряд, свою інфор-
мацію, кожне говорить щось особливе і цінне. 

Наступний рівень самоусвідомлення пов’язаний із самопо-
чуттям, що на відміну від відчуттів є більш цілісною, інтегратив-
ною та порівняно стабільною характеристикою загальної комфорт-
ності. Самопочуття складається з цілої низки компонентів, серед 
яких емоційне тло, настрій, стан здоров’я, рівень суб’єктивного 
благополуччя, глибина самоприйняття, безпосередньо пов’язана з 
прийняттям людини значущими іншими.  

Гарне самопочуття супроводжується енергійним, бадьорим 
станом, загальним інтересом до навколишньої дійсності, числен-
ними планами на майбутнє, бажанням якомога повніше реалізува-
тися в професії, спілкуванні з близькими і рідними. Погане само-
почуття відразу знижує ефективність будь-якої діяльності, гальмує 
творчі ідеї, приводить до падіння самооцінки, виснаження, апатії. У 
разі втоми, напруження, стресу, професійних невдач, сімейних 
конфліктів, появи перших ознак соматичного захворювання само-
почуття зазвичай погіршується. 

У процесі самоусвідомлення важливо зрозуміти не лише за-
гальну валентність самопочуття (позитив – негатив), а і його вито-
ки, причини. Внутрішня цілеспрямована робота з власним самопо-
чуттям покращує не лише настрій чи фізіологічний стан, а й пізна-
вальну активність, адаптивність, стосунки з оточенням. 

Важко уявити самосвідомість без самоспостереження, котре 
визначають як пильність щодо будь-яких проявів внутрішнього 
життя. Самоспостереження дає людині можливість відстежувати, 
фіксувати, осмислювати власні переживання, потаємні думки, ма-
лоусвідомлювані мотиви вчинків. 

Розвиток самоспостереження зумовлюється соціальним сере-
довищем. Навіть наодинці із собою молода людина уявляє пред-
ставників референтної групи, значущих інших, намагаючись поба-
чити себе їхніми очима. Під час реального спілкування із своїм 
оточенням вона спостерігає різноманітні способи реагування, емо-
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ційні прояви, динаміку внутрішніх станів людей різного віку, пред-
ставників різних етносів, релігій, професій. Саме так вона поступо-
во навчається бачити і власні бажання, потяги, домагання, імпуль-
си. Набутий досвід допомагає все більш адекватно інтерпретувати 
отримані шляхом самоспостереження дані. 

Результатами самоспостережень юнак чи дівчина нерідко ді-
ляться з близькою подругою чи другом, зі своїми рідними, з коха-
ною людиною. Стосунки довіри, безумовно, передбачають такий 
дискурс взаємовідкритого спілкування, у процесі якого самопі-
знання поглиблюється, самооцінка коригується, способи тлумачен-
ня отриманих даних удосконалюються. 

Самоспостереження відбивається у листах і телефонних роз-
мовах, де людина описує себе конкретному адресатові чи слухаче-
ві. Самоописи також стають підґрунтям художніх творів, зокрема 
віршів, пісень, автопортретів, автобіографій. Про адекватність са-
моописів не завжди є сенс говорити, оскільки автор такого нарати-
ву свідомо або несвідомо хоче презентувати себе у більш вигідно-
му світлі. Але їх значення для розвитку самосвідомості важко пе-
реоцінити. 

Складнішим рівнем самоусвідомлення стає самоаналіз як  
когнітивне, раціональне самопізнання. Самоаналіз можна спостері-
гати також в автобіографічних текстах. Базуючись на самоаналізі, 
письменники нерідко створюють не лише біографічні, а й інші гли-
бокі й оригінальні твори. 

Набуваючи самостійності, поступово автономізуючись від 
значущих інших, людина починає не лише виявляти увагу до своїх 
відчуттів, загального самопочуття, спостерігати за собою, а й більш 
глибоко досліджувати себе. Вона порівнює свої дії з діями інших, 
оцінює свої наміри, плани, досягнуті результати, формулює умови-
води, робить висновки. Саме завдяки самоаналізу асимілюється 
набутий досвід і людина стає більш зрілою, відповідальною. Завдяки 
активному використанню самоаналізу набувається також комуніка-
тивна компетентність. Без розвиненого самоаналізу неможливо  
ефективно коригувати власну поведінку, моделювати бажане май-
бутнє, формувати Я-концепцію, скеровувати особистісне зростання. 

Щоправда, самоаналіз інколи буває надмірним. Постійні са-
мозанурення для декого набувають надцінності, і тоді живі стосун-
ки, конкретна діяльність відступають на задній план. Реальне “Я” 
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може в таких випадках викривлюватися до невпізнанності, а пове-
дінка – майже до дезадаптивної, оскільки імпліцитні попередні 
припущення, фіксовані жорсткі настановлення заважають людині 
бачити дійсність такою, якою вона насправді є. Самоаналіз – дуже 
суб’єктивний процес, він рідко оперує об’єктивними величинами і 
чи то прикрашає образ себе аж до нарцисичної самозакоханості, чи, 
навпаки, принижує аж до самобичування. 

Інструментом оптимізації самоаналізу стає самоконтроль. 
Без вимог суспільства до людини, без очікувань значущого оточен-
ня самоконтроль не мав би підстав для формування. Лише наяв-
ність створеного соціумом еталона, з яким людина себе порівнює, 
дає їй змогу усвідомлювати й контролювати процес власної життє-
діяльності. Здатність людини до самоконтролю є не лише свідчен-
ням розвинутості її регулятивних властивостей, зрілості вольової 
сфери, а й вагомим показником її адекватності, адаптованості, со-
ціалізованості.  

Самоконтроль дає змогу не тільки відстежувати власні емо-
ційні реакції, порівнювати та аналізувати, а й змінювати, вдоскона-
лювати, коригувати і свої вчинки, і значущі стосунки, гальмувати 
негативні імпульси, вибирати оптимальний спосіб поведінки. Коли 
зовнішні обставини стають несприятливими, дезорганізують діяль-
ність, порушують емоційну рівновагу, самоконтроль допомагає 
зосередитися, сконцентруватися та мобілізувати себе на подолання 
перешкод. 

Водночас зайвий самоконтроль, який виникає як внутрішній 
захист, коли людина чогось побоюється, у чомусь невпевнена і хо-
че все наперед передбачити, обмежує свободу особистості, не дає 
їй змоги побути у стані Дитини, відчути себе спонтанною, легкою, 
вільною. Лише тривале самоспостереження допоможе зрозуміти 
справжні причини надмірних самообмежень або, навпаки, внут-
рішньої анархії, дискомфорту, зняття будь-яких гальм. 

 
Ідентифікація та самоідентичність. На відміну від 

ідентифікації як процесу, про який ішлося, коли аналізувалися фе-
номени міжособової взаємодії, ідентичність під кутом зору соці-
альної психології особистості розглядають передусім як певний 
стан, що набувається в процесі соціалізації. У цьому разі послуго-
вуються також терміном “самоідентичність”. 
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Набуття самоідентичності є безперервною побудовою  
Я-образу, самоконструюванням, “примірянням на себе” певних по-
нять, усвідомленням себе частиною групи, спільноти, етносу, дер-
жави, суспільства, осяганням власної своєрідності, неповторності. 
Зрозуміло, що людина при цьому відштовхується від порівняння з 
тими, хто її оточує. Важко уявити собі свідому, самостійну, авто-
номну особистість, яка не мала б ідентичності. 

Якщо створення власної позитивної відмінності утруднюєть-
ся, людина виробляє упереджене ставлення до групи, з якою себе 
порівнювала. Стратегіями досягнення позитивної ідентичності є 
соціальна мобільність як спроба змінити групу; соціальна твор-
чість як намагання змінити вимір, цінність чи фокус порівняння 
себе з іншими та соціальна конкуренція як виклик іншим, конфрон-
тація з більшістю. 

Найбільш відомою концепцією особистісного самовизначен-
ня, самоідентифікації є концепція Е. Еріксона. Можливо, багаторіч-
ний інтерес до цієї проблеми стимулювався його власними пробле-
мами з пошуками усталеної ідентичності, як етнічної, так і профе-
сійної. Маючи батька-датчанина, він виховувався вітчимом – німець-
ким євреєм. Отримавши освіту художника, пізніше став психоаналі-
тиком, так і не здобувши необхідної на той момент медичної освіти, 
що постійно заважало йому почуватися своїм у професійному сере-
довищі. Вимушений переїзд до Сполучених Штатів, пов’язаний з 
приходом фашистів до влади, і необхідність звикати до нових соціо-
культурних умов знову підштовхнули його до пошуку власної іден-
тичності. 

Згідно з поглядами Е. Еріксона, поняття ідентичності посідає 
центральне місце в осмисленні людиною власного розвитку та охоп-
лює три аспекти. По-перше, людина бачить послідовність у тому, що 
вона робила в минулому, робить тепер і робитиме в майбутньому, 
завдяки чому ідентичність відтворює усвідомлення часової тривало-
сті її існування, її буття. По-друге, ідентичність передбачає сприй-
мання власної цілісності, тотожності особистості самій собі. По-
третє, завдяки ідентичності людина може визначати ступінь своєї 
схожості з іншими людьми з одночасним усвідомленням власної не-
повторності та унікальності. 

Активні пошуки власної ідентичності характерні для юнаць-
кого віку, коли молода людина апробує на власному досвіді різні 
товариства, стилі життя, кар’єрні плани. До кінця юнацького віку в 



Розділ 8. Соціальна психологія особистості 

 501 

ідеалі процес самоідентифікації стабілізується, і людина відтак по-
чувається природно зі своєю набутою ідентичністю. Якщо ж цього 
не відбувається, молода особа переживає відчуженість від суспіль-
ства, приміром, у зв’язку зі складностями професійної орієнтації, 
створення сім’ ї чи етнічними проблемами. 

Крім індивідуальної, виділяють також групову ідентичність, 
завдяки якій людина уподібнює себе певній групі чи спільноті, 
отримуючи таким чином спільне, сукупне минуле, теперішнє і 
майбутнє, відчуваючи свою тотожність щодо більшості, надійність, 
захищеність та маючи змогу краще побачити на цьому тлі свою 
неординарність. 

Ідентичність також поділяють на соціальну та особистісну. 
Протягом життя людина належить до численних великих і малих 
груп, усвідомлює себе членом багатьох спільнот, порівнює себе з 
референтними для неї громадами, засвоює нові соціальні ролі, що 
забезпечує досягнення відповідної соціальної ідентичності. Соці-
альна ідентичність виникає також завдяки усвідомленню власної 
належності до певних соціальних категорій та ідентифікації з ними 
(наприклад, життєвий шлях, релігія, гендер, професія тощо). З ко-
жною ідентичністю, на думку А. Тешфела, пов’язане оцінювання 
людиною себе, що передає позитивний або негативний її статус у 
відповідній спільноті. Соціальна класифікація, метою якої є під-
тримка власної позитивної ідентичності, супроводжується проце-
сами порівняння, зіставлення себе з іншими. 

Згідно з теорією соціальної ідентичності А. Тешфела, особис-
тість, що набуває соціальної ідентичності, має диференціювати со-
ціальні об’єкти на такі, з якими вона себе ідентифікує, і такі, що її 
не стосуються. Усвідомлення свого групового членства реалізуєть-
ся послідовно: спочатку відбувається соціальна категоризація, коли 
людина усвідомлює, що соціум навколо неї складається з різних 
груп; далі йде соціальна ідентифікація, коли з усіх цих груп обира-
ється та, до якої людина себе відносить; і, нарешті, набувається  
соціальна ідентичність як повне усвідомлення своєї належності до 
цієї групи. 

Останнім часом говорять також про самість. Її тлумачать як 
соціально визначену ідентичність, точніше – її відчуття, напівсві-
доме відтворення власного буття. На відміну від Я-концепції, яка 
охоплює лише усвідомлені аспекти внутрішньої сутності людини, 
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що є орієнтирами саморозвитку та самооцінки, самість уміщує в 
собі зовсім не усвідомлювані аспекти власної сутності.  

Виокремлюють і рольову ідентичність, обумовлену соціаль-
ними ролями особистості. Її можна розглядати як форму соціальної 
ідентичності. На думку Ч. Ґордона, рольова ідентичність як важли-
ва складова Я-концепції складається з таких її видів: 1) статева іден-
тичність, що базується на гендерній самоідентифікації людиною 
себе як чоловіка або жінки; 2) етнічна ідентичність, тобто самоіде-
нтифікація себе як представника певного етносу, релігії, мовної 
групи, регіональної субкультури; 3) ідентичність членства у фор-
мальних і неформальних об’єднаннях, що представляють організа-
ційне життя суспільства; 4) політична ідентичність, що передбачає 
самоідентифікацію відповідно до певних моделей конкуренції та 
влади; 5) професійна ідентичність, що спирається на різні рольові 
ідентичності, котрі стосуються роботи. 

Людина з дитинства наслідує значущих для неї дорослих, піз-
ніше хоче бути схожою на деяких ровесників та інших яскравих 
особистостей з її оточення. Інколи вона копіює також літературних 
героїв, популярних співаків, політиків, інші взірці, завдяки чому 
складається її особистісна ідентичність. Найперше дитина усвідом-
лює, до якої статі вона може себе віднести. Пізніше відбувається 
усвідомлення свого віку, деяких індивідуальних особливостей, на 
які звертають увагу батьки. У зрілому віці людина ідентифікується 
з представниками свого етносу, професії, релігії, соціального про-
шарку, мешканцями свого селища чи міста, громадянами країни. 

Легкість набуття ідентичності великою мірою залежить від 
суспільства, в якому особистість розвивається. Виявлено, що вели-
ка кількість ступенів свободи, яку надає юнацтву суспільство, ви-
кликає більше складностей у самоідентифікації. У жорстко внор-
мованій культурі, яку, наприклад, можна спостерігати в мусуль-
манських країнах, проблем у набутті молодою людиною ідентич-
ності практично не виникає, оскільки вибір майбутнього не дуже 
широкий і мало залежить від самої молодої людини. Суспільство, в 
якому головним принципом стає “зроби себе сам”, а не “роби як я”, 
проблем із самоідентифікацією молоді значно більше. 

На основі емпіричних досліджень ідентичності Дж. Марсіа 
виділив такі її варіанти: 1) дифузна ідентичність, коли людина не 
має професійних, сімейних та інших моделей свого майбутнього, 
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не готова до самостійних життєвих рішень; 2) передбачена ідентич-
ність, коли рішення з приводу майбутнього ухвалюється під впли-
вом оточення, а не внаслідок внутрішньої роботи людини; 
3) мораторій, коли людина перебуває в кризовому стані і відкладає 
на невизначене майбутнє важливі життєві рішення; 4) реалізована 
ідентичність, коли внаслідок переживання кризи ідентичності нове 
життєве рішення приймається усвідомлено та самостійно. 

У постструктуралізмі Ж. Лакана, відомого французького фі-
лософа і психіатра, ідентичність у цілому більш проблематична. 
Ілюзії автономності, індивідуальної волі, на його думку, 
обов’язково мають бути усунені. Ідентичність випливає з позиції 
людини, з її оцінки власної життєвої ситуації, з розшифровування 
та передбачення реакцій інших на власні дії. Ядра “Я” взагалі не 
існує, що компенсується “уявним Я”, “фантазією”, де ідентичність 
є захисним механізмом.  

М. Шанталь, одна з послідовниць класика постмодернізму 
Ж. Дерріда, вважає, що жодна ідентичність не є природною чи на-
перед заданою – вона конструюється. Конкретизація ідентичності 
відбувається тільки через зв’язки з іншими: створення ідентичності 
“Ми” завжди вимагає конструювання ідентичності “Вони”. Кожна з 
ідентичностей завжди залишається незавершеною і вказує ще на 
щось поза собою.  

Сучасні дослідники відходять від есенціалістських підходів, 
від пошуків якоїсь стійкої гомогенної сутності людини. Поняття 
ідентичності не вказує на стабільне ядро, яке, попри всі мінливості 
історії, від початку до кінця залишається незмінним. Ідентичність у 
сучасному розумінні не є сутністю, а радше належить до сфери ці-
леспрямованої діяльності та позиціонування. Ідентичність постає 
сьогодні як сконструйована під впливом історико-культурних чин-
ників сутність, і зміни в ній відбуваються внаслідок впливу різно-
манітних дискурсивних практик. 

 
Девіантна поведінка особистості. Девіантною 

традиційно називають таку поведінку, що суперечить 
загальноприйнятим нормам чи є суспільно неприйнятною. На 
відміну від поведінки делінквентної, тобто такої, що не відповідає 
правовим нормам і є суспільно небезпечною, поведінка девіантна 
може бути як аморальною (пияцтво, розпуста), чи навіть кримі-
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нальною, так і досить далекою від порушення моральних або 
юридичних норм (наприклад, своєрідні поведінкові прояви 
представників молодіжної субкультури). Та хоч як би там було, 
девіантна поведінка веде до дезорганізації суспільного життя, 
соціальної аномії. Вона є певним антиподом поведінки конформ-
ної, спрямованої на підтримку загальновизнаних норм. 

Девіантна особистість виходить за межі особистісної норми, 
яка є умовним культурно-історичним стандартом припустимої 
індивідуальної своєрідності, що передбачає певний стиль життя, 
форми самопроявів. Людина не народжується девіантною, а стає 
такою поступово в результаті специфічних зовнішніх реакцій на її 
нестандартність. Девіантна поведінка завжди є винятком з правил, і 
те, що сприймається як відхилення в одній культурі, є цілком 
нормальним для іншої. 

Серед причин девіантної поведінки Р. Мертон називає розрив 
між соціокультурними цілями, що стоять перед суспільством, і 
засобами їх досягнення, які підтримуються суспільством. Так, 
цінності, що декларуються світом дорослих, нерідко суперечать 
прийнятим у підлітковому чи юнацькому середовищі нормам та 
стосункам. 

До типів девіантної поведінки нерідко відносять різні 
залежності, що мають назву адикцій. Адикції є наслідком хибних 
схильностей і звичок, що стають не лише індивідуальною, а й соці-
альною проблемою. Серед адикцій виділяють хімічні (алкоголізм, 
наркоманія, куріння, токсикоманія), харчові (невротичне переїдан-
ня − булімія, невротичне прагнення схуднути − анорексія), сексу-
альні (трансвестизм, ексгібіціонізм, проміскуїтет, вуайєризм), гей-
мерську поведінку, пов’язану з азартними іграми, залежність від де-
структивних релігійних організацій та ін. 

Межі девіантної поведінки рухливі, оскільки залежать від 
змін, що відбуваються в суспільних ціннісних ієрархіях. Незва-
жаючи на те, що більшість завжди дотримується конформного 
ставлення до норм, саме девіантна поведінка по-справжньому 
окреслює межі припустимого. На думку американського соціолога 
Е. Гоффмана, усі люди певною мірою девіантні, оскільки ніхто 
повною мірою не відповідає канонам соціально прийнятної пове-
дінки. Соціальний ідеал є ідеалом саме тому, що його практично 
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неможливо досягти. Отже, девіації допускаються в тих параметрах, 
що не порушують функціонування групи в цілому. 

Постає питання: хто або що визначає, девіантною чи 
нормальною є певна поведінка? Як зауважує автор теорії стигмації 
Г. Беккер, дії не є добрими чи поганими від природи – нормаль-
ність і девіація визначаються соціально. Осуд з боку інших людей, 
засобів масової комунікації, що формують громадську думку, 
приводить до поступової зміни власної ідентичності та прийняття 
цінностей девіантних субкультур з їх анормальною соціальною 
солідарністю. 

Нормальна особистість у цілому безпроблемно проходить 
соціалізацію, відповідає очікуванням свого оточення, не втрачаючи 
при цьому відповідальності за власний розвиток, зберігаючи свою 
неповторність і самостійність. Особистість девіантна або впадає в 
залежність, стаючи надто конформною, або ж демонструє стійку 
дезадаптивність, постійно протиставляючи свої інтереси інтересам 
оточення. 

Нормальність особистості визначається її активною і само-
стійною життєвою позицією, потребою в самопізнанні та прояві 
внутрішнього потенціалу, прагненням вчасних самостійних 
реконструкцій просторово-часової структури життєвого світу. 
Людина, для якої характерні поведінкові девіації, зазвичай має 
труднощі із саморегуляцією та рівнем самоприйняття. Її само-
оцінка не є стійкою, рівень самоповаги невисокий, і труднощі з 
визначенням міри власної активності, міри відповідальності, 
діапазону своєрідності досить помітні.  

У сучасному постнекласичному світі, де розмаїтість форм 
реагування на події, способів побудови взаємин стає все більш 
самоцінною, девіації вже далеко не завжди засуджуються і потре-
бують корекції. Суспільство, що будує неієрархічний світ, поступо-
во відмовляється від полярних оцінок поведінки особистості, якщо 
ця поведінка нікому не заважає. І деякі девіації, що проявляються, 
наприклад, у юнацькому одязі, вже майже нікого не дивують, 
оскільки зростає ступінь терпимості щодо таких відхилень. 

Інтимні контакти чоловіків з чоловіками або жінок із 
жінками, які ще недавно викликали в суспільстві стійкий опір, 
останнім часом уже сприймаються як допустимі варіації. З 80–90-х 
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років минулого століття популярною стає ідея множинності генде-
рів, філософське підґрунтя якої слід шукати в постструктуралізмі і 
постмодернізмі з їхньою зацікавленістю у всьому “неструктурному” 
і маргінальному. Так розхитується традиційна дуалістичність муж-
ності-жіночності, що починає сприйматися пересічною людиною як 
дивовижна й мінлива мода, але не обов’язково як негативна девіація, 
що потребує каральних санкцій з боку соціуму. 

Проте аморальні вчинки, наслідки яких негативно позна-
чаються на інших людях, безумовно потребують суспільного втру-
чання. Серед їх причин називають як наслідки неправильного 
виховання, так і негативні ситуативні впливи. Вимоги деяких 
підліткових та юнацьких угруповань, прийняті в них асоціальні 
ціннісні орієнтації, жорстка підпорядкованість лідеру нерідко під-
штовхують незрілу особистість до стійких поведінкових девіацій. 
Загострені акцентуації характеру і психопатії також стають 
підґрунтям аморальної поведінки, яку неможливо ігнорувати. 

У сучасному світі з його все більш відкритими кордонами і 
високою терпимістю до індивідуальної своєрідності тенденції до 
девіацій певної частини населення зростають. Отже, від соціальної 
психології очікується розроблення і впровадження ефективних 
індивідуальних та групових методів допомоги девіантним 
особистостям, щоб полегшити їхню адаптацію до нового соціуму. 

 
 

8.5. Особистісна ефективність  
і задоволеність життям 

 
Потреба в досягненнях і життєвий успіх. Проблема 

успіху, досягнень, визнання має велику історію, залишаючись гос-
тро актуальною і сьогодні. Недарма науково-популярна література 
пропонує сучасному читачеві легкий успіх у професійній, сімейній, 
бізнесовій, політичній та інших сферах за умови засвоєння певних 
алгоритмів контролю власної свідомості, налаштування її на суто 
позитивний лад, алгоритмів продуктивної взаємодії, доброзичливо-
го або маніпулятивного спілкування, досягнення впевненості у со-
бі, конструктивного розв’язання конфліктів. 
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У Стародавній Греції був популярним так званий агональний 
тип особистості, спрямований на розгортання внутрішнього твор-
чого потенціалу, високий рівень розкриття здібностей, ефектив-
ність у досягненнях, перемогу в змаганнях. Мотиви греків не були 
раціональними або утилітарними, і досягнення мали місце не тіль-
ки там, де це справді було життєво важливим чи вкрай потрібним. 
Головним вважалося продемонструвати власну майстерність у 
будь-яких видах діяльності, що й уможливило “грецьке диво”. 

Гесіод вважав, що соціальні причини та особистісна зумов-
леність багатства і бідності як успіху і неуспіху полягають у здіб-
ностях і зусиллях особистості, спрямованих на досягнення високо-
го рівня життя. Мотиви слави й визнання вивчав і Платон, визна-
чаючи славу як форму оцінювання суспільством реальної і позірної 
вартості людини. 

Ідея успіху, одна з найважливіших в американській культурі, 
щільно пов’язана з відомим феноменом масової свідомості − “аме-
риканською мрією”. У масовій культурі існує соціально-
психологічний тип “особистості, яка сама себе зробила” (self-made 
person). Вона втілює “американську мрію” завдяки наявності таких 
властивостей, як честолюбство, прагнення перемагати, уміння пра-
цювати, дисциплінованість, схильність до ризику, незалежність, 
самостійність у досягненні мети, практицизм. 

На думку Д. Мак-Клелланда, прагнення до успіху у великих і 
малих спільнотах є чи не найголовнішим мотивом людської діяль-
ності. 

У. Джеймс, засновник прагматизму, ще на початку ХХ ст. 
показав взаємозв’язок між самооцінкою особистості, рівнем її  
домагань і прагненням до успіху. Він запропонував класичну  
формулу: 

   Успіх 
Самоповага =  –––––––– 
   Домагання 
 
Отже, успіх залежить від самоповаги та домагань  

особистості. 
Великий внесок у дослідження проблеми успіху належить 

представникам школи К. Левіна, які довели, що не ступінь склад-
ності завдання, а рівень домагань особистості стає вирішальним 
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чинником визначення якогось результату як успішного або неуспіш-
ного. Якщо результат досягає змодельованого завдяки рівню дома-
гань чи перевищує його, з’являється відчуття успіху, якщо ж ні − 
людина переживає невдачу. Як правило, після успіху рівень дома-
гань людини підвищується, а після невдачі знижується. 

Останнім часом у свідомості постмодерного суспільства ста-
ру формулу індивідуального успіху, що досягається в жорсткій 
конкурентній боротьбі, поступово витіснила нова формула з іншим 
змістом: не успіх через змагання, а успіх через кооперацію. Люди 
усвідомили, що їхній успіх може бути лише спільним і, реалізуючи 
цю нову модель, вчаться уникати конфліктів, допомагати одне од-
ному, розвивати довіру до партнерів. Така модель виявилася пси-
хологічно більш комфортною і ефективною. 

Успіх є позитивним результатом наполегливої і непростої ді-
яльності, його традиційно розуміють як реалізацію певного праг-
нення людини в конкретній життєвій ситуації, досягнення бажаної 
соціальної позиції та переживання задоволеності і високої самооцін-
ки. Успіх щільно пов’язаний із соціальною природою людини, вда-
лою структурованістю її психологічного простору і часу. Щоб  
досягти успіху, особистість має належати соціуму і водночас бути 
відособленою від нього. Тоді вона зможе і злитися з професійною 
групою, відчуваючи себе з нею єдиним цілим, і заразом виділитися, 
стати помітною, незамінною, визнаною. Крім того, вона має відчу-
вати плин часу свого життя, не відкладаючи на далеке майбутнє те, 
чого треба досягати вже тепер. 

Моделі успіху, що транслюються засобами масової комуні-
кації чи запозичуються з мемуарів, біографій та інтерв’ю, містять 
такі елементи, як-от: сфера активності (одна чи декілька, публічна–
приватна), життєві обставини (перешкоди, кризові ситуації), соці-
альні індикатори успіху (суспільне визнання, фінансові досягнення, 
авторитет, влада), індивідуальні індикатори успіху (нова ідентич-
ність, самоповага, задоволеність життям), внутрішні ресурси (діло-
ві, моральні, творчі, соціально-психологічна компетентність, стра-
тегії копінгу тощо), ресурси середовища (підтримка, допомога, 
протекція, удача). 

Шанси стати успішною більші у людини, що має відповідні 
здібності і мотиви, виражені диспозиції до досягнення, яка вже зна-
йома з перемогами і вірить у себе. Як правило, відповідна струк-
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тура особистості формується ще в дитячі роки і перші успіхи радіс-
но переживаються саме в сім’ ї. Хоча можливі і контрсценарії, коли 
людина, яку ніколи не підтримували батьки і вчителі, всупереч 
життєвим обставинам доводить собі і своєму колишньому оточен-
ню, чого вона варта. 

 

 
 

Рис. 8.5. Модель успіху 
 
Концепція мотивації досягнень протягом останніх десятиріч 

набула в соціальній психології значного поширення, хоча не існує 
одностайної думки щодо того, що важливіше для досягнення успі-
ху: здібності, знання, уміння, навички чи сила мотивації, характер 
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мети, бажання працювати, стараність. Д. Мак-Клелланд визначає 
мотивацію досягнень як прагнення якомога яскравіше проявити 
власні здібності та зусилля, щоб досягти успіху. Дж. Аткінсон, 
який уперше описав у структурі мотивації наявність не лише моти-
ву успіху, а й мотиву уникнення невдачі, наголошує на здатності 
переживати гордість за власну працелюбність. Мотив успіху нерід-
ко розглядають як автономну потребу, практично не пов’язану з 
ціннісними орієнтаціями особистості. 

Успіх чоловіка найчастіше схвалюють, сприймаючи як щось 
очікуване, і пояснюють перш за все його здібностями. Жіночий ус-
піх коментують іншим чином: жінка або дуже старалася, або їй 
просто пощастило. Навіть докладання значних зусиль та цілеспря-
мованість мають в очах оточення певний негативний підтекст, у 
якому ніби акцентується брак здібностей, що доводиться компен-
сувати “вічними” жіночими чеснотами – старанністю і терпінням. 

Такі усталені стереотипи не можуть не впливати на жіночі і 
чоловічі інтерпретації власних досягнень. Чоловіки більше сприй-
мають себе як успішних, більше цінують свої перемоги, ніж жінки, 
яким здається, що нічого особливого в їхньому житті не відбува-
ється. Головне, щоб усі були здоровими і жили мирно, а власні до-
сягнення не такі вже й великі, щоб про них згадувати. 

З-поміж особистісних характеристик людини, що сприяють її 
успіху, за даними контент-аналізу, найчастіше згадуються такі:  
зовнішні дані, майстерність, талант, наполегливість, відданість  
своїй справі. В описах жінок найбільшу увагу привертає зовніш-
ність, а в описах чоловіків говорять передусім про їхню майстер-
ність. Серед індикаторів успіху у чоловіків переважають майно і 
гроші, тоді як у жінок – визнання близького оточення і почуття 
внутрішнього задоволення.  

Успішній жінці приписують такі риси, як доброта, відчуття 
смаку, почуття прекрасного, терпіння. Що ж до чоловіків, то най-
частіше говорять про витримку, енергійність, погляди, переконан-
ня, цінності. 

Для чоловіків важливіші зовнішні, соціальні індикатори ус-
піху (визнання, фінансові досягнення), тоді як для жінок – внутріш-
ні, індивідуальні (самоповага, нова ідентичність). Чоловіки більш 
схильні ставитися до себе як до успішних, фіксуючи свій успіх пе-
редусім у публічній сфері, а жінки й досі не дуже орієнтуються на 
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оцінку себе як успішних, хіба що в замкненій для сторонніх при-
ватній сфері. 

Детально проаналізований у численних публікаціях жіночий 
страх успіху останнім часом у розвинених країнах зарубіжжя уже 
не фіксується, хоча й залишається поки що вітчизняною реальніс-
тю, на що безпосередньо впливають стійкі стереотипи масової сві-
домості. 

 
Емоційний інтелект та емоційна культура. Велика 

революція ХХІ ст., на думку Д. Гольмана, полягає у реванші почут-
тя над інтелектом. Якщо раніше в західному світі мірилом здатнос-
ті людини досягти професійного успіху вважали коефіцієнт інте-
лекту − IQ, то останнім часом він поступився емоційному коефіці-
єнтові − EQ, що позначає здатність особистості усвідомлювати свої 
почуття, контролювати емоційні прояви, спокійно й оптимістично 
оцінювати складні ситуації.  

“З хорошим коефіцієнтом інтелекту людину візьмуть на ро-
боту, а з хорошим емоційним коефіцієнтом просунуть по службі” – 
такі висновки роблять психологи, що вивчають успішних спеціалі-
стів у різних галузях. Найкращими вважають не тих співробітників, 
що мають диплом престижного університету чи високий інтелект, а 
тих, хто вдало долає труднощі, вміє звернутися по допомогу і  
швидко отримати її в результаті ефективної взаємодії з колегами. 

Емоційна культура, що складається з дуже тонких, майже не-
помітних навичок, вирішальним чином впливає на успіх взаємодії, 
порозуміння. Буває, партнери дуже розумні, успішні, обдаровані 
люди, але пристосуватися один до одного, досягти хоча б часткової 
гармонії не можуть. А буває, люди нібито пересічні, ніби нічим 
особливим не обдаровані, але щось дає їм змогу бути щасливими, 
будувати спільний простір взаємозручним і комфортним. 

Емоційні здібності дають людині можливість набагато краще 
пристосовуватися до вимог життя, відчуваючи суб’єктивне задово-
лення, ніж здібності загальні, аналітичні, когнітивні. Уміння поба-
чити речі очима іншого, зрозуміти, як на нього впливають твої сло-
ва і вчинки, яким чином він реагуватиме на твої наміри, нерідко 
стає важливішим за все інше. Емоційний інтелект можна розвивати 
незалежно від віку, статі, етнічної чи релігійної належності. Чим 
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більшої емоційної культури людина досягне, тим більший успіх їй 
гарантовано. 

Сьогодні традиційне переконання щодо того, ніби успіх у 
школі пророкує успіх у житті, уже втратило силу. Як зауважують 
С. Стайн і Г. Бук, існує велика відмінність між кмітливістю у класі 
і кмітливістю на вулиці, між теоретичними мудруваннями і прак-
тичною тямущістю. “Позаінтелектуальні” здібності сприяють три-
валому, стійкому успіху в житті.  

Емоційний інтелект визріває з віком. Життя вчить, що не-
можливо рахуватися лише із собою, відмовлятися від компромісів, 
накопичувати образи і непорозуміння.  

П. Саловей і Дж. Мейєр, автори термінів “емоційний інтелект”, 
“емоційні здібності”, підкреслюють важливість сприймання емоцій, 
розуміння їхнього змісту, вміння керувати ними так, щоб сприяти 
емоційному та інтелектуальному зростанню. Люди з високим емоцій-
ним інтелектом швидко сприймають зміни в політичному, суспільно-
му житті, інтуїтивно вловлюють, чого від них хочуть інші, розуміють 
їхню слабкість і силу, залишаються незворушними в ситуації стресу і 
вирізняються комунікативністю. 

До емоційних здібностей, крім здатності до самоаналізу та 
саморегуляції емоційних станів, належить асертивність. Асертив-
на людина вміє бути точною у вираженні своїх бажань і намірів 
тому, що вчасно визначає, що саме вона відчуває в певній ситуації. 
Вона легко контролює власні імпульси і захищає свої права, пере-
конання, погляди, враховуючи позицію іншого. Асертивність ви-
значають як стан між пасивністю та агресивністю. Це міра, золота 
середина між атакою і відстороненням, своєрідний прояв чесності у 
стосунках. 

Ще одна емоційна здібність − це автономність, емоційна не-
залежність від партнера. Незалежна людина вміє керувати собою, 
планувати майбутнє, робити життєво важливі вибори, не оглядаю-
чись ні на кого. Вона вислуховує значущих для неї людей, але спи-
рається передусім на впевненість у собі, свою внутрішню силу, на 
прагнення задовольняти очікування та обов’язки, не стаючи їхнім 
рабом. 

Незалежність сприяє підвищенню самоповаги, а коли людина 
краще ставиться до себе, її оточення також починає її більше пова-
жати. Згадаймо слова Елеонори Рузвельт, дружини одного з амери-
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канських президентів: “Ніхто не може принизити тебе без твоєї 
згоди”. Самоповага передбачає не лише здатність цінувати свої по-
зитивні риси, а й уміння бачити свої обмеження, свої негативні ха-
рактеристики. Людина, яка справді себе поважає, знає про свої  
слабкості і подобається собі навіть із ними, не потребуючи маску-
вань, не прикрашаючи себе штучно.  

Розвинена емоційна культура сприяє вмінню радіти життю у 
всіх його проявах. Увага до розвитку емоційних здібностей є й ува-
гою до свого оточення, що створює комфортний і безпечний прос-
тір життя, відкриває перспективи до все більш повної задоволенос-
ті своїми стосунками.  

 
Здатність до опанування і стратегії подолання. 

Життєстійкість, здатність долати перешкоди, іти попри все до своєї 
мети є важливою характеристикою людини, і успіх швидше прихо-
дить до тих, хто цю здатність у собі цілеспрямовано розвиває. 

Стресогенні умови життєдіяльності для кожного виявляються 
по-різному травматичними, оскільки в кожного свій рівень сензи-
тивності, чутливості та можливості адаптації до певних ситуацій. 
Високу сензитивність можна знизити, якщо бути послідовним і ма-
ти відповідну мотивацію. Адаптивність також не є сталою характе-
ристикою, її можна підвищувати.  

Опанування – це певний екологічний спосіб інтерпретації 
скрутних життєвих обставин і своєї ролі у розв’язанні проблеми, 
який використовується людиною для керування власним передба-
ченням і переживанням. Це спроба у думках, намірах та вчинках 
відповідати вимогам, що їх диктує ситуація. Головне завдання опа-
нування – забезпечити внутрішню стабільність, підтримати певний 
рівень психічного і фізичного здоров’я, задоволеність собою, взає-
модією, спілкуванням. 

Серед способів опанування слід назвати активно-вчинковий, 
коли людина швидко приймає рішення і здійснює вчинок, який до-
помагає їй полегшити свій стан і саму ситуацію як таку. Інколи не 
менш ефективним виявляється опанування шляхом уникання, коли 
краще не діяти, а ігнорувати обставини, які склалися, перечікуючи 
неприємності. Для цього інколи має сенс запитати в себе, як 
сприйматиметься ця неприємна ситуація через півроку, рік, п’ять 
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років. Новий часовий масштаб активізує вміння абстрагуватися, 
відволіктися від того, що не вдається змінити.  

Є також активно-когнітивне опанування, коли людина пояс-
нює собі та іншим можливі причини ускладнень, знаходить виправ-
дання того, що відбувається. Цей вид опанування є раціоналіза-
цією, що дає певне полегшення і може бути швидкою психологіч-
ною самодопомогою, засобом убезпечення від відчаю. Можливі як 
дієвий, так і суто уявлюваний модуси реагування на скрутні обста-
вини. Якщо в реальному житті нічого вже не можна змінити, непо-
гано зробити це хоча б у власній уяві, щоб трохи заспокоїтися,  
зняти напругу та активізувати додаткову енергію, сформувати  
бажані настановлення.  

Кожна людина обирає саме той спосіб опанування, який біль-
ше відповідає вимогам ситуації, з одного боку, та її власним інди-
відуальним особливостям, її досвіду, емоційному стану, з другого. 
Деякі способи опанування є типовими для особистості, деякі 
сприймаються як чужі, епізодичні, випадкові. Якщо ми не зможемо 
вчасно опанувати ситуацію, вона опанує нас. Опанування виконує 
дуже важливу регулятивну функцію, коригуючи емоційні стани. 
Завдяки опануванню людина “бере себе в руки”, знову відчуваючи 
готовність щось змінити у власному житті, з чогось почати важкий 
шлях уперед.  

Опанування буде ефективнішим, якщо людина вчасно звер-
неться до свого найближчого оточення за підтримкою. Бажання у 
всьому покладатися лише на себе, розраховувати тільки на власні 
сили – зовсім не показник особистісної зрілості. Приховувати свої 
проблеми, нікому не показувати страждання найчастіше намага-
ються чоловіки. Їхнє невміння приймати свої емоційні стани трак-
тується ними як сила духу, стриманість, стійкість характеру. На-
справді ними керує недовіра до себе, страх поринути в емоційну 
стихію, дозволити собі слабкість, пожалітися, можливо, навіть по-
плакати.  

Підтримка, якщо вона надається кимсь, хто справді хоче до-
помогти, завжди полегшує реалізацію певної стратегії опанування. 
Інші люди можуть стати при цьому джерелом інформації. Вони 
розказують, як самі пережили схожі колізії, хто їм допоміг, як кра-
ще розв’язувати подібні проблеми сьогодні. Коли власна ситуація 



Розділ 8. Соціальна психологія особистості 

 515 

перестає сприйматися як унікальна, коли таких проблем навколо, 
виявляється, чимало, людині легше пережити своє становище. 

Інколи, щоб подолати напруження, зняти зайву тривогу, по-
легшити страждання, ми просто намагаємося відволіктися, перевес-
ти увагу на щось інше. Багатьом жінкам допомагає довготривала 
телефонна розмова з подругою, шопінг, тобто похід по магазинах, 
прибирання у квартирі, плетіння. Чоловіки йдуть до спортзалу чи 
дивляться по телевізору бокс, футбол. Щоб розслабитися, змінити 
масштаби того, що сталося, зняти гостроту переживання, можна 
танцювати, співати, полежати у ванні чи поплавати в басейні. 

Знайомою кожному є і стратегія нового тлумачення ситуації, 
коли людина намагається побачити свої проблеми в іншому світлі. 
Один із прийомів самодопомоги – складання автобіографії, в якій 
сьогоднішня проблема буде незначним і дуже давнім епізодом. 
Створюючи такий наратив про себе, людина вчиться бачити реаль-
ну вагу сьогоднішньої колізії в життєвій перспективі, по-новому 
структурувати досвід.  

Щоб розвинути контроль, важливо зосередитися на прагненні 
реально розв’язати проблему, яке спочатку може бути уявлюваним, 
а вже потім реальним. Слід враховувати гендерні особливості осо-
бистісного контролю. Жінки і фемінні чоловіки схильні розв’язу-
вати проблеми емоційно, переживаючи і говорячи про свої пережи-
вання, а чоловіки і маскулінні жінки – інструментально, щось реально 
змінюючи в зовнішніх обставинах.  

Вікові особливості людини теж слід брати до уваги: підлітки, 
як і люди похилого віку, реагують на життєві труднощі за фемін-
ним типом. Вони миттєво спалахують гнівом, дуже глибоко обра-
жаються чи переживають пригніченість, страх, нездоланну невпев-
неність у собі.  

Популярна стратегія подолання – трудоголізм. Трудоголіку 
ніколи не вистачає часу, щоб заглибитися у складну ситуацію спіл-
кування з близькою людиною та нарешті розв’язати наявну проб-
лему. Для нього будь-які страждання є показником безвідповідаль-
ності, недисциплінованості, неорганізованості. Він не здогадується, 
що переживання також може бути тяжкою працею, яку не можна 
відкласти на потім. 

Людина із зрілим ставленням до складних ситуацій тверезо, 
спокійно, терпляче сприймає себе завжди – і коли щастить, коли 
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всміхається доля, і в періоди краху надій, найзаповітніших мрій і 
бажань. Вона пам’ятає про труднощі, з якими їй довелося зіткнути-
ся в минулому, і не втрачає надії поступово впоратись із ними сьо-
годні, володіючи цілою гамою стратегій самоопанування.  

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

 
1. У чому полягає соціально-психологічний зміст поняття “осо-

бистість”? 

2. Яке із знайомих вам визначень особистості є, на вашу думку, 
найбільш сучасним? Чому воно вам імпонує? 

3. Яким чином впливають на особистість соціокультурні детер-
мінанти? 

4. У чому полягає соціально-психологічне розуміння життєвого 
досвіду особистості? 

5. Що ви розумієте під наративом? Співвіднесіть його визначен-
ня з тим, як ви зазвичай розповідаєте про свою життя.  

6. Яким чином впливають на саморозвиток особистості життєві 
кризи? 

7. Що таке роль? Які ролі є для нас типовими, а які – ні? 

8. Як ви розумієте значення соціалізації та індивідуалізації для 
розвитку особистості? 

9. Порівняйте макро-, мезо- і мікрочинники, що впливають на 
соціалізацію особистості. 

10. Чи є різниця в розумінні соціалізації представниками біхевіо-
ризму та гуманістичної психології? У чому вона полягає? 

11. Які чинники сприяють виникненню прихильності, дружби, 
кохання? 

12. Яким чином відбувається психологічне моделювання майбут-
нього? 

13. Що ви розумієте під життєвими планами, цілями та перспек-
тивами? Як вони між собою пов’язані? 

14. Як впливають індивідуальні особливості людини на сприй-
мання нею часу життя? 
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15. Чим відрізняється психологічний вік від віку біологічного? Як 
відчути себе молодшим за свій паспортний вік? Яким чином 
за короткий час стати суб’єктивно старшим? 

16. Що спільного між свідомістю і самосвідомістю? Чим самосві-
домість відрізняється від свідомості? 

17. Які рівні самосвідомості ви знаєте? Дайте характеристику та-
ким рівням самоусвідомлення, як самоаналіз і самоконтроль. 

18. Що таке соціальна ідентичність на відміну від ідентичності 
особистісної? 

19. Яку особистість називають девіантною, а яку − делінквент-
ною? 

20. Що таке “агональний тип особистості” і коли він виник? 

21. Як впливають на розвиток здібностей соціально-психологічні 
чинники? 

22. Як відрізняються індикатори успіху чоловіків і жінок? У чому 
причини таких відмінностей? 

23. У чому специфіка емоційного інтелекту? Охарактеризуйте  
власні емоційні здібності. 

24. Що таке життєстійкість і опанування? 

25. Які способи опанування та стратегії подолання ви знаєте і які 
застосовуєте в житті? 
 

 
Практичні завдання 

 
1. Спробуйте створити історію про себе і свою безвідповідаль-

ність (нерішучість, неорганізованість). Ваше завдання – налашту-
ватися на те, що ви справді автор свого життя і можете заново пе-
реписувати окремі його епізоди. Пригадайте випадок, коли вам 
вдалося уникнути впливу безвідповідальності на вашу поведінку. 
Ви відчуєте, що колись все ж були впевненою у собі, організованою, 
відповідальною людиною. Тепер уявіть, що ви виросли в інших 
умовах, де завжди підтримували ваші плани і дії, вчили відповідати 
за свої рішення і вчинки. Чи могли б ви бути сьогодні зрілою і від-
повідальною людиною? Як розвивалася б ваша особистість за нових 
стартових умов? Хто міг би надати вам допомогу, якби знав, що ви 
її потребуєте? 

Відчуйте в собі талановитого казкаря, романіста чи сценарис-
та (бажано включати в сюжет інших людей). Спочатку відповідайте 
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собі на запитання “хто?”, “що?”, “коли?”, “де?”, “як?”, складаючи з 
таких відповідей “граматику” своєї історії. Особливу увагу приді-
ляйте епізодам, що стають поворотною точкою, де сюжет змінюєть-
ся з невизначеного або навіть тривожно-напружено-негативного на 
все більш гармонійний, радісний, позитивний. Тепер зосередьтеся 
на бажаннях, намірах, переконаннях, цінностях, смислах. Яким би 
було ваше теперішнє, якби все розвивалося так, як ви уявили собі у 
своїй історії? Які ви бачите нові ресурси в собі сьогодні? Чого чекає-
те від свого майбутнього? Які у вас є передбачення на найближчий 
рік вашого життя? 

 
2. До вас звернувся студент-першокурсник з проханням до-

помогти розібратися з його життєвою ситуацією. Ви поставили йо-
му такі запитання: 

● Чи було у вашому минулому щось таке, що й досі має на 
вас сильний вплив? 

● Чи були у вашому минулому люди, спільноти, обставини, 
які сильно вплинули на ваше життя і впливають ще й досі? 

● Чи є у вашому теперішньому житті щось важливе, що  
серйозно впливає на вас? 

● Чи є у вашому теперішньому люди або обставини, які  
сильно впливають на вас? 

● Чи можете ви передбачити певну важливу подію в май-
бутньому, яка серйозно вплине на ваше життя? 

● Чи відчуваєте ви, що якась людина, групи людей чи об-
ставини в майбутньому сильно впливатимуть на ваше життя? 

● Чи є у вашому майбутньому важлива мета? 
Запишіть відповіді цього першокурсника, як ви їх собі уявля-

єте (при цьому доцільно, якщо це можливо, орієнтуватися на про-
тотип добре знайомої вам людини). Які висновки можна зробити з 
отриманих відповідей? Які рекомендації ви дасте вашому першо-
курсникові? 

 
3. Уявіть, що завтра ваш день народження. Проаналізуйте, що 

відбувалося з вами протягом останніх 12 місяців. Пригадайте все 
позитивне, приємне, значуще, негативне і болісне, що переживали 
протягом року. Складіть список важливих подій для подальшої ро-
боти. Далі виберіть одну з подій, яка викликає найбільший відгук 
сьогодні, і напишіть невеличке оповідання на обрану тему. Зверніть 
увагу на зв’язок цієї події з минулим і майбутнім. Наприкінці робо-
ти проаналізуйте, що було для вас особливо важливим сьогодні, що 
нового про себе ви дізналися. Якщо дозволяє час, проаналізуйте 
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таким же чином ще одну подію. Які сфери вашого життя виявилися 
пріоритетними? Які зміни у власній Я-концепції відбулися? 

 
4. Візьміть аркуш паперу та намалюйте своє життя, уявляючи 

основні його фрагменти як певні пори року. Щось у вашому житті 
може сприйматися як весна, щось – як літо, осінь, зима. Обирайте 
різнокольорові фломастери чи олівці, малюючи сімейні, навчальні, 
товариські, інші аспекти свого життя. Зверніть увагу на те, що у вас 
вийшло яскравим, веселим, а що – сірим, невиразним. Що стало 
центром композиції, а що – лише її тлом? Які у вас виникають ін-
терпретації щодо малюнка? Чи говорить він вам щось нове про ва-
ше життя? Як метафора весни-літа-осені-зими допомогла вам по-
бачити різні аспекти свого повсякдення? 

Тепер напишіть невеличке оповідання про своє життя, ілюст-
рацією до якого може стати ваш малюнок. Зосередьтеся на тому, як 
розвивається сюжет вашої розповіді. Після завершення оповідання 
проаналізуйте своє ставлення до різних аспектів свого життєздійс-
нення. Що вас здивувало? Які відкриття, пов’язані із самопізнан-
ням, ви зробили наприкінці роботи? 

 
5. Шкільний психолог просить вас разом з ним допомогти 

старшокласникам одного з випускних класів розібратися з особис-
тісною ефективністю. Для цього запропонуйте їм виконати вправу 
“Передбачення, що дивовижно втілюються”.  

Учні мають пригадати людину, з якою нелегко спілкуватися, 
домовлятися, знаходити взаємопорозуміння. А потім бажано “забу-
ти”, викреслити із свого досвіду все, що раніше знали про цю лю-
дину. Тепер час уявити, які контакти з цією людиною були б прий-
нятними, як могло б розвиватися подальше спілкування. Уява має 
бути сміливою і вільною, щоб творити новий образ цієї людини в 
бажаній картині майбутнього. Учням пропонується описати цю лю-
дину в ідеалі, звернувши особливу увагу на те, як вона їх сприйма-
тиме, як спілкуватиметься. Так створюється маленьке оповідання, в 
якому контакти із складною людиною розвиваються за новим, по-
зитивним, сюжетом. 

Готуючись до роботи з учнями, випробуйте означену вправу 
спочатку на собі. З’ясуйте для себе, у чому її сенс і які вона матиме 
наслідки. Поясніть, яким чином передбачення, що втілюються, 
впливають на особистісну ефективність. 

 
6. Припустімо, до вас як психолога соціально-психологічної 

служби звернувся студент, який не може добитися прихильності 
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дівчат, котрі йому подобаються. Під час бесіди виявилося, що цей 
хлопець має такі переконання: “Коли трапляється щось хороше – 
погане вже на підході”, “Якщо я виражу свої бажання, всі відвер-
нуться від мене”. Його очікування також мають специфічну приро-
ду: “Якщо щось погане може трапитися, то зі мною воно 
обов’язково трапиться”, “Катастрофа завжди чекає на мене прямо 
за рогом”. Крім того, він має стійкі негативні уявлення про себе: “Я 
завжди відчуваю, що інші кращі за мене”, “Що б я не робив, ніколи 
не виходить так, як треба”. Що ви порекомендуєте студенту? Які 
зміни в його самосвідомості, поведінці, спілкуванні сприятимуть 
появі стійких прихильностей і симпатій? 

 
7. Змоделюйте життєві ситуації, у яких ви приймаєте і себе, і 

своє оточення, і майбутню професію, і кохану людину, і способи 
навчання та відпочинку. Проаналізуйте, скільки часу на тиждень ви 
проводите в Таборі Спілкування з Друзями? Як швидко пробігаєте 
через Містечко Особистого Щастя, щоб дістатися до Перевалу Ри-
зикованих Мандрівок? Наскільки часто вам хочеться потрапити в 
Селище Відпочинку? Підрахуйте, на що вам ніколи не вистачає ча-
су. Як ви плануєте виправити ситуацію? Зверніть увагу на способи 
планування майбутнього, на плани, завдання, мрії. Яким чином 
вони впливають на характерний для вас спосіб життя?  

 
8. Спробуйте розібратися, яким є для вас час вашого життя. 

Змоделюйте власне минуле, теперішнє і майбутнє у вигляді трьох 
кіл, великих або маленьких. Ці кола можуть бути розташованими 
на певній відстані одне від одного, можуть перетинатися, наклада-
тися, розміщуватися одне в одному. Коли для вас закінчується ми-
нуле і починається сьогодення? Скільки воно триває і як перехо-
дить у майбутнє? У якому часі ви найчастіше перебуваєте: у мину-
лому, теперішньому чи майбутньому? Де вам комфортніше: у світі 
спогадів, реальних дій чи мрій і прогнозів? Чому так зване “миттє-
ве” сьогодення характерне передусім для чоловіків, тоді як “розши-
рене” сьогодення є прерогативою жіночої статі? 

 
9. Визначте психологічний вік членів вашої родини. Наскіль-

ки він відрізняється, на вашу думку, від біологічного віку і чим це 
зумовлено?  
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Розділ  9  
 
ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
 
 
 
Соціальна психологія належить до наукових дисциплін, що 

мають чітко означене практичне спрямування. Її численні практич-
ні методи, техніки та методики дають можливість здійснювати 
психологічний вплив на соціальні об’єкти та явища різного масш-
табу – від індивідуальних соціально-психологічних особливостей 
окремої людини до характеристик великих соціальних груп і су-
спільства в цілому.  

З огляду на існування різних цільових аудиторій споживачів 
психологічних послуг умовно виокремлюють чотири сфери соці-
ально-психологічної практики: 1) соціально-психологічна (перева-
жно консультативна) допомога особистості; 2) соціально-
психологічна допомога малим групам та організаціям; 3) соці-
ально-психологічні тренінги (здебільшого зі спеціальними тренін-
говими групами в штучно модельованих тренінгових умовах); 
4) соціально-психологічний вплив на великі групи людей, пере-
важно через засоби масової комунікації.  

 
 

9.1. Соціально-психологічне  
консультування 

 
Консультування – це метод практичної психології, що ґрун-

тується на можливостях діалогу і розрахований на актуалізацію 
внутрішнього потенціалу особистості. Воно може здійснюватися за 
різними напрямами залежно від завдань, що при цьому ставляться, 
а також від об’єкта консультативного впливу. Так, якщо ставиться 
мета допомогти людині у розв’язанні особистісних проблем, то 

 



Основи соціальної психології 

 524

консультування набуває психотерапевтичного спрямування. Допо-
мога в професійному самовизначенні здійснюється в рамках проф-
консультування. Вирішенню завдань організації життя сприятиме 
організаційне консультування. Залежно від того, кому надається 
консультативна допомога, консультування поділяють на індивіду-
ально-психологічне, консультування пар і консультування груп. 
Суб’єктами консультативної діяльності поряд із соціальними пси-
хологами можуть бути також окремі професіонали і команди фахів-
ців різного профілю.  

Індивідуальне соціально-психологічне консультування, якщо 
воно здійснюється не в межах організаційної психології, це пере-
важно допомога людині у розв’язанні її особистісних проблем. Ін-
дивідуальне консультування в професійній сфері допомагає вирі-
шувати завдання вибору професії, особистісного і професійного 
становлення тощо. Консультування пар спрямоване на розв’язання 
проблем партнерських стосунків. Один з різновидів його – кон-
сультування подружніх пар щодо психологічної сумісності, подру-
жніх конфліктів тощо. Консультування груп покликане сприяти 
усуненню суперечностей у розвитку групи, подоланню складнощів 
групової динаміки, поліпшенню соціально-психологічного клімату 
в колективі тощо. Окремим видом групового консультування є сі-
мейне консультування, що ставить метою допомогу в розв’язанні 
психологічних проблем сім’ ї. Організаційне консультування стосу-
ється різноманітних проблем роботи з персоналом і людськими ре-
сурсами. До організаційного консультування належать і такі його 
різновиди, як організаційний консалтинг, що полягає в побудові 
оптимальної організаційної структури і ключових бізнес-процесів 
згідно зі стратегією компанії, та коучинг, тобто особисте консуль-
тування менеджерського складу організації в галузі бізнесу, управ-
ління або кар’єри.  

Процес консультування має свою структуру. Так, у проблем-
но орієнтованому консультуванні можна виокремити такі етапи: 
1) аналіз змісту скарги клієнта; 2) аналіз психологічної ситуації; 
3) аналіз психологічних проблем; 4) формування консультативного 
завдання; 5) вирішення консультативного завдання [Васьковская, 
Горностай, 1996, с. 6–10]. Кожен етап містить низку складових 
(табл. 9.1), що можуть бути своєрідною дорожньою картою в робо-
ті консультанта.  
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Таблиця 9.1 

Етапи проблемно орієнтованого консультування 
Номер і назва 

етапу 
Складові етапу 

1 етап.  
Аналіз змісту 
скарги клієнта 

● аналіз локусу скарги (суб’єктного та об’єк-
тного) 
● аналіз самодіагнозу клієнта і формулювання 
попереднього психологічного діагнозу 
● аналіз психологічного запиту (при необхідності 
– уточнення і допомога у формулюванні) 
● аналіз прихованого змісту і підтексту скарги 
клієнта 

2 етап.  
Аналіз психоло-
гічної ситуації 

● визначення обставин, які могли мати істотне 
значення в розвитку психологічних проблем клієнта 
● визначення кола осіб, які потребують психоло-
гічної допомоги 
● прогнозування можливого розвитку ситуації  
і небажаних психологічних наслідків 

3 етап.  
Аналіз психоло-
гічних проблем 

● висунення первинних гіпотез щодо змісту пси-
хологічних проблем клієнта 
● ідентифікація психологічних проблем і труд-
нощів клієнта (у тому числі і не усвідомлюваних 
ним) 
● висунення психологічних гіпотез щодо причин 
труднощів клієнта, механізмів їх виникнення та роз-
витку 
● висновок про необхідність додаткових даних 
анамнезу та поглибленої психодіагностики  
для перевірки психологічних гіпотез; здійснення 
заходів щодо їх збирання 
● перевірка зроблених припущень, відмова  
від помилкових психологічних гіпотез (на підставі 
отриманих даних) і висунення нових 
● формулювання психологічного діагнозу 
● формулювання психологічного висновку  
та інтерпретація його для клієнта 
● висновок про наявність проблем клієнта,  
що виходять за межі компетентності психолога-
консультанта 
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Номер і назва 
етапу 

Складові етапу 

4 етап. Форму-
лювання консу-
льтативного 
завдання 

● формулювання разом із клієнтом попереднього 
варіанта консультативного завдання (мети консуль-
тування), виходячи із психологічного запиту та пси-
хологічних проблем клієнта 
● аналіз сприятливості психологічного прогнозу 
● оцінка реальних умов і можливостей вирішення 
консультативного завдання 
● переформулювання разом з клієнтом консульта-
тивного завдання таким чином, щоб воно мало 
сприятливий прогноз і можливості для ефективного 
вирішення 
● висновок про потребу звернутися за додатко-
вою консультацією до інших фахівців (дефектолога, 
психіатра, сексопатолога тощо) 

5 етап. Вирі-
шення консу-
льтативного 
завдання 

● спільне з клієнтом вироблення тактики корек-
ційних дій 
● добирання доцільних у даних умовах способів 
психологічної допомоги, необхідних  
для досягнення поставленої мети 
● підведення клієнта у процесі спілкування  
з ним до самостійного розв’язання своїх психологіч-
них проблем, психокорекційна робота 
● аналіз результативності психологічної допомоги 
● спостереження віддалених наслідків і збирання 
даних катамнезу (за необхідності) 

 
Індивідуальне соціально-психологічне консульту-

вання. Індивідуальне психологічне консультування щодо змісту 
має багато спільного із психотерапією. Самостійним видом психо-
логічної допомоги його роблять деякі характерні особливості. Кон-
сультування охоплює ширше, ніж психотерапія, коло психологіч-
них проблем. Є психологічні проблеми, суто “консультативні” за 
своєю природою. Це переважно інтерперсональні проблеми, пов’я-
зані із взаєминами між людьми, міжособовими конфліктами, соці-
альною адаптацією, психологічними закономірностями росту, роз-
витку й виховання.  

Консультування умовно поділяють на психотерапевтичне, 
тобто наближене до психотерапії та орієнтоване на розв’язання 
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особистісних проблем клієнта, і соціально-психологічне, де у фо-
кусі уваги опиняється переважно сфера міжлюдських стосунків. 
Якщо психотерапевтичне консультування (як і психотерапія) спря-
моване “вглиб” психіки, на розв’язання досить складних і специ-
фічних інтраперсональних проблем, то соціально-психологічне йде 
передусім “ушир”, його проблематика більш різнопланова й описує 
широке коло проявів соціальної поведінки людини.  

Специфіка консультування (особливо соціально-психологіч-
ного) полягає у відмові від концепції хвороби, у визнанні за люди-
ною права на більшу варіативність поведінкових реакцій і психіч-
них станів як здорових, а не хворобливих проявів. Маючи немедич-
ну парадигму, консультування, проте, запозичує прийоми й техніки 
майже з усіх інших напрямів психологічної практики: психотерапії, 
активного соціально-психологічного навчання, психотренінгів і 
т. ін., але використовує їх не для лікування (як у медичній психоте-
рапії) і не для формування системи знань та вмінь (як у навчанні), а 
для допомоги здоровій людині, аби вона змогла подолати свої  
труднощі, актуалізувати власні особистісні ресурси для виходу з 
того чи іншого скрутного становища.  

Консультування – це насамперед превентивна, попереджува-
льна робота, що запобігає розвиткові небажаних ускладнень. Діаг-
ностична спрямованість консультування робить спектр професій-
них моделей діяльності консультанта досить широким, дає можли-
вість розпізнавати ранні стадії розвитку психологічних проблем, 
допомагає клієнтові справлятися із складними життєвими колізія-
ми, тобто робити те, що традиційно виходить за межі психотерапії.  

Індивідуальне консультування ставить за мету насамперед 
задіяння внутрішніх ресурсів людини. Основними функціями пси-
холога-консультанта є надання клієнтові потрібної психологічної 
інформації, стимулювання його власних потенцій на подолання 
психологічних труднощів і, лише коли бракує особистісних ресур-
сів, використання психотерапевтичних технік. У зв’язку із цим зро-
стає значущість процесу спілкування між консультантом і клієнтом 
як рівноправними партнерами по взаємодії.  

 
Психологічне посередництво (медіація) у конф-

лікті як форма соціально-психологічного консульту-
вання. Психологічне посередництво слід віднести до групового 
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консультування, оскільки його учасниками є двоє чи більше осіб, які 
конфліктують між собою. Такий різновид консультування цілком 
лежить у соціально-психологічній площині. Серед професійних ро-
лей психолога-консультанта роль посередника заслуговує на особ-
ливу увагу, оскільки в більшості консультативних ситуацій тією чи 
іншою мірою спостерігається явна або прихована конфліктність від-
носин між їх учасниками. За прогнозами фахівців, питома вага 
“конфліктної” проблематики в практиці роботи психолога з часом 
зростатиме. Суть посередницької функції психолога полягає в тому, 
щоб організувати процес урегулювання психологічних конфліктів, 
допомогти сторонам знайти компромісний вихід зі складної ситуації. 
Участь у переговорах третьої, нейтральної, особи дає багато переваг, 
а саме: згладжує гострі кути в спілкуванні, гасить зайвий емоційний 
запал, заощаджує час і зберігає нерви. Детальніше про психологічне 
посередництво можна прочитати, наприклад, у книзі Н. В. Гришиної 
“Психологія конфлікту” [Гришина, 2007].  

У ролі медіатора досить складно зберігати нейтральну пози-
цію, оскільки люди мимоволі прагнуть втягнути психолога в конф-
лікт, залучити його на свій бік. Проте міжособовий конфлікт не 
може бути розв’язано з одного полюса – конструктивний результат 
справи можливий лише за участі протилежних сторін. Але навіть 
якщо до психолога звертається одна із сторін конфлікту (у разі ін-
дивідуального консультування), психолог допомагає людині пере-
йти в метапозицію, оцінити ситуацію з погляду нейтрального спо-
стерігача. Це край потрібно у випадку медіації міжособових конф-
ліктів, одне з основних завдань якої – поставити кожного учасника 
конфлікту “на місце опонента”, подивитися на ситуацію “його 
очима”. Цьому може допомогти техніка “обміну ролями” між утяг-
нутими в конфлікту сторонами (див. наступний параграф, де йдеть-
ся про психодраму).  

Кожна людина має суб’єктивний погляд на ситуацію. При 
цьому своя позиція і позиція суперника не сприймаються як рівно-
правні: кожному здається, що він постраждав сильніше, а більш 
винною в конфлікті вважають протилежну сторону. Розв’язати 
психологічний конфлікт шляхом з’ясування хто правий, а хто ви-
нуватий (або хто наскільки) винуватий, практично неможливо. То-
му психолог (на відміну, наприклад, від юриста) переводить спіл-
кування з площини морально-юридичної відповідальності в пло-
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щину емоційну і соціально-психологічну. В емоційному плані важ-
ливо подолати наслідки негативних почуттів, які накопичилися, 
поки тривав конфлікт. Для цього треба не заглушати негативні пе-
реживання, не спрямовувати їх на особу опонента (це, власне, дві 
небажані крайності), а розкрити ці емоції за допомогою  
“Я-висловлювань”, тобто говорити про те, які почуття людина  
переживає, а не про те, який поганий у неї супротивник у цьому 
конфлікті або який негарний його вчинок.  

У соціально-психологічному плані варто підвести учасника 
конфлікту до необхідності усвідомити відповідальність, взявши її 
на себе, тобто не звинувачувати суперника в тому, що він, а не сама 
людина є причиною її дій, емоцій, думок, і не приписувати проти-
лежній стороні злої волі. Останнє означає, що людина має навчи-
тись уникати такої інтерпретації мотивів дій і вчинків суперника, 
яка випливає не з фактів, а з її власного уявлення. Наприклад, лю-
дина може думати, що хтось із знайомих не віддає позичену книгу, 
бо не поважає самого позичальника, а насправді тому просто ніко-
ли це зробити або ж він просто забув про це.  

 
Консультування з проблем, викликаних трав-

мами. В умовах соціальних конфліктів, війн, терористичних актів 
та інших суспільних катастроф особливої актуальності набуває ро-
бота з травмами та посттравматичними станами. Здебільшого це 
психотерапевтична робота, що полягає в подоланні гострих психіч-
них станів, пов’язаних з фізичними та психічними травмами, по-
дальшій реабілітації постраждалих та лікуванні віддалених наслід-
ків травматизації, серед яких найпоширенішим є посттравматичний 
стресовий розлад (ПТСР).  

Є не лише психотерапевтичні засоби роботи з травмами, а й 
досить ефективні соціально-психологічні методи, серед яких мож-
на виділити психологічний дебрифінг. Він полягає в організації 
емоційного обговорення учасниками або свідками травматичної 
події пережитого досвіду, це свого роду “розбір польотів”. Термін, 
запозичений американськими психологами з військової терміноло-
гії, означає “зворотний зв’язок” (протилежний терміну “брифінг”, 
тобто “інструктаж”). Такий на перший погляд методично несклад-
ний спосіб виговоритися допомагає постраждалим краще пережити 
ситуацію травми, значно послабити травматичний стрес і помітно 
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знизити ризик подальшого розвитку ПТСР. Дебрифінг варто про-
водити безпосередньо після пережитої травми (бажано перед тим, 
як людина зможе виспатись), що зменшує імовірність утворення в 
майбутньому так званих флешбеків (мимовільних сильних спога-
дів, пов’язаних з травмою) та інших нав’язливих станів і посттрав-
матичних ускладнень.  

 
Консультування подружніх (партнерських) пар. 

Ще одним видом групового консультування є консультування пар, 
що перебувають у сталих партнерських стосунках. Найчастіше клі-
єнтами такої допомоги стають партнери по шлюбу (офіційному чи 
незареєстрованому). Проте партнерські стосунки можуть бути і між 
іншими парами людей, наприклад у сфері професійних відносин. 
Консультування цих пар має як спільні риси, так і відмінності. Ча-
сом, коли йдеться про розв’язання конфліктів, втручання психолога 
зводиться до медіаторства, про що йшлося вже вище.  

Взаємини між подружжям є серцевиною сімейної психології, 
хоча цій проблемі традиційно приділяється менше уваги, ніж, при-
міром, питанням виховання і спілкування батьків та дітей. За сто-
сунками чоловіка і жінки часто стоять неусвідомлювані стереотипи 
та настановлення, які впливають не тільки на тактику і стратегію 
поведінки в сім’ ї, а й на успішність взаємодії – навіть на долю 
шлюбу в цілому. Адже стосунки з дітьми, хоч якими б конфлікт-
ними вони були, рідко здатні зруйнувати сім’ю. Водночас подруж-
ні конфлікти прямо ставлять під загрозу цілісність шлюбу.  

У подружньому (партнерському) консультуванні слід вихо-
дити з певних принципів, що відповідають різним сферам сімейних 
стосунків. Л. Берг-Кросс виділяє чотири таких принципи: 
1) емоційна стійкість – уміння впоратися з негативними пережи-
ваннями, як-от: гнівом, тривогою, депресією – та вміння проявляти 
позитивні почуття: любов, співчуття тощо; 2) соціальна підтримка 
– використання соціального оточення та інших, крім подружніх, 
соціальних ролей (батьківських, професійних, сімейних) для по-
кращення подружніх стосунків; 3) здатність до адаптації – підви-
щення гнучкості міжособових стосунків, оптимізація взаємодії по-
дружньої, дитячої і батьківської (стосовно батьків подружжя) під-
систем сімейного спілкування; 4) самореалізація чи реалізація своїх 
можливостей – взаємне сприяння реалізації потреб в особистісному 
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зростанні, власних інтересах, використанні власних ресурсів у по-
доланні життєвих труднощів [Берг-Кросс, 2004, с. 9].  

Дослідження закономірностей сімейних (зокрема подружніх) 
взаємин доцільно здійснювати за допомогою теорії ігор транзакт-
ного аналізу – психологічної і психотерапевтичної системи, ство-
реної американським психіатром Еріком Берном [Берн, 2000]. Ігри 
є частиною життєвого сценарію людини, засобом підтвердження 
сценарних переконань. Якщо в основі сценарію лежать перекручені 
гендерні стереотипи (наприклад, упереджене негативне ставлення 
до представників протилежної статі), то це неминуче приведе до 
перекосів у стосунках, до транзактних ігор замість психологічної 
близькості.  

Транзактний аналіз вдається до цікавої метафори, згідно з 
якою учасники під час ігр “накопичують купони”, тобто заробля-
ють очки проти партнера. У цьому разі партнерські стосунки пере-
творюються на своєрідне змагання, конкуренцію, протиборство, з 
часом переростаючи у справжні війни, як це показано, скажімо, у 
фільмі Денні Де Віто “Війна Роузів” за романом Уоррена Адлера. У 
сімейні ігри (іноді вони справді більше нагадують “сімейні війни”) 
грають усерйоз; це, як правило, ігри другого або третього ступеня, 
які, за визначенням Е. Берна, ведуться на знищення і можуть закін-
читися в операційній, у залі суду або в морзі [Берн, 1988, с. 52].   
Є навіть таке поняття: “убивство на побутовому ґрунті”. Воно  
зазвичай є наслідком з’ясування конфліктних відносин, що перехо-
дить розумні межі, і часто пов’язане зі станами афекту, фрустрації. 
Корисливі мотиви в таких випадках, як правило, не проявляються. 
Значна частина згаданих інцидентів є результатом так званих сило-
вих ігор.  

Силова гра може вестися з різних позицій: а) домінуючої – це 
переважно пряма агресія; б) підпорядкованої – це або “партизансь-
кі” тактики, або провокація на агресію партнера з одержанням пси-
хологічного виграшу [Штайнер, 2003, с. 281–296]. Нерідко обома 
партнерами із двох позицій одночасно влаштовуються доповнюва-
льні ігри. Ігри з домінуючої позиції веде партнер, що фізично 
та/або психологічно сильніший. Це не завжди чоловік, хоча часті-
ше буває саме так. Проте досить поширеним є й інший патерн вза-
ємин у шлюбі, пов’язаний з ролями “сильної жінки” і “слабкого 
чоловіка”. Сімейна агресія як наслідок гри не обов’язково ініцію-
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ється агресором, інколи вона провокується самою жертвою, і часто 
таку “провокаційну гру” розпочинає жінка, яка має на меті довести 
свої сценарні переконання, що “всі особи протилежної статі пога-
ні”. Потім сторони конфлікту міняються ролями – “жертва” стає 
“переслідувачем”, а “агресор” перетворюється на жертву й отримує 
“заслужене покарання”.  

Психологічні ігри є не лише заміною справжньої близькості, 
а й загрозою цій близькості. Ось чому психологу-консультанту слід 
приділяти по змозі більше уваги корекції маніпулятивних способів 
спілкування, зупиненню транзактних ігор, відновленню повноцін-
ної комунікації, деформованої чи зруйнованої тривалими конфлік-
тними стосунками між партнерами.  

 
Сімейне консультування. Сімейне консультування з 

погляду цільового спрямування слід віднести до консультування 
групи, об’єктом якого є сім’я, або, як часто говорять, підкреслюю-
чи системну природу стосунків, сімейна система. Цей вид допомо-
ги належить до галузі системної сімейної психотерапії. Проте його 
функції значно ширші і не зводяться лише до психотерапевтичного 
впливу. Чимало завдань такого виду соціально-психологічної до-
помоги покладається на консультації при органах реєстрації шлю-
бів, де молоде подружжя може дістати інформацію з питань адап-
тації до шлюбу, психологічної сумісності, а також на консультації 
при соціальних службах, що надають соціально-психологічну до-
помогу проблемним сім’ям.  

За кількістю чинників психічної травматизації сім’я стоїть на 
першому місці, випереджаючи всі інші сфери, навіть школу. Ма-
ються на увазі не лише фізичне насильство, сексуальне зловживан-
ня, жорстоке поводження і травматизм, а й сімейна депривація, 
психологічна агресія. Це також “перегини” батьківського впливу, 
що спричиняють розвиток особистісних деформацій у дітей. Важ-
ливою особливістю сімейного життя є закритий характер будь-якої 
інформації, що стосується сімейних проблем, насамперед травм – 
фізичних, моральних або сексуальних. Про них не люблять говори-
ти ні жертви, ні самі агресори. Як не дивно, це часто пов’язано з 
почуттям провини жертви. У цьому причина багатьох утруднень у 
розв’язанні сімейних проблем.  
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Сімейне консультування (як і сімейна психотерапія) спира-
ється на системний підхід, тобто розглядає сім’ю як єдину психо-
логічну систему. Це означає, що психологічні проблеми, які стосу-
ються сім’ ї, торкаються всіх її членів, а не лише когось окремо, хо-
ча симптоми цих проблем можуть концентруватися в одному конк-
ретному члені сім’ ї. Такими проблемами є алкоголізм та інші види 
адиктивної (залежної) поведінки окремих членів сім’ ї; співузалеж-
нення, або нездорова психологічна залежність людей одне від од-
ного; порушення сімейних стосунків (конфлікти, подружні зради, 
сімейна агресія тощо); проблеми дітей (хвороби, шкільні фобії,  
неврози, порушення поведінки тощо) як реакції на несприятливий 
клімат у сім’ ї або конфліктні стосунки дорослих та багато інших.  

До сфери сімейного консультування, крім проблем подруж-
ніх стосунків (ми їх розглянули вище), належать проблеми взаємо-
дії різних підсистем сім’ ї, до яких можна віднести дитячо-
батьківські стосунки, взаємини між представниками різних поко-
лінь, що живуть разом, а також відносини сім’ ї із зовнішніми ін-
ституціями, наприклад дитячими установами. Важливими є і проб-
леми адаптації до змін, що відбуваються в сім’ ї. Це не лише підго-
товка до таких важливих подій сімейного життя, як взяття шлюбу, 
народження дітей тощо. Це й “нештатні” проблеми, що виникають 
у разі розлучення батьків і створення ними нових сімей, виховання 
дітей у неповній сім’ ї та стосунки між колишнім подружжям і  
дітьми після розлучення, проблеми усиновлення та виховання не-
рідних дітей і багато інших.  

Дитячо-батьківські стосунки часто не менш драматичні, ніж 
подружні, вони також переобтяжені безліччю ігор, у тому числі й 
силових. Діти, як правило, засвоюють типові ігри батьків, вихован-
ня часто навіть неусвідомлено зводиться саме до цього. Ставлення 
батьків до чоловічих і жіночих ролей формує сценарні переконання 
їхніх дітей щодо сімейних ролей партнерів по шлюбу та перспектив 
сімейних відносин у цілому. За допомогою системи рольових очі-
кувань батьки, самі того не підозрюючи, програмують майбутню 
долю своєї дитини.  

Окремою галуззю сімейного консультування є консультуван-
ня батьків з приводу проблем дітей і питань дитячого виховання. 
Важливо переконати батьків, що проблеми дітей рідко існують самі 
по собі, що допомоги найчастіше потребує вся сім’я, зокрема й  
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батьки. Цільова психотерапевтична допомога дитині може не дати 
результатів, якщо не буде змін у всій сімейній системі, якщо не 
оздоровлювати всю систему сімейних стосунків. Отже, психоло-
гічна допомога має бути комплексною. 

Зручною моделлю дослідження сімейних стосунків є сімейні 
ролі, оскільки в них, з одного боку, закладено основні функції, ста-
туси й позиції членів сім’ ї, з другого боку – це особистісні модуси, 
у яких через рольові ідентичності функціонують особистості учас-
ників. Прийняття ролі є важливою умовою взаємодії в сім’ ї, що 
пов’язано з конгруентністю рольових очікувань і домагань учасни-
ків взаємодії. З огляду на це можна дійти висновку про рольову су-
місність у сім’ ї. Існує цікава рольова концепція Шарон Вігшейдер, 
де розглядаються дитячі ролі в алкогольних сім’ях (їх можна екст-
раполювати і на інші види сімей). Це такі ролі, як “герой”, “ присто-
суванець”, “ талісман”, “ цап-відбувайло”, “ загублена дитина” 
[Wegscheider, 1981]. На думку автора, ці ролі є індикаторами сі-
мейних дисфункцій. У роботі із сім’єю маємо справу і з багатьма 
іншими психологічними сімейними феноменами, серед яких сімей-
ні ігри, сімейні стереотипи, сімейні міфи, сімейні історії, сімейні 
таємниці. Їх можна використовувати і як діагностичний інстру-
мент, і як матеріал для психологічної корекції.  

У психологічній і психотерапевтичній допомозі сім’ ї корисно 
послуговуватися методами рольової психотерапії, зокрема психо-
драми (див. наступний параграф). Чимало сімейних проблем можна 
розв’язати, “поринувши” в історію сімейних стосунків і подолавши 
таким чином первинні конфлікти. Метод психодрами дає змогу 
програвати й перегравати по-новому старі життєві ситуації. Якщо 
потрібно, можна скористатися станом вікової регресії, що відпові-
дає досліджуваному періоду життя; у рольовій грі можна пережити 
навіть повторне народження або зіграти майбутню смерть. Але та-
ка глибока робота потребує не лише високої кваліфікації психоло-
га, а й готовності клієнта. Тут не обійтися без його проникливості і 
сміливості як дослідника власної душі, адже доведеться “зустріча-
тися” не тільки з ностальгічно приємними спогадами, а й з прима-
рами минулого, які люди часом намагаються забути, як кошмарний 
сон. Утім, серйозна допомога сім’ ї із зануренням у витоки сімейних 
проблем завжди дасть у майбутньому позитивні результати, що 
сприятиме сімейному благополуччю.  
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Професійне консультування. Професійне консульту-
вання – це вид консультативної допомоги, спрямований на профе-
сійне самовизначення людини. Воно здійснюється в спеціалізова-
них центрах зайнятості, де надається допомога з працевлаштуван-
ня, проводиться робота з безробітними, вирішуються проблеми 
зміни роботи, професії, організації власного бізнесу тощо. Проте 
функції профконсультування (як складової частини системи проф-
орієнтації) значно ширші і є складовою загальних цілей психоло-
гів-консультантів системи освіти, соціальних служб для молоді то-
що. Так, у рамках шкільної психологічної служби профконсульта-
ція допомагає школярам вибрати професію, з’ясувати власне по-
кликання, сформувати психологічну готовність до вибору професії 
тощо. До сфери профконсультування належать також визначення 
професійної спрямованості людини, діагностування системи про-
фесійних здібностей, інтересів і нахилів, інших професійно важли-
вих рис особистості.  

Профконсультант як фахівець, що надає послуги у сфері 
професійного консультування, повинен мати відповідну підготовку 
і володіти сучасним арсеналом психодіагностичних методик для 
вимірювання психологічних рис людини, що можуть мати значення 
для вибору професії. У разі потреби він надає консультаційну до-
помогу в проходженні співбесіди, складанні резюме, оцінюванні 
власних можливостей і потреб у процесі пошуку роботи тощо. Як і 
у психотерапевтичному консультуванні, профорієнтаційне тесту-
вання повинно бути абсолютно відкритим (тобто клієнт має право 
знати всі його результати), конфіденційним (його результати не 
підлягають оприлюдненню), анонімним. Не слід забувати, що 
профконсультаційна допомога має рекомендаційний характер і не 
повинна фатальним чином впливати на долю клієнта. Винятком із 
цього правила є творчі конкурси в деякі заклади освіти (наприклад, 
театральні чи художні) і відбір до деяких професій, що вимагають 
особливих психофізичних якостей (скажімо, професія льотчика).  

 
Організаційне консультування. Під цим видом кон-

сультування розуміють психологічну допомогу у сфері бізнесу та 
промисловості. Основна мета бізнесу – отримання прибутку, тому 
специфіка організаційного консультування підпорядковується саме 
цій меті. Отже, його завданням є використання психологічних ре-
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сурсів людей для підвищення ефективності бізнесу. Ідеться про 
розв’язання різноманітних проблем організаційного життя, серед 
яких несприятливий соціально-психологічний клімат, внутрішньо-
групові і міжгрупові конфлікти, труднощі розвитку організацій, 
психологічна сумісність працівників та інші проблеми, пов’язані із 
психологічними факторами.  

В. Уоллес і Д. Холл виділяють такі програми організаційного 
консультування: 1) програми допомоги співробітникам у зв’язку із 
шкідливими умовами праці, що передбачає надання послуг з метою 
підтримки їхнього психічного здоров’я, а також профілактику здо-
ров’я загалом і підтримання здорового способу життя; 2) програми 
розвитку організації, що ставлять за мету вдосконалення організа-
ції, організаційної структури або системи; 3) програми планування 
і розвитку людських ресурсів, спрямовані на залучення, підбір, орі-
єнтування, навчання й утримання співробітників [Уоллес, Холл, 
2003, с. 332].  

Програми допомоги співробітникам успішно застосовуються 
в тих організаціях, де вище керівництво розуміє, що кошти слід 
вкладати не тільки в навчання персоналу, а й у розвиток системи 
особистої психологічної допомоги. Доведено, що економічно більш 
доцільно надавати допомогу ефективним співробітникам, які пере-
живають психологічні проблеми, аніж шукати їм заміну (адже тоді 
витрати на навчання нових людей, їхню професійну адаптацію бу-
дуть набагато більшими). Однак через брак відповідних досліджень 
наукове обґрунтування такої доцільності ще недостатнє.  

Перші програми допомоги співробітникам були пов’язані з 
профілактикою і лікуванням алкоголізму та інших видів залежності 
серед персоналу. Спочатку для цього залучалися зовнішні консуль-
танти, використовувалися лікувальні установи, центри психічного 
здоров’я та реабілітації. Сучасні програми допомоги співробітни-
кам зорієнтовані на значно ширше коло психологічних проблем 
людини, а консультаційні та реабілітаційні центри створюються в 
самій структурі великих компаній. Дедалі більше організацій і під-
приємств пропонують допомогу, розраховану на всіх співробітни-
ків, а не лише на тих, хто має проблеми із психічним здоров’ям, 
хворіє на алкоголізм, наркоманію, переживає сімейні конфлікти 
або не знаходить спільної мови з керівництвом. У межах сучасних 
програм допомоги співробітникам провадяться профілактика здо-
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рового способу життя, навчання методів подолання стресів, під-
тримка здоров’я та благополуччя всіх співробітників. Сюди слід 
віднести і різноманітні соціальні проекти, що допомагають у 
розв’язанні проблем батьківства, виховання дітей, а також надання 
фінансової чи юридичної консультативної допомоги тим співробіт-
никам, які її потребують.  

Програми розвитку організації. Перед кожною організацією 
рано чи пізно постає потреба реорганізаційних змін, коли стає зро-
зумілим, що нинішня практика управління вже не здатна підтриму-
вати належний рівень ефективності. Один із способів підвищення 
ефективності організації – скорочення її керівного апарату, що веде 
до спрощення або оптимізації ієрархічної системи управління. Дру-
гою формою реорганізації є перехід на командну систему роботи, 
створення відносно автономних підрозділів, що виконують конк-
ретні виробничі завдання. Третьою групою засобів оптимізації слід 
вважати нетрадиційні форми стимулювання та матеріального за-
охочення працівників: преміювання від прибутку, доплата за знан-
ня тощо.  

Проте інноваційні зміни в структурі організації можуть су-
проводжуватися непередбачуваними наслідками і виникненням 
нових, часто несподіваних проблем. Так, у разі скорочення керів-
ного персоналу “урізається” найчастіше управлінська ланка, через 
що її функції, як правило, перекладаються на непідготовлену ниж-
чу ланку, що не може не відбитися на ефективності управління. До 
того ж через скасування посад менеджерів середнього рівня спів-
робітники втрачають перспективу кар’єрного зростання. Крім того, 
такі дії самі собою є досить травматичним чинником, оскільки 
створюють проблеми для тих, кого скорочують, можуть спровоку-
вати депресію, не кажучи вже про необхідність розв’язувати  
проблеми працевлаштування та перепідготовки кадрів.  

За таких умов допомога психологів-консультантів, фахівців 
по роботі з персоналом може виявитися доречною і дуже ефектив-
ною. Вони реально працюють як з тими, хто підлягає скороченню 
(допомога в адаптації до нової соціальної ролі; переконування, що 
причиною скорочення була зовсім не якість їхньої роботи; сприян-
ня ефективній особистісній і професійній самореалізації звільнених 
тощо), так і з тими, хто залишається в організації. Консультанти 
роз’яснюють необхідність таких заходів; переконують персонал у 
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тому, що скорочення не матиме превентивного характеру, тим са-
мим знижуючи напруження і запобігаючи стресам у колективах; 
якщо потрібно, надають психотерапевтичну допомогу працівникам, 
які переживають почуття гніву, сорому, фрустрації тощо.  

Програми планування й розвитку трудових ресурсів. В орга-
нізаціях сучасного бізнесу визнається, що люди – це найцінніший 
ресурс. Прогресивні керівники, особливо ті, котрі очолюють нау-
комісткі виробництва, добре усвідомлюють, що успіх діяльності 
їхніх підприємств залежить від таких працівників, які мають не 
лише високі професійні знання та навички, а й розвинуту мотива-
цію до навчання, удосконалення власної майстерності, до творчості 
і нестандартних рішень. Але, з другого боку, для таких працівників 
абсолютно не підходять традиційні, жорсткі методи керування. Це 
послужило причиною створення експериментальних програм пла-
нування й розвитку трудових ресурсів, що спираються на  
HR-технології (від англ. HR – human resources).  

Слід не лише визначити, які фахівці потрібні виробництву, і 
розробити профільну систему характеристик персоналу, а й ство-
рити в організаціях таку професійну структуру, яка сприяла б уті-
ленню прогресивних методів реорганізації бізнесу. Інноваційне 
планування і розвиток людських ресурсів – найважливіша ланка 
такої реорганізації. Тому для реалізації цих завдань залучаються 
відповідні фахівці-консультанти по роботі з персоналом, які ухва-
люють рішення щодо розвитку організації, здійснюють пошук і 
добір співробітників, формування команд, розробляють і впрова-
джують тренінгові програми, програми підготовки кадрів, оціню-
ють продуктивність та якість їхньої роботи, дієвість заходів щодо 
стимулювання праці тощо.  

“ Організаційний консалтинг”  – таку назву дістала спеціалі-
зована форма консультативної допомоги у сфері бізнесу, що здійс-
нюється незалежними консалтинговими компаніями. Цей вид прак-
тики виходить за межі тільки соціально-психологічної допомоги й 
зосереджується на визначенні стратегій і перспектив розвитку біз-
несу та організації, розробленні інфраструктури бізнесу, оцінюван-
ні потенційного ринку збуту, формуванні рекламної політики тощо. 
Чимало завдань організаційного консалтингу мають чітке соціаль-
но-психологічне спрямування, тому серед персоналу консалтинго-
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вих фірм обов’язково повинні бути психологи, що мають досвід 
роботи з людьми у сфері бізнесу.  

Основна мета організаційного консалтингу – підвищення 
ефективності діяльності компанії в цілому шляхом оптимізації ор-
ганізаційної структури підприємства і функціонування керівного 
апарату, визначення функціональних завдань і повноважень струк-
турних підрозділів, зростання індивідуальної продуктивності праці 
кожного робітника. До основних соціально-психологічних завдань 
організаційного консалтингу можна віднести вдосконалення струк-
тури функцій управління підприємством і його підрозділами; роз-
роблення положень про структуру організації з визначенням поса-
дових інструкцій, функціональних обов’язків персоналу; соціаль-
но-психологічну експертизу бізнес-проектів; діагностику та опти-
мізацію соціально-психологічного клімату в організації; розроб-
лення і впровадження системи мотивації персоналу, тобто біль-
шість завдань організаційного консультування, описаного вище.  

 
Індивідуальне організаційне консультування  

(коучинг). Важливою формою організаційного консультування є 
індивідуальна консультаційна робота з менеджерами і спеціаліста-
ми у сфері бізнесу, яка дістала назву “коучинг” (від англ. coaching – 
тренування, наставляння). Інколи коучинг ще називають індивіду-
альним тренінгом, який проводиться не з тренінговою групою, а з 
окремими людьми, як правило керівниками. Проте клієнтами коу-
чингу можуть бути групи та організації (це, на відміну від тренінгу, 
реальні групи і структурні підрозділи); у цьому разі коучинг більше 
схожий на групову консультацію, але має індивідуалізований ха-
рактер. За сферою застосування розрізняють кар’єрний коучинг, 
бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності. Основною  
формою сесії коучингу є бесіда.  

Суть коучингу полягає в розкритті психологічними засобами 
потенціалу особи або групи людей, які спільно працюють, що дає 
змогу підвищити ефективність управлінських рішень та вирішити 
низку інших завдань, що виникають у бізнесі. Як вважає 
О. С. Огнєв, основними завданнями коучингу є: 1) зростання ефек-
тивності функціонування організації в цілому та її окремих підроз-
ділів, у тому числі співробітників у результаті їхньої особистісної 
самореалізації; 2) підвищення швидкості і результативності дій ор-
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ганізації в кризових ситуаціях; 3) культивування відповідального 
ставлення працівників до своєї роботи, усвідомлення своєї ролі в 
спільній справі, розуміння смислу своєї діяльності і роботи всієї 
організації, турботи про колективний успіх; 4) вибір співробітни-
ками оптимальних шляхів розвитку організації [Огнев, 2003, с. 6]. 
Автор виділяє також три стратегічні лінії коучингу: 1) роботу з 
особистістю керівника, 2) удосконалення міжособових стосунків 
організації і 3) допомогу, об’єктом якої є організація в цілому, що 
забезпечує її розвиток і зростання ефективності її діяльності.  

Коуч, тобто фахівець, який надає цей вид допомоги, не 
розв’язує за менеджера його проблеми і не дає йому прямих вказі-
вок і порад, а створює умови для максимального творчого самороз-
криття особистості, розвитку і використання її власного потенціалу 
та мобілізації всіх внутрішніх ресурсів, розумових і творчих здіб-
ностей (уміння нестандартно мислити), соціально-психологічних 
особистісних рис, тобто сприяє розвитку мотивації, виробленню 
нових стратегій поведінки, ухваленню оптимальних рішень, само-
розвитку, самопізнанню людини тощо. Коучинг не ставить як за-
вдання психотерапію клієнта, хоча для сприяння самопізнанню він 
може застосовувати окремі техніки психотерапії та особистісно 
орієнтованого консультування.  

 
 

9.2. Активні соціально-психологічні  
методи 

 
Активні соціально-психологічні методи, зокрема тренінгові, 

належать до прогресивних методів навчання і базуються на тих йо-
го формах, що близькі до реальних ситуацій, з якими люди стика-
ються в професійній та інших сферах життя. На відміну від тради-
ційних методів, вони спираються на соціально-психологічні зако-
номірності групової динаміки та інших процесів, які спонтанно ви-
никають у будь-якій групі, і поведінки особистості в цій групі. Ак-
тивне соціально-психологічне навчання використовує багатий ар-
сенал конкретних практичних методів і методик.  

Соціально-психологічні методи, які називають активними, 
іноді об’єднують узагальненою назвою “соціально-психологічний 
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тренінг”, хоча останнє поняття є дещо вужчим. Активні методи пе-
редбачають також аналіз конкретних ситуацій, методи дії, різнома-
нітні ігрові методи тощо. Проте багато авторів розглядають ці тер-
міни як синоніми. У будь-якому разі в переліку активних соціаль-
но-психологічних методів тренінг вважають одним з основних.  

Аналіз практичних ситуацій (англ. case study) – ще одна 
складова активних методів. Він належить до улюблених жанрів 
будь-якого виду активного навчання. Без “кейсів” нині не обходить-
ся практично жодний тренінг чи семінар. Розгляд численних ситуа-
цій наводиться в сучасних навчальних посібниках, присвячених різ-
ним напрямам практики. У більшості з них ситуації описуються в 
діалоговій формі, що наближає їх до драматичної постановки.  

Використання ситуаційних завдань як окремий навчальний 
жанр [Васьковская, Горностай, 1996] є ефективним засобом практич-
ної підготовки психологів-консультантів. Такі консультативні прак-
тикуми можна також використовувати в різних психологічних тре-
нінгах. Те ж саме стосується впровадження в тренінг методів дії, що 
дає змогу розв’язувати практичні ситуації на зовсім іншому рівні – в 
інтерактивному режимі рольової гри. І тут можливі такі ресурсні 
знахідки, яких не може дати жодне вербальне обговорення. 

 
Соціально-психологічний тренінг та його особ-

ливості. Появу тренінгових груп пов’язують з ім’ям К. Левіна, 
який у 40-х роках минулого століття започаткував дослідження 
групової динаміки. Перші тренінгові групи, або Т-групи, як їх поча-
ли називати, було створено для організації лабораторних тренінгів, 
у яких і досліджувалися динамічні процеси в малих групах.  

Іншим джерелом розвитку тренінгового руху є групова пси-
хотерапія, яка вважається дітищем Я. Морено. Принципи розроб-
леної ним соціометрії, покладені в основу групової психотерапії, 
використовуються в усіх сучасних психологічних тренінгах.  

Із середини XX ст. розвиваються так звані групи зустрічей, 
які стали прообразом багатьох психологічних тренінгів. Найкраще 
ці форми групової роботи представлено в клієнт-центрованій пси-
хотерапії К. Роджерса. До історичних джерел соціально-
психологічного тренінгу можна віднести також групи поведінкового 
(біхевіорального) тренінгу, транзактні групи, гештальтгрупи 
та ін. У колишньому Радянському Союзі активне застосування со-
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ціально-психологічних тренінгів припадає на 1970-ті роки 
(Л. А. Петровська, Г. О. Ковальов, Ю. М. Ємельянов, Н. Ю. Хря-
щова та ін.). В Україні однією з перших “ластівок” тренінгового 
руху стала система активного соціально-психологічного навчання 
(АСПН) Т. С. Яценко [Яценко, 2004].  

Тренінги можна класифікувати за їхньою спрямованістю. У 
таблиці 9.2 наведено таку класифікацію, запропоновану 
Д. І. Журавльовим [Журавлев].  

Таблиця 9.2 

Класифікація соціально-психологічних тренінгів за їхньою 
спрямованістю 

Спрямованість 
тренінгу Характеристики груп учасників 

“Я – Я” 
групи, спрямовані на зміни на рівні особистості, 
особисте зростання; головні джерела перетворень 
– внутрішньоособистісні 

“Я – Інші” 

групи, спрямовані на зміни в міжособистісних 
відносинах; дослідження того, як відбувається 
процес міжособистісного впливу залежно від того 
чи іншого способу поведінки 

“Я – Група” 
групи, спрямовані на взаємодію особистості  
і групи як соціальної спільності, стилі взаємодії  
з групою 

“Я – Організація” 
групи, орієнтовані на вивчення і розвиток досвіду 
міжособистісної і міжгрупової взаємодії  
в організаціях 

“Я – професія” 
групи, орієнтовані на суб’єктів конкретної профе-
сійної діяльності 

 
На сучасному етапі свого розвитку соціальна психологія ре-

презентує різноманітні типи і види соціально-психологічних тренін-
гів. За основним призначенням їх умовно поділяють на дві великі 
групи: тренінги особистісного зростання і бізнес-тренінги. Цей по-
діл досить штучний, тому що в бізнесі досить успішно використо-
вують не лише тренінги, спрямовані на розвиток професійних на-
вичок (тобто бізнес-тренінги у вузькому значенні слова), а й тре-
нінги, спрямовані на особистісний розвиток персоналу. Подальша 
класифікація тренінгів (як бізнесових, так і особистісного зростан-
ня) також досить умовна, оскільки завдання різних тренінгів мо-
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жуть перекриватися, а елементи одних тренінгів успішно викорис-
товуватися в інших.  

 
Тренінги особистісного зростання. Такі тренінги 

впритул наближаються до групової психотерапії, хоча й мають за 
мету не лікування і здебільшого не допомогу в розв’язанні психо-
логічних проблем та подоланні всіляких негараздів, а особистісний 
розвиток і зростання, тобто в них переважає не негативна, а пози-
тивна мотивація. Проте чітко розмежувати зазначені галузі не так 
просто. Особистісний розвиток неможливий без подолання особис-
тісних перешкод, тобто без психотерапевтичного впливу, а психо-
терапія має ставити своєю метою не тільки “лікування”, а й розви-
ток і гармонізацію особистості, інакше будь-які терапевтичні впли-
ви не будуть ефективними і стійкими. Утім, психотерапевтичний 
тренінг також можна віднести до інструментарію соціальної психо-
логії, оскільки психотерапевтичний ефект досягається в ньому за-
вдяки використанню закономірностей групової динаміки в тренін-
говій групі.  

Комунікативні тренінги. Спілкування – одна з найважливі-
ших функцій людини як у професійній галузі, так і у всіх інших 
найважливіших сферах життя. Тренінг спілкування, або комуніка-
тивний, належить до найпоширеніших соціально-психологічних 
тренінгів. Він ставить за мету опанування знань, умінь і навичок 
ефективного спілкування, подолання бар’єрів у спілкуванні, корек-
цію та формування настановлень, необхідних для успішного спіл-
кування в різних життєвих ситуаціях. Успішність спілкування за-
лежить від готовності орієнтуватися на іншу людину, визнавати 
цінність її особистості, брати до уваги інтереси партнера. 
Л. А. Петровська визначає як найважливіший чинник ефективності 
спілкування комунікативну компетентність і пропонує для її розви-
тку застосовувати перцептивно орієнтований комунікативний тре-
нінг [Петровская, 1989].  

Тренінги сензитивності (англ. – sensitiveness). Ці тренінги 
спрямовані на підвищення чутливості до внутрішнього світу (ду-
мок, почуттів) і психологічних характеристик інших людей або со-
ціальних груп, розвиток здатності розуміти своєрідність окремої 
людини, спостерігати за її психологічними особливостями і за-
пам’ятовувати їх; спроможності інтерпретувати поведінку, почуття 
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і думки інших людей; здатності розрізняти особливості соціальних 
груп і виявляти чутливість до групових процесів; уміння прогнозу-
вати поведінку, думки і почуття інших людей, а також процеси, що 
відбуваються в соціальних групах.  

Тренінги асертивності, або упевненої поведінки (англ. – 
assertiveness). Найчастіше причинами невпевненості людини в собі 
є різноманітні соціальні страхи, такі як страх критики, помилки, 
контакту, публічної присутності, страх попросити, зажадати, від-
мовити або одержати відмову; поведінковий дефіцит, тобто нероз-
виненість навичок соціального контакту, пред’явлення вимог, від-
критого вираження бажань і почуттів, уміння сказати “ні”; когнітив-
ний дефіцит, що виражається в недооцінюванні своїх успіхів та  
переоцінюванні невдач, концентруванні уваги переважно на нега-
тивних подіях. Тренінг упевненої поведінки, або тренінг упевнено-
сті в собі, належить до поведінкових, що спираються переважно на 
методи поведінкової (біхевіоральної) терапії. Його мета – навчити 
людину, що має проблеми в спілкуванні, боязку і сором’язливу, 
навичок упевненої поведінки, самоствердження і відстоювання сво-
їх прав у міжособових стосунках, що не повинно, звичайно, пере-
творюватися на агресивну поведінку.  

Гендерні тренінги. Завдання цих тренінгів – сприяти розвит-
ку людини, пов’язаному з гендерною ідентичністю, гендерними 
ролями, гендерними стосунками тощо. Ідеться про сприяння пов-
ноцінному соціальному та особистісному становленню чоловіків і 
жінок шляхом дослідження різних аспектів власної жіночності та 
мужності. Помітна складова такого тренінгу – робота з гендерними 
ролями, а саме: розкриття важливих чоловічих і жіночих ролей; 
перебудова власних уявлень про чоловічі і жіночі ролі; прийняття 
власних ролей, а не заперечення їх; зміна рольової поведінки, якщо 
вона в чомусь не влаштовує; збагачення рольового репертуару но-
вими варіантами жіночих і чоловічих ролей. Тренінг не в останню 
чергу передбачає звільнення від влади гендерних стереотипів і за-
бобонів; поліпшення взаєморозуміння і подолання конфліктів між 
чоловіками та жінками в різних сферах життя; сприяння позитив-
ному розв’язанню сімейних і подружніх конфліктів. 

Тренінги емоційної грамотності. До цих тренінгів належать 
ті, що ставлять за мету навчити людину не тільки усвідомлювати 
свої емоції, а й керувати ними, розуміти емоції партнера по спілку-
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ванню. Таку систему умінь та навичок К. Штайнер назвав емоцій-
ною грамотністю (англ. – emotional literacy). Емоційна грамотність 
охоплює: 1) знання про власні почуття, уміння їх назвати, визнача-
ти їхню силу тощо; 2) розвинуту емпатію, уміння розпізнавати по-
чуття та емоції інших людей; 3) володіння своїми емоціями; 
4) уміння відновлювати емоційні втрати; 5) поєднання всіх цих 
умінь, їх інтеграцію. На основі цієї концепції автор розробив оригі-
нальний тренінг емоційної грамотності [Steiner, Perry, 1999].  

Тренінги креативності. Це особлива група соціально-
психологічних тренінгів, що вирішують завдання розвитку креа-
тивності людини, розкриття її творчого потенціалу, вироблення 
навичок нестандартного мислення, формування стратегій творчої 
діяльності тощо. Серед різновидів тренінгів креативності найбільш 
популярними є: а) мозковий штурм (англ. – brainstorming) – метод 
генерації ідей (за умови заборони критики) з подальшим їх опра-
цюванням; б) синектика – метод, в основі якого лежить викорис-
тання аналогій; в) морфологічний аналіз – метод, що базується на 
системному аналізі досліджуваного явища чи моделі. У вітчизняній 
психології серед тренінгів креативності відомий тренінг, побудова-
ний на принципах творчого стратегіального мислення. Розробни-
ком цього тренінгу став В. О. Моляко.  

Мотиваційні тренінги. Їх відносять до тренінгів особистісно-
го зростання, хоча найчастіше використовують у бізнесі для під-
вищення мотивації діяльності персоналу. Як вважає О. В. Сидо-
ренко, мотиваційний тренінг сам має бути мотивувальним. Дослід-
ниця запропонувала такі принципи мотиваційного тренінгу: 
1) метафорична біологізація – використання живої енергії природ-
них мотивів; 2) мотивувальна сила – підвищення мотивації до уча-
сті в тренінгу; 3) парадоксальність – використання гри та експери-
ментування з парадоксальними закономірностями; 4) образність – 
поглиблене розуміння і засвоєння матеріалу завдяки використанню 
образів; 5) баланс комфорту і дискомфорту – використання диском-
форту як мотивувальної сили; 6) спрямованість на використання ре-
зультатів у менеджменті (підвищення практичної значущості тренін-
гу) [Сидоренко, 2000].  

Тренінги лідерства. Використовуються найчастіше у сфері 
бізнесу для розв’язання проблем управління. У процесі проведення 
цих тренінгів залежно від потреб клієнтів наголошується більше 
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або на розвитку особистісних рис лідера, або на вдосконаленні на-
вичок управління. Мета тренінгу – усвідомлення і корекція таких 
елементів лідерської поведінки, які викликають у людини трудно-
щі; пошук і використання рольових особистісних ресурсів для ви-
рішення лідерських завдань, що постають перед людиною; розви-
ток спонтанності, творчості та інтуїції, підвищення самооцінки лі-
дера. Під час тренінгу можуть вивчатись особистісні риси лідера та 
особистісні типи лідерів (наприклад, організатор, творець, боєць, 
дипломат, розрадник). Важливою складовою таких тренінгів є ви-
вчення і вдосконалення стратегій управління (лідер чи адміністратор) 
та стилів управління (авторитарний, авральний, діловий, демократич-
ний, ліберальний, компромісний). Методи, що використовуються в 
цьому тренінгу, можуть бути найрізноманітнішими; методологія тре-
нінгів лідерства може спиратися на різні теоретичні парадигми.  

 
Бізнес-тренінги. Завдання бізнес-тренінгів часто зво-

дяться до вузькопрофесійної сфери. Так, Р. Баклі і Дж. Кейпл визна-
чають такий тренінг як сплановані і систематичні зусилля, спрямо-
вані на модифікацію або розвиток знань (умінь) і настановлень лю-
дини шляхом її навчання, мета якого – ефективне виконання нею 
одного або кількох видів діяльності. Тобто тренінг дає людині знан-
ня й навички, завдяки яким вона стає здатною ефективно виконувати 
конкретне завдання або роботу. Проте сучасний бізнес усе частіше 
звертається до більш широких методів, що ставлять за мету розвиток 
професійно важливих рис особистості працівника. У бізнес-
тренінгах використовують різноманітні методи і техніки. Особливої 
популярності набули останнім часом маніпулятивні прийоми і тех-
нології, що, однак, неоднозначно оцінюється громадськістю.  

Тренінги професійних навичок. Фактично це перехідна форма 
між активними методами підготовки персоналу і його професійним 
навчанням, підвищенням кваліфікації тощо. Такі тренінги прово-
дяться фахівцями з конкретного виду діяльності і дуже рідко – пси-
хологами. Однак процес удосконалення професійних навичок стає 
набагато ефективнішим у разі застосування саме психологічних 
технологій. Тренінги професійних навичок різноманітні, як різно-
манітні і види діяльності в різних сферах бізнесу.  

Тренінги ефективних продажів. Належать до найпопулярні-
ших бізнес-тренінгів, попит на які неухильно зростає. Уміння про-
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давати в умовах ринкових відносин є основою бізнесу. У широкому 
розумінні йдеться не лише про професійну діяльність продавця. На 
різних рівнях бізнес-структури комерційна діяльність має свої особ-
ливості. Це і вміння оформити вигідну угоду, і рекламна політика, і 
знання психології споживача. Тому в процесі тренінгу використо-
вується вся розмаїтість методів – від простого тренажу продавця до 
ігрового моделювання та відпрацювання складних професійних 
ситуацій і розвитку творчого, нестандартного мислення. Окремо 
виділяють тренінг телефонних продажів, тобто вміння вести теле-
фонні перемовини з потенційним споживачем товарів чи послуг.  

Тренінги управління часом (англ. – time management). На цих 
бізнес-тренінгах формуються навички керування часом, уміння ор-
ганізовувати його таким чином, щоб вистачало на всі важливі 
справи і щоб залишався резерв для особистісного розвитку. Важли-
во, щоб людина не перебувала в стані постійного стресу через де-
фіцит часу і невирішені справи. Ідея системи керування часом при-
писується Бенджамінові Франкліну. Класична система керування 
часом спирається на принцип поділу великих завдань, що стоять 
перед людиною, на підзавдання, а тих так само – на ще більш дріб-
ні задачі. Перший етап – визначення людиною своїх життєвих цін-
ностей (чого вона хоче від життя). На другому етапі людина вирі-
шує, чого конкретно вона прагне домогтися. На наступному, тре-
тьому, складається генеральний план того, що треба зробити для 
досягнення поставленої мети. На четвертому етапі на основі окре-
мих пунктів генерального плану розробляється довгостроковий (на 
декілька найближчих років) проміжний план, у якому обов’язково 
зазначаються конкретні цілі і строки їх реалізації. П’ятий етап – 
складання короткострокового (від декількох тижнів до декількох 
місяців) плану. Шостий – це план на найближчий день, у якому малі 
завдання з короткострокового плану вирішуються цілком за один 
день, а більші розбиваються на підзавдання. Усі плани рекоменду-
ється регулярно переглядати. Існують й інші стратегії тренінгу тайм-
менеджменту. Завдяки таким тренінгам людина одержує більше сво-
боди, навчається керувати не лише своїм часом, а й своїм життям, 
знаходить резерви для інших важливих сфер самореалізації.  

Тренінги командотворення (англ. – teambuilding). Такі тре-
нінги набувають дедалі більшого поширення, особливо у зв’язку з 
переходом організацій сфери бізнесу на командну систему роботи. 
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Тренінги проводяться як із самими підрозділами-командами, так і з 
менеджерами з персоналу, які мають здійснювати реорганізацію. 
Тут дається уявлення про типи структур команд, зовнішні і внут-
рішні їхні межі, типи комунікації в команді тощо. Інформацію важ-
ливо не лише довести до відома, а й показати, як це зробити на 
практиці, моделюючи ситуації, у яких проявляються різні особли-
вості командотворення. У тренінгу часто використовується гра 
“Безлюдний острів”, під час якої опрацьовуються процеси спон-
танного утворення команди, формування лідерів, етапи розвитку 
команди тощо. Важливим у тренінгу є опрацювання різних рівнів 
спілкування в команді (зовнішньоформального і внутрішньопсихо-
логічного). Для повноцінного функціонування команди потрібен 
розвиток обох рівнів і чітке розмежування функцій між ними.  
Значний ефект у цьому тренінгу дають методи дії (див. далі) – від 
ігрового розігрування ситуацій до повноформатної соціодрами. Є 
цікавий досвід використання ціннісно-рольового підходу у форму-
ванні команд [Горбунова, 2014].  

Тренінги ухвалення ефективних рішень. Однією з найважли-
віших функцій керівника є прийняття рішень щодо різноманітних 
проблем бізнесу та організаційного життя. Кажуть, що хороший 
менеджер – це той, що приймає ефективні рішення. Такий тренінг 
не ставить завдання навчити приймати “правильні рішення”, тому 
що “правильність” рішення визначається ситуацією і конкретними 
умовами. Прийняття рішення – творчий процес, отже завданням 
тренінгу є розвиток творчості. Відтак людина стає здатною знайти 
нове, неординарне рішення, яке може відкрити зовсім інші гори-
зонти. І коли воно знайдене, то здається майже очевидним, що це 
найкращий спосіб розв’язання даної проблеми.  

У процесі прийняття рішення нерідко постає психологічна 
проблема вибору. Часто людина не може зробити вибір через не-
впевненість у собі або через якісь психологічні проблеми. Робота 
над такими темами також є досить корисною під час тренінгу при-
йняття рішень.  

Тренінги ефективних перемовин. Мета цього різновиду тре-
нінгів – навчити ведення ділових перемовин у сфері бізнесу, у ке-
руванні організаціями та в інших сферах, що потребують прийнят-
тя важливих комунікативних рішень. Уміння переконувати, визна-
чати інтереси опонента і спиратися на них великою мірою зумов-
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лює результат перемовин. Інколи на цих та інших тренінгах вико-
ристовують техніки, подібні до східних єдиноборств, а перемовини 
розглядають як щось схоже на змагання з карате. Хоча такий підхід 
стає популярним, ставлення до нього явно неоднозначне: жорсткі 
методи не завжди найефективніші. Утім, слід визнати, що в сучас-
ному бізнесі в окремих випадках вони виправдані.  

Тренінги поводження з грошима. Це специфічний тренінг, що 
має на меті корекцію настановлень, стереотипів, психологічних 
бар’єрів щодо грошей, фінансового становища людини, можливос-
тей підвищити свій соціально-економічний статус. Як правило, 
проводиться з тими, хто планує розпочати власний бізнес, але при 
цьому йому бракує психологічної готовності до цієї діяльності, а 
також із тими, хто хоче покращити своє матеріальне становище, 
однак через психологічні причини йому це не вдається.  

 
Ігрові методи та інші методи дії. Існує група соціаль-

но-психологічних методів впливу на соціальні об’єкти – методів, 
що максимально наближені до практики і фактично є її повноцін-
ною заміною. Це так звані методи дії, до яких відносять рольову 
гру, психодраму, соціодраму, інтерактивний аналіз ситуацій та 
споріднені з ними методи. На їхній практичній значущості наголо-
шувало багато вчених. Так, визнаний фахівець психодрами Грете 
Лейтц писала, що “психодрама як психо- і соціотерапевтичний ак-
ціональний метод являє собою максимально наближену до життя 
форму групової психотерапії” [Лейтц, 2007, с. 27].  

Методи дії мають ряд незаперечних переваг. По-перше, вони 
стосуються реальних ситуацій життя і діяльності учасників. По-
друге, тренінговий процес полягає не в обмірковуванні, а в дії, що 
дає змогу активно залучати не тільки інтелект, сприймання і 
пам’ять, а й емоційно-почуттєву і тілесно-рухову складові поведін-
ки людини. Це робить практичні рішення більш ефективними і 
сприяє міцнішому засвоєнню досвіду. По-третє, на відміну від зви-
чайного тренінгу навичок, робота в такий спосіб дає змогу зачіпати 
більш глибокі особистісні шари, допомагає, з одного боку, знахо-
дити й опрацьовувати внутрішньоособистісні перешкоди ефектив-
ної діяльності (бар’єри, стереотипи, страхи і т. ін.), а з другого боку 
– сприяє розкриттю внутрішньоособистісних ресурсів, підвищенню 
спонтанності й творчого потенціалу людини.  
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Рис. 9.1. Типологія соціально-психологічних тренінгів  
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Рольова гра є одним з видів та основою всіх методів дії. Це 
модель самого життя. Вона містить потенціал, який ще не до кінця 
розкритий психологічною наукою, і має надзвичайно широкі перс-
пективи для практичної реалізації в розмаїтому спектрі галузей. 
Рольова гра і побудований на ній рольовий тренінг – це за своєю 
суттю рольове моделювання дійсності, відтворення реальних ситу-
ацій за допомогою ролей, що відповідають соціальним позиціям 
учасників. Роль передбачає не лише соціальні очікування (тобто 
сукупність норм щодо її виконання, правил поведінки тощо), а й 
певний типаж, характер, образ, імідж – іншими словами, певне 
людське обличчя. Рольова взаємодія повинна здійснюватися відпо-
відно до соціальних очікувань і нормативів, з одного боку, і психо-
логічного типу виконавця ролі – з другого. 

Ділові ігри. Одним з ігрових методів є ділова гра, суть якої 
становить імітаційне моделювання різних ситуацій професійної 
діяльності, що вимагають нестандартних рішень, розв’язання конф-
ліктів та вирішення інших управлінських і професійних завдань в 
умовах інформаційного дефіциту.  

А. О. Вербицький виділяє такі психолого-педагогічні прин-
ципи побудови ділової гри: 1) принцип імітаційного моделювання 
конкретних реальних умов і динаміки виробництва; 2) принцип 
ігрового моделювання змісту і форм професійної діяльності; 
3) принцип проблемності змісту імітаційної моделі і процесу її роз-
гортання в ігровій діяльності; 4) принцип спільної діяльності (ви-
магає залучення до пізнавальної діяльності декількох учасників; 
вибору й характеристики найхарактерніших ролей, визначення їх-
ніх повноважень, інтересів і засобів діяльності); 5) принцип діало-
гічного спілкування; 6) принцип двоплановості (відображає процес 
розвитку реальних особистісних характеристик фахівця в “уявних”, 
ігрових умовах) [Вербицкий, 1991, с. 130–137].  

На думку Вербицького, ділова гра виконує функції: 
1) формування у майбутніх фахівців цілісного уявлення про профе-
сійну діяльність у її динаміці; 2) засвоєння як предметно-профе-
сійного, так і соціального досвіду, у тому числі прийняття індиві-
дуальних і спільних рішень; 3) розвитку професійного теоретично-
го і практичного мислення; 4) формування пізнавальної мотивації, 
забезпечення умов прояву професійної мотивації [там само, с. 142]. 

Організаційно-діяльнісні ігри відносять до розряду рефлексив-
них ігор. Їх визнано одним із найбільш ефективних методів органі-
зації і здійснення колективної розумової праці, що полягає в пошу-
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ку оптимальних рішень складних технічних, організаційних, 
управлінських проблем з інноваційним компонентом. Уперше для 
вирішення соціальних та організаційних завдань цей тип ігор вико-
ристав Г. П. Щедровицький.  

Мета організаційно-діяльнісної гри – така логічно обґрунто-
вана зміна діяльності учасників (найчастіше – колективу організа-
ції) на всіх рівнях організаційного життя, яка приводить до 
розв’язання реальних чи спеціально сформульованих проблем ор-
ганізації. Отримане рішення і є продуктом гри. Для цього викорис-
товуються різні розумово-інтелектуальні, соціально-психологічні 
та інші методики й техніки.  

Організаційно-діяльнісна гра проводиться досить інтенсивно 
(упродовж усього робочого дня) і триває безперервно кілька днів (до 
10, а то й більше). Вона передбачає індивідуалізовану роботу (мето-
дологічні консультації), роботу в малих групах і роботу з усією ор-
ганізацією (пленарну). Для гри використовується виїзний варіант, 
щоб вирвати людей із звичного контексту буденних стосунків, ство-
ривши таким чином умови для кращого знаходження неординарних 
рішень. Гра проводиться великою командою ігротехніків.  

 
Психодрама. Це інтегральний метод, що базується на ро-

льовій грі, але нею не обмежується. Психодрама охоплює цілу низ-
ку технік, серед яких у нашому контексті найважливішими є “дуб-
лювання”, “ обмін ролями”, “ дзеркало”. Завдяки цим технікам 
з’являється можливість дослідити ситуацію під різними кутами зо-
ру, сприйняти позицію іншого, зрозуміти неусвідомлені чинники 
поведінки тощо. Ще однією особливістю психодрами є те, що в 
психодраматичній рольовій грі має бути протагоніст (головний 
герой), який пропонує для постановки свою життєву ситуацію.  

Є багато варіантів і підходів психодрами залежно від харак-
теру психологічних проблем, складу психотерапевтичної чи трені-
нгової групи та інших психологічних і клінічних показань. Крім 
клінічної сфери, психодраматичний метод плідно застосовується і в 
галузях, зовсім далеких від сфери розв’язання особистісних  
проблем. Ідеться про психологічні тренінги широкого спектру, 
предметом уваги яких є бізнес, політика, освіта, професійна підго-
товка, організаційний розвиток тощо.  

Розгляньмо основні напрями психодрами. 
Групова психотерапія – допомога людям у розв’язанні осо-

бистісних і клінічних проблем психодраматичними засобами.  
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Тренінги особистісного зростання – особистісне самопізнан-
ня і саморозвиток людини в життєвій і професійній сферах.  

Бізнес-тренінги – використання психодрами в бізнесі для ви-
рішення різноманітних завдань: тренінг ефективних продажів, тре-
нінг ухвалення рішень та ін.  

Монодрама – використання психодрами в індивідуальному 
консультуванні і психотерапії. Замість інших людей, які мали б 
грати допоміжні “Я”, у монодрамі “беруть участь” порожні стільці 
або символічні предмети (наприклад, іграшки). 

Соціодрама – робота з темами, які є загальними для великої 
групи (див. нижче).  

Аксіодрама – вид соціодрами, заснований на роботі з особис-
тісними цінностями, як реальними, так і символічними.  

Драматерапія – використання літературних сюжетів, які ро-
зігруються на сцені із психотерапевтичною метою.  

Бібліодрама – жанр психодрами, в основі якого лежить пси-
ходраматичне розігрування біблійних сюжетів, що відображають 
основні, архетипні конфлікти людини. Близькою до неї за методо-
логією є міфодрама, що полягає в розігруванні міфологічних сю-
жетів (наприклад, давньогрецьких або скандинавських). 

Театр “play-back” та інші види театральної психодрами – 
синтез театру і психодрами. Одним з видів такого синтезу є театр 
імпровізації. Play-back – це розігрування групою акторів, що мають 
психодраматичну підготовку, різних сцен із життя когось із глядачів 
із залу. Є формою самопізнання і психотерапевтичної допомоги. 

Психодрама в освіті – синтез психодрами і педагогіки, вико-
ристання імпровізаційних рольових ігор у навчальному процесі. 
Застосовний для всіх вікових груп – від малюків дитячого садка до 
слухачів закладів післядипломної освіти. 

У психодрамі використовується безліч технік і методик (за 
деякими оцінками – понад двісті). Але насправді їх набагато біль-
ше, тому що не всі вони досі описані в методичній літературі. Кож-
ний психодраматист у власній практиці винаходить свої техніки й 
методики, формуючи індивідуальний методичний арсенал. Психо-
драма – один із методично найбагатших і найщедріших методів 
сучасної психотерапії. Багато її технік успішно запозичено іншими 
напрямами й підходами. Серед них є базові техніки, без яких не 
може обійтися жодна психодрама. Нижче наводимо їхні короткі 
характеристики [за Киппер, 1993]. 
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Самопрезентація – серії коротких рольових дій, у яких про-
тагоніст зображує самого себе або когось дуже важливого для себе. 
У цих діях протагоніст є, власне, єдиним учасником, і гра виходить 
абсолютно суб’єктивною. 

Виконання ролі – акт прийняття ролі когось іншого: ролі яко-
їсь людини, що живе або померла, реальної або придуманої; ролі 
частини тіла (наприклад, серця); ролі тварини (наприклад, домаш-
ньої); ролі неживого об’єкта (наприклад, якогось сувеніра) і навіть 
ролі уявлення або поняття, таких як час, пологи, смерть. 

Діалог – зображення в рольових іграх взаємин між реальними 
людьми. Допоміжні особи – це ті самі люди, з якими протагоніст 
взаємодіє в реальному житті. Ролі, що виконують допоміжні особи 
в техніці діалогу, – їхні власні, а не чиїсь чужі. Кожний грає самого 
себе – це стосується і протагоніста, і допоміжних осіб. 

Монолог – викладення своїх почуттів і думок, начебто прота-
гоніст уголос (але при цьому інтимно) радиться сам із собою. Ця 
техніка може виглядати як коментування своїх дій у рольових іграх 
під час сценічного дійства, перед його початком або наприкінці. 

Дублювання. Допоміжній особі пропонується зіграти спеці-
альну роль, що дублює роль протагоніста. Допоміжна особа вико-
нує цю роль одночасно з протагоністом і намагається стати його 
“психологічним двійником”, бути його внутрішнім голосом, свідо-
містю, виражати його почуття, розкривати таємні думки й суджен-
ня, допомагати виражати їх повно і відкрито. 

Репліки “ убік”. Протагоніст повертає голову в бік, протилеж-
ний від допоміжної особи, прикриває рот рукою з того боку, де  
перебуває ця особа, потім уголос говорить, що він насправді думає, 
почуває або збирається робити. При цьому допоміжна особа про-
довжує діяти, начебто вона не чула, що було сказано вбік. 

Обмін ролями. Два учасники міняються місцями фізично,  
кожний переймає позу, манери, душевний і психічний стан іншого. 
У контексті психотерапії в обміні ролями завжди бере участь про-
тагоніст. Він тимчасово стає допоміжною особою, а остання грає 
роль протагоніста протягом строку, визначеного цим обміном  
ролями. 

Порожній стілець. Протагоніст діє без допомоги допоміж-
них осіб, взаємодіючи з уявлюваним кимось (або чимось), пред-
ставленим одним або кількома порожніми стільцями. Стільці слу-
гують “заступниками” відсутніх осіб, предметів, явищ і т. ін. 
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Дзеркало. Здійснюється допоміжною особою, що виконує 
роль протагоніста протягом короткого часу, а протагоніст спостері-
гає за ним, вийшовши з простору дії. Основне завдання допоміжної 
особи – скопіювати поведінку протагоніста, бути “психологічним 
дзеркалом”. Але іноді потрібно вдатися і до перебільшення окре-
мих рис поведінки протагоніста. Тут потрібна інтуїція, розсудли-
вість. 

 
Соціодрама. Соціодраму часто розглядають як різновид 

психодрами, хоч іноді її вважають самостійним методом дії, суспіль-
но-політичною грою. Вона відрізняється від психодрами тим, що в 
ній увагу зосереджено не на окремій особистості та глибинних осо-
бистісних проблемах, а на соціальних групах і групових проблемах. 
Соціодрама особливо ефективна в дослідженні численних факторів 
соціальної напруженості (класових, міжетнічних, міжконфесійних 
тощо), у подоланні негативних тенденцій групової динаміки, між-
групових або внутрішньогрупових протистоянь і конфліктів, обра-
зу ворога і т. ін.  

Метод соціодрами був розроблений Я. Морено. Перші ідеї 
щодо методу соціометрії – методу дослідження соціальних груп, 
їхньої структури, динаміки, що став методологічною і діагностич-
ною основою соціодрами та психодрами, – виникли у Морено ще 
1915 року, коли йому довелося виконувати обов’язки медичного 
службовця в таборі військовополонених у Міттендорфі. 

Першу спробу публічної соціодрами Морено здійснив 
1 квітня 1921 року у Віденському театрі комедії. Він запропонував 
усім охочим зіграти роль короля Австрії та спробувати знайти 
шляхи виходу з політичної кризи. Пізніше, переїхавши 1925 року 
до США, Морено продовжив розроблення методу соціодрами, зок-
рема в інсценівках “Живої газети”. Узагальнивши результати, до-
слідник виклав основи методів соціометрії та соціодрами у фунда-
ментальній праці “Хто виживе?” (1934). Остаточно соціодрама 
оформилася в окремий практичний метод під час Другої світової 
війни та вже у повоєнний період. 

У чому ж суть та особливості соціодрами як методу дії? Від-
повідно до теоретичної концепції, зіткнення або змішування різних 
культурних груп неминуче веде до соціальної патології та поро-
джує численні суспільні проблеми. Якщо подолати або зменшити 
міжгрупові суперечності (а саме це й пропонується робити на прак-
тиці), суспільство обов’язково оздоровиться.  
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Теорія і методологія соціодрами щільно пов’язані з теоріями 
соціального конфлікту, хоча з їх боку ще не досягнуто методологіч-
ної обґрунтованості цього методу. Особливостями соціодрами є 
робота з групою як цілим, розгляд групи як суб’єкта дії та психоло-
гічних змін (вона є в цій грі протагоністом), опрацювання групових 
тем, міжгрупових конфліктів, групових ролей (реалізуючи групо-
вий обмін ролями), використання таких феноменів, як групова  
ідентичність, групові ідеології, стереотипи та упередження.  

На думку П. Ф. Келлермана, “соціодрама – це заснований на 
досвіді цілісно-груповий метод соціального дослідження та пере-
творення міжгрупового конфлікту” [Келлерман, 2004, с. 9]. Дослід-
ник вважає за можливе виділити три основних аспекти її застосу-
вання: 1) соціодрама кризи, соціальний фокус якої спрямований на 
колективні травми; базується на соціальній теорії адаптації і як со-
ціальний ідеал розглядає гомеостаз; 2) політична соціодрама, соці-
альний фокус якої зосереджений на суспільній дезінтеграції; ґрун-
тується на соціальній теорії адаптації і, як соціальний ідеал, визна-
чає рівність; 3) соціодрама розмаїтості, соціальний фокус якої 
націлений на суспільні і колективні упередження; спирається на 
теорію соціального конформізму і визнає за соціальний ідеал тер-
пимість [там само, с. 14]. 

Застосування методу соціодрами нині спирається на досить 
вагомий досвід. За його допомогою успішно вирішено численні 
суспільні проблеми: расові, етнічні, релігійні конфлікти, наслідки 
війн, терористичних актів і т. ін. Прикладом ефективного застосу-
вання соціодрами можна вважати успішне подолання в  
1960-ті роки у США суспільної напруженості, викликаної такими 
чинниками, як расові хвилювання і расистський екстремізм, війна у 
В’єтнамі, різні суспільні прояви політичної та економічної кризи.  

Сучасне суспільство зіткнулося з надзвичайно серйозними 
проблемами – етнічним тероризмом та етнічними війнами. Ці яви-
ща сьогодні поширюються набагато стрімкіше, ніж великі воєнні 
конфлікти, зростання кількості яких в останні десятиліття дещо 
призупинилося. Яскравим прикладом ефективного застосування 
соціодрами в дослідженні психологічного коріння тероризму, пра-
ворадикалізму та “образу ворога” є досвід Ф. Гайслер і Ф. Гермара, 
описаний у статті “Обмін ролями з ворогом” [Гайслер, Гёрмар, 
2004]. Автори провели кілька соціодраматичних семінарів, метою 
яких було подолання наслідків конфлікту, що розгорівся між ту-
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рецькою і німецькою громадами після терористичного акту в Зол-
лінгені 29 травня 1993 року.  

Теперішня суспільно-політична ситуація в Україні ускладне-
на так званою гібридною війною, нав’язаною Україні Росією, та 
окупацією частини її території, загостренням соціальних супереч-
ностей і економічною кризою. Велику роль у розв’язанні цих  
проблем можуть зіграти соціально-психологічні технології, зокре-
ма метод соціодрами. Він покликаний не лише ліквідувати (або 
принаймні помітно знизити) психологічні наслідки суспільних ка-
тастроф, а й запобігати їм шляхом опрацьовування передумов соці-
альних конфліктів, пов’язаних з етнічними, мовними, релігійними, 
політичними відмінностями між великими групами людей. Це на-
буває особливої актуальності в умовах інформаційної війни, що є 
засобом маніпулювання масовою свідомістю. Соціодрама як  
потужний метод роботи з великими групами здатний ефективно 
протидіяти цьому впливу і долати його наслідки.  

Метод соціодрами дуже складний з погляду технологічного 
втілення і вимагає великого мистецтва соціодраматурга, оскільки 
такі ігри пов’язані із сильними переживаннями, особливо коли 
йдеться про дуже глибокі суперечності, пов’язані з груповою іден-
тичністю. Почуття та емоції, посилені групою, здатні зробити  
наслідки гри непередбачуваними і навіть небезпечними. 

Соціодраматичне розв’язання групових проблем, як і в пси-
ходрамі, зазвичай починається з “розігріву”, в ході якого група ін-
сценує ситуації, пов’язані з груповою темою. У політичній соціо-
драмі це може бути інсценівка “Живої газети”. Основна соціодра-
матична дія вибудовується на драматургічному моделюванні соці-
ального життя і діяльності групи або навіть суспільства в цілому з 
використанням певних образів, метафор, символів та ситуацій. Як-
що розігруються соціальні конфлікти між групами, представники 
яких є серед учасників соціодрами, то дуже важливо, щоб вони 
“побували” в різних рольових позиціях, зробивши це шляхом гру-
пового обміну ролями.  

Соціодрама, звичайно, не є панацеєю від усіх соціальних су-
перечностей. Але спектр проблем, які вона здатна порушувати й 
опрацьовувати, надзвичайно широкий: від найактуальніших гост-
роконфліктних відносин до вічних цінностей, пов’язаних з мораль-
ними ідеалами, сутністю буття, суспільним покликанням, високим 
призначенням культури. 
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9.3. PR-технології, іміджмейкінг  
та ефекти масових комунікацій  

як практичний інструментарій соціальної 
психології 

 
PR-технології та іміджмейкінг не є специфічно психологіч-

ними інструментами впливу на масову свідомість. Вони розробля-
ються здебільшого на міждисциплінарній основі (зокрема в межах 
маркетингових досліджень), але будуються на соціально-
психологічному підґрунті. Їхнє призначення – психологічно точний 
і високоефективний вплив на масову свідомість. Ось чому важливо 
визначити психологічну складову, без якої PR-технології та імідж-
мейкінг не можуть бути ефективними. 

 
РR-технології. Термін “ паблік рилейшнз” (PR) у перекла-

ді з англійської дослівно означає “зв’язки з громадськістю”. Хоч 
про цю форму діяльності сьогодні пишуть дуже багато, психологіч-
ні механізми PR вивчено недостатньо. Розглядаючи ці механізми, 
не слід забувати про одну дуже важливу деталь. У заходах PR, на 
відміну від комерційної реклами та інших видів маркетингових ко-
мунікацій, практично ніколи не використовують методи прямої дії, 
сугестії. Безпосереднє значення PR – налагодження і підтримання 
стосунків з громадськістю, щоб ознайомити її з діяльністю органі-
зації, покращити інформаційний і ціннісний обмін з нею тощо.  
Рекламний міф, імідж і бренд, що створюються цими заходами, ви-
никають начебто мимоволі, як побічний продукт просоціальної, 
альтруїстичної діяльності організації.  

PR – це заходи, метою яких є “тонкий” вплив на психіку. Во-
ни не допускають нав’язливості, механічного тиражування висло-
вів чи образів, як рекламні оголошення або щити, а створюють ілю-
зію схожості з неприбутковими соціально орієнтованими заходами.  

Наприклад, поп-зірка Боб Гелдорф, коли його група розпала-
ся, а сам він був забутий широкою публікою, організував грандіоз-
ний концерт у Лондоні на допомогу мешканцям Ефіопії, що постраж-
дали від засухи. У шоу взяли участь найпопулярніші представники 
рок-сцени. Було зібрано близько 120 млн доларів. Учасників конкур-
су побачив майже увесь світ, що дало їм змогу підвищити свою по-
пулярність і відповідно – рівень продажів своїх дисків. Гелдорфу 
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присвятили одну з найвідоміших пісень, його група з’єдналася зно-
ву, а народ дав йому прізвисько “Святий Боб”. Є багато й інших 
прикладів такого плану. Скажімо, Тіна Тернер і Пол Маккартні час-
то жертвують свій час та гроші бідним і такі альтруїстичні дії спри-
яють зростанню популярності їхньої творчості [Перспективы соци-
альной психологии, 2001]. Отже, альтруїзм, що часто демонструєть-
ся в PR-акціях, не завжди є безкорисливим. Він винагороджується, 
хоча й не завжди прямо, у безпосередньо фінансовому вираженні.  

PR-акції викликають більшу, ніж традиційна комерційна рек-
лама, довіру споживачів, рідше відкидаються ними, практично не 
викликають роздратування, вони явно не агресивні. 

А як же так званий чорний PR? До нього відносять насампе-
ред акції, які дискредитують конкурента, містять приховану само-
рекламу; при цьому опубліковані в пресі (і зазделегідь проплачені) 
матеріали видаються за об’єктивну інформацію. Чорний PR особ-
ливо поширений у шоу-бізнесі, політичній рекламі, передвиборних 
кампаніях. Це своєрідна “реклама навпаки”, оскільки такий PR за-
снований на негативних оцінках, які дають конкуренти один одно-
му, товарам і послугам. 

Найчастіше PR-акції ставлять за мету:  
1) позиціонування об’єкта (від англ. position – положення, 

становище, позиція). Об’єктом може бути товар, послуга, особа, 
організація тощо. Позиціонування означає створення і підтриму-
вання (відтворення) зрозумілої для більшості позиції об’єкта щодо 
соціуму, його проблем і тенденцій розвитку. Унаслідок цього 
об’єкт стає впізнаваним, зрозумілішим, а тому – “ближчим”. Якщо 
позиціонування об’єкта не відбулося, він залишається незрозумі-
лим для потенційних клієнтів, і уявлення про нього формувати-
муться стихійно, некеровано; 

2) покращення іміджу, яке обов’язково відбувається завдяки 
кваліфікованому позиціонуванню. Наприклад, як можна покращи-
ти імідж англійської королеви під час її зустрічі із журналістами? 
Багаторічна практика свідчить: на зустріч потрапляють не всі, а 
тільки ретельно відібрані журналісти; усі вони обов’язково мають 
прийти в парадному вбранні. Прес-секретар королеви довго пояс-
нює їм правила поведінки в присутності Її Величності (віддати ві-
зитівку ад’ютанту, який передасть її королеві; якщо королева про-
стягне руку – відповісти лише коротким рукостисканням і т. ін.). 
Потім, коли перед людьми, заплутаними тонкощами етикету, 
з’являється королева, що мило посміхається і невимушено та прос-



Основи соціальної психології 

 560

то спілкується з усіма, преса відчуває шалений захват. Очевидно, 
що попередня робота прес-секретаря якраз і проводиться для по-
кращення іміджу королеви; 

3) антирекламу та відокремлення від конкурентів, покращен-
ня власного іміджу за рахунок погіршення іміджу суперників; 

4) контррекламу: позитивні риси іміджу конкурентів не за-
перечуються, а знецінюються (скажімо, шляхом висвітлення неві-
домих раніше обставин. При цьому позитивні риси власного іміджу 
набувають ще більшої ваги.  

Серед інших цілей PR-акцій – профілактика криз, вивчення 
громадської думки, створення єдиного фірмового стилю, робота з 
персоналом тощо.  

У PR-акціях реалізуються такі способи непрямого впливу на 
реципієнта (потенційного клієнта): 

1. Приєднання. Метод ґрунтується на психологічному за-
раженні, коли людина несвідомо засвоює емоційний стан групи чи 
референтної особи. Такою групою мають стати люди, які регулярно 
споживають той чи той товар. Започатковуються і підтримуються 
різноманітні традиції, ритуали, свята для приєднання клієнта до 
дій, які впевнено здійснюють інші клієнти. 

2. “ Вкладена” дія:  
а) клієнтові пропонується вчинити дію, знайому йому, бажа-

ну для нього і обов’язково пов’язану з дією, необхідною замовни-
кові. Так, магазин різко знижує ціну на добре відомий товар. Щоб 
купити його, клієнти в масовому порядку відвідують магазин. Роз-
рахунок будується на тому, що заразом вони куплять у магазині й 
інші товари;  

б) клієнта м’яко “ставлять” у ситуацію вибору певного діапа-
зону товарів і/або послуг (при цьому не обумовлюється, що він уза-
галі може відмовитися від вибору);  

в) клієнтів утягують в обговорення проблеми, дискусію щодо 
об’єкта, у якій з’являються нові докази “за” і “проти”. У такий спо-
сіб раніше маловідомий об’єкт стає більш звичним, психологічно 
ближчим і небайдужим для них. У разі телетрансляції або публіка-
ції дискусії ефект істотно зростає, поширюючись на тисячі людей. 

3. Зміна каналу впливу. Наприклад, людина, що багато чула 
з рекламних повідомлень про якесь вино, потрапляє на презента-
цію, під час якої їй пропонують продегустувати його. Після цього 
дегустатора розпитують про його смакові відчуття та враження. 
Отже, клієнт “ставиться” в ситуацію безпосередньої взаємодії з то-
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варом (перша зміна каналу впливу), а потім розмірковує про нього 
як експерт (наступна зміна). Інколи цей прийом дає істотні резуль-
тати: товар запам’ятовується, виділяється з-поміж багатьох інших 
як особливий. При цьому враховують, що людина запам’ятовує 
(орієнтовно) 10 % того, що читає; 20 % того, що чує; 30 % того, що 
бачить; 50 % того, що чує і бачить; 70 % того, про що сама розпові-
дає; 90 % (!) того, що сама робить. 

4. “ Диво” і подальші розповіді про нього.  
Способи створення “дива”: 
а) поширення інформації про неймовірні властивості об’єкта, 

рекордні досягнення, пов’язані з ним; 
б) заведення клієнта в безвихідь... з подальшим “чудесним” 

звільненням; 
в) подолання або порушення заборон, норм поведінки (реа-

льне чи уявне). 
5. Модель експериментального неврозу. Клієнтові надаєть-

ся інформація, яка збуджує, дратує, нервує його, виводить зі стану 
збалансованості і самодостатності, змушує шукати додаткову ін-
формацію, щоб знову заспокоїтися. Такий “експериментальний  
невроз” може бути створений різними способами:  

а) розузгодження стереотипів клієнта і реальності. Інформа-
ція містить щось таке, що різко суперечить звичним стереотипам. 
Наприклад, подається зображення чашечки для кави, зовнішня по-
верхня якої скляна, а внутрішня – хутряна. Відчуття, зумовлене 
таким малюнком, дратує і видається неприємним. Мимоволі глядач 
починає шукати пояснень (наприклад, текст, що супроводжує ма-
люнок), щоб зрозуміти, навіщо таке зображено;  

б) навмисна помилка, парадокс. У рекламному тексті, у добре 
відомому всім слові робиться кричуща орфографічна помилка. Вра-
ження неприємне, ситуація мимоволі виводить реципієнта зі спо-
кійного, збалансованого стану, він довго не може забути цієї помил-
ки і цього слова. Інколи спеціально добирається і таке слово, і така 
помилка, що змінюють зміст слова взагалі. 

6. Натяк. Зрозуміло, що клієнт краще запам’ятає те, що сам 
зрозумів, домислив, зробив. Натяк “втягує” його у специфічне мо-
тиваційне поле, провокуючи домислити те, чого не було висловле-
но, але що начебто приховувалося в підтексті висловлювання. Та-
ких мотиваційних полів може бути кілька: 

а) образ, сприйнятий як незавершений, домислюється за ра-
хунок використання “вічних стереотипів”; 
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б) цей образ домислюється за рахунок попередньо виробле-
ної тенденції; 

в) клієнт повинен “прориватися” до змісту за рахунок “пере-
кладу” навмисно ускладненої або спотвореної форми на мову влас-
них образів. 

Формуючи настановлення на довіру з боку аудиторії,  
PR-фахівець стикається з проблемою існування стереотипів. Стерео-
тип впливає на ухвалення рішення клієнтом і робить цей процес нело-
гічним для зовнішнього спостерігача. Коли потрібно вирішити конк-
ретні PR-завдання, має смисл відповісти на два запитання: 

1. Яким чином стереотипи клієнта в даній ситуації пере-
шкоджають здійсненню потрібної замовникові дії? (Іншими слова-
ми: що заважає, аби клієнт зателефонував, купив, повірив, прого-
лосував і т. ін.?). 

2. Як ці стереотипи можна скоригувати з урахуванням на-
явних ресурсів? 

Правильно відповівши на ці запитання, можна уникнути гру-
бих помилок при створенні образу. 

Іміджмейкінг. Порівняно з PR, іміджмейкінг є більш спе-
ціалізованим засобом впливу на реципієнтів, що спрямований на 
побудову позитивного іміджу товару чи послуги (фірми, особи, 
моди, ідеології тощо). Призначення заходів іміджмейкінгу – поза-
цінова конкуренція, що має на меті формування штучно створеного 
образу (іміджу), характеристиками якого можна керувати і які  
можна змінювати в потрібному напрямку. Іміджмейкінг виник y 
сфері маркетингу, але дедалі частіше про нього говорять і у зв’язку 
з політикою.  

Політичний іміджмейкінг – цілеспрямоване створення штуч-
ного образу політика в масовій свідомості. Імідж нерідко істотно 
відрізняється від реального образу політика, що зазвичай мимові-
льно засвоюється людьми під час сприймання інформації про його 
діяльність. Особливо часто до заходів політичного іміджмейкінгу 
вдаються під час передвиборних кампаній [Почепцов, 1999]. 

Чому ж сьогодні в політиці таким попитом користуються ці 
заходи? 

Річ у тім, що більшість виборців орієнтується не на сукуп-
ність усіх позитивних рис кандидата, а на одну-дві, які для них є 
найціннішими. Зауважимо, що ця особливість психології виборця 
найбільше “спрацьовує” в першому турі виборів. Визначення цін-
ності цих рис відбувається суб’єктивно. Для одних це може бути 
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воля кандидата, для інших – професіоналізм, для третіх – зовнішній 
вигляд, для четвертих – красномовство, національна чи релігійна 
належність тощо. Ба більше, суб’єктивна цінність цих рис періо-
дично змінюється. Можна згадати багатьох “ідеальних” і “зваже-
них” політиків, які, випереджаючи своїх конкурентів за багатьма 
номінаціями, не виборюють першого місця в жодній з них, а отже 
програють вибори. Тому вся сукупність реальних рис кандидата 
зазвичай мало впливає на його сприймання виборцями.  

Прикладом того, як мало пов’язаний “діючий” образ канди-
дата з його реальними характеристиками, є сумний жарт, розміще-
ний в інтернеті під час парламентських виборів в Україні:  

“Наближається час виборів нового політичного лідера. Перед 
вами реальні характеристики трьох головних фаворитів. 

Кандидат 1. Неодноразово був помічений у зв’язках із напів-
підпільними фінансовими мафіозі. Фізично нездоровий. Мав двох 
коханок. Запеклий курець. Випиває 8–10 келихів мартіні щодня. 

Кандидат 2. Двічі виганяли зі служби. Має звичку спати до 
полудня, під час навчання вживав наркотики. Щовечора випиває 
пляшку коньяку. 

Кандидат 3. Має бойові нагороди за мужність і героїзм. Веге-
таріанець. Не палить цигарок. З алкогольних напоїв час від часу 
вживає пиво. Ніколи не був помічений у жодних підозрілих контак-
тах з мафією, криміналом, у “відмиванні” грошей чи інших незакон-
них діях. Скромний у побуті. 

Оберіть найбільш гідного кандидата.  
А тепер прочитайте прізвища кандидатів: кандидат 1 – Фран-

клін Д. Рузвельт; кандидат 2 – Уїнстон Черчілль; кандидат 3 – 
Адольф Гітлер”.  

Завдання іміджмейкінгу першого туру виборів – зробити кан-
дидата впізнаваним, яскравим, щоб він вигідно вирізнявся на тлі ін-
ших. Кандидата можна вважати упізнаваним, якщо досить значна 
частина активних (тобто таких, що голосують) виборців здатна на-
звати його прізвище і хоча б приблизно відповісти на запитання, хто 
він такий. Таку яскравість нерідко забезпечує радикальність полі-
тичних поглядів кандидата (особливо на тлі невизначеності і примі-
тивної кон’юнктурності більшості суперників), тому нерідко саме 
такі політики отримують несподівано велику кількість голосів.  

Брак упізнаваності, мабуть, найбільша неприємність, яка мо-
же статися з іміджем кандидатa. Набагато легше сконструювати 
виборчу кампанію для непопулярного, але упізнаваного кандидата, 
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ніж для кандидата, якого ніхто не знає. Однак досягнення впізнава-
ності виключно тактичним шляхом, без прив’язки до якої-небудь 
стратегічної ідеї кампанії є завданням невдячним, та й дорого кош-
тує. І головне, така впізнаваність жодною мірою не гарантує пере-
моги на виборах. Відомі випадки, коли багаті кандидати буквально 
завалювали округ своєю рекламою, однак не набирали більше 
двох-чотирьох відсотків голосів. Упізнаваність такі кандидати, 
звичайно, собі забезпечували, але виборці не розуміли, чому саме 
їх вони повинні обирати. 

Отже, упізнаваність має поєднуватися з привабливістю. Для 
цього потрібно правильно визначити рису (або сукупність рис чи 
характеристик), яка могла б стати ядром образу. Ядро визначає 
сутність іміджу. А додаткові, похідні від центральних риси часто 
називають оболонкою образу. 

Ядро образу має бути “прив’язане” до відповідного доміную-
чого стереотипу виборців і водночас відповідати реальності (особис-
тості кандидата, його біографії). Коли йдеться про формування ядра 
образу в особистісно зорієнтованого виборця, то тут виграшними є 
образи “сильний”, “ залізний”, “ вольовий”, “ чесний”, “наймудріший” 
та ін. Досить ефективним є образ “борця” (людини, яка бореться 
проти влади, мафіозних структур і бюрократії); традиційно близьким 
виборцеві є образ “потерпілого за правду”, “ твердого начальника” 
(керує твердою рукою, тримає порядок), “розумного господарника” 
та ін. Ядро образу також вдається сформувати, задіявши який-небудь 
яскравий факт біографії: був репресований, сидів у в’язниці за від-
стоювання ідей, альтернативних офіційним, тощо. 

Найчастіше “переможцеві” властиві такі визначальні риси, як 
сильна воля, мудрість, здатність переборювати перешкоди, опти-
мізм, упевненість в успіху, практичний розум тощо. Додатковими 
можуть бути: правдивість, безкорисливість, безстрашність, ініціа-
тивність, дисциплінованість, готовність відстоювати свою позицію, 
нетерпимість до брехунів і лицемірів та ін.  

Щоб перемогти в другому турі, для претендента принципово 
важливо мати якнайменше негативно забарвлений образ (антиоб-
раз), тому що на цій стадії за обмеженості вибору багато виборців 
змушені голосувати не за того, хто їм більше подобається, а за того, 
хто їм менше не подобається. Саме в цьому випадку найсильніши-
ми виявляються кандидати, “приємні в усіх відношеннях”. Основну 
стратегічну проблему другого туру можна сформулювати як проб-
лему компенсації антиобразу кандидата. 
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Антиобраз є зворотним боком позитивного образу кандидата, 
його своєрідною тінню: якщо кандидат приваблює певні групи ви-
борців своєю особистісною позицією, то інші групи виборців ті ж 
самі риси кандидата будуть відштовхувати. Тому повністю компе-
нсувати антиобраз, не втративши при цьому позитивного образу, 
неможливо. Ідеться тільки про часткову компенсацію. 

Можна навести лише один приклад, коли антиобраз форму-
ється незалежно від позитивного образу кандидата. Маємо на увазі 
так зване вкидання компромату – поширення відомостей (правди-
вих чи вигаданих) про порушення кандидатом загальноприйнятих 
юридичних і/чи етичних норм. У цьому випадку сам факт вкидання 
компромату дає можливість кандидатові сформувати позитивний 
образ “потерпілого за правду”. Таким чином, вкидання компромату 
програмує в кампанії певну стандартну стратегічну ситуацію, яка 
зовсім не обов’язково повинна спрацювати проти об’єкта атаки. 

Одним з ефективних методів компенсації антиобразу є “від-
штовхування від аналога”. Для цього кандидат повинен вибрати як 
об’єкт критичної атаки політика, що має антиобраз, близький до 
його особистого. 

Психологічні дослідження політичного іміджу дали можли-
вість з’ясувати низку інших його важливих характеристик. Зокре-
ма, імідж обов’язково має бути прагматичним (тобто створюватися 
з певною метою) і реалістичним. Якщо, наприклад, іміджмейкер 
формує образ “сильної особистості” кандидата, якому насправді за 
складом характеру властива нерішучість, то він закладає під фун-
дамент кампанії таку бомбу, яка в будь-який момент здатна зруй-
нувати все. Таким чином, визначення типу особистості кандидата є 
неодмінною складовою формування іміджу, яка також дає можли-
вість перевірити правильність стратегії кампанії і за потреби відко-
ригувати її. 

Перцептивний образ політика в масовій свідомості – явище 
нестійке, тому імідж треба постійно підкріплювати, ніби нагадую-
чи про нього. Він не повинен бути “твердим”, його характеристики 
мають підлаштовуватися під конкретні верстви громадян. Важли-
вою вимогою є цілісність іміджу, його внутрішня несуперечли-
вість. 

Формування ефективного політичного іміджу – непростий і 
тривалий процес, що залежить від багатьох факторів. Однак будь-
який імідж повинен обов’язково задовольняти кілька основних  
вимог: 
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1) у політичному іміджі мають бути представлені риси пере-
можця, що повинно виявлятися насамперед в оцінках особистості; 

 
Таблиця 9.3 

Цілі PR та іміджмейкінгу 

Цілі PR Цілі іміджмейкінгу 

позиціонування: створення і від-
творення зрозумілої для більшості 
позиції об’єкта щодо соціуму та 
його проблем 

впізнаваність: забезпечення виок-
ремлюваності об’єкта серед інших 
(“фігура на фоні”)  

покращення іміджу: створення в 
соціумі позитивних очікувань що-
до об’єкта, які він прилюдно пере-
вершує 

привабливість: підкреслювання 
тих рис в образі об’єкта, що пози-
тивно сприймаються більшістю 

антиреклама: неявне погіршення 
іміджу конкурентів 

нівелювання антиобразу: мінімі-
зація рис, що сприймаються нега-
тивно 

контрреклама: неявне знеціню-
вання досягнень конкурентів 

компенсація антиобразу:критична 
атака антиобразу конкурента, що 
сприймається як “аналог” 

 
2) політичний імідж повинен містити “риси батька”. Така ви-

мога є відображенням фройдистських поглядів на проблему лідерс-
тва, що важко спростувати. За Фройдом, маса потребує лідера, як 
сімейство – авторитетного батька. Стійкі соціальні очікування і 
стали основою цієї важливої вимоги до іміджу; 

3) стереотипна багатоплановість іміджу. Імідж не може бути 
складним, його сила – у стереотипності. Але стереотипність повин-
на бути варіантною і багатоплановою, тобто має спрямовуватися  
на окремі соціальні групи, яким притаманні свої специфічні сте-
реотипи; 

4) відкритість (видима присутність). Лідер сприймається від-
критим і щирим, якщо має ефективний зворотний зв’язок із вибор-
цями (або існує ілюзія такого зв’язку); 

5) ефективні комунікації. Імідж транслюється в процесі чис-
ленних політичних комунікацій, форми яких повинні бути різнома-
нітними й адекватними ситуації і потребам виборців; 

6) оточення. Усім відомий крилатий вислів: “короля творить 
свита”. Він є цілком справедливим, особливо у випадках форму-
вання іміджу лідерів партій (блоків). Специфіка такого іміджу по-
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лягає в тому, що тут “розкручується” низка лідерів, які мають відо-
бразитись у свідомості електорату як команда однодумців, що зда-
тна реалізувати будь-які задуми. Лідери “розкручуються” за єди-
ним сценарієм, що охоплює всі аспекти суспільно-політичного 
життя; 

7) раціональна інновація, неординарне рішення. Нерідко таке 
рішення стає своєрідною “родзинкою” виборчої кампанії, інтенси-
фікує її, надає їй динаміки, підвищує її ефективність. 

Коли йдеться про формування особистого іміджу кандидата, 
слід виділити насамперед три складові: 

– зовнішній вигляд. Зовнішність кандидата, типовий для ньо-
го стиль одягу та різноманітних атрибутів, типовий вираз обличчя 
– усе це має справляти позитивне враження на аудиторію, до якої 
звертається кандидат (безпосередньо або через телекамеру); 

– спеціальні навички, якими має володіти кандидат, насам-
перед ораторська майстерність та вміння вести публічну диску-
сію. Тут удосконалюватися можна до нескінченності. Багато що 
залежить від таланту кандидата. Однак практика свідчить, що шля-
хом інтенсивних тренувань належного рівня тут здатна досягти 
практично будь-яка людина. Допомога психолога може значно 
прискорити справу; 

– партитура жестів, у більш широкому плані – манера пове-
дінки кандидата в ході публічних виступів і дискусій, а також пе-
ред телекамерою. Під час спілкування з виборцями кандидат може 
надміру хвилюватися, відчувати страх перед публікою, виявляти 
скутість чи, навпаки, поводитися надто невимушено. Трапляються 
випадки, коли він не вміє природно поводитися, бути “фотогеніч-
ним” перед телекамерою. Іноді у кандидата добре виходять зазда-
легідь підготовлені виступи, але йому не вдаються імпровізації. 

Свій вплив на виборців (під час зустрічей, через ЗМК) канди-
дати здійснюють на основі жорстко фіксованого набору визначе-
них тем кампанії. Відпрацьовування таких тем є одним з найваж-
ливіших засобів упровадження позитивного образу кожного з ліде-
рів (кандидатів) у масову свідомість і завоювання голосів. Кожна з 
тем повинна відповідати образові конкретного кандидата. При 
цьому набір тем має охоплювати всі стратегічні напрями форму-
вання і розширення образу команди (єдність, готовність до втілен-
ня в життя своїх задумів тощо), а також компенсації антиобразу й 
боротьби з конкурентами. У системі образів тема відіграє підпо-
рядковану роль. Визначаючи тематику кампанії, набір тем із самого 
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початку варто обмежити трьома-п’ятьма. При цьому одна з них має 
бути ключовою для кожного кандидата, а інші – допоміжними. 

Наприклад, для кандидата, який працює на образ “сильної 
особистості”, ключовими темами є наведення порядку і встанов-
лення твердої дисципліни, боротьба зі злочинністю, відстоювання 
інтересів пересічних громадян перед вищими інстанціями, захист 
національних інтересів тощо. У випадку, коли в такого кандидата є 
обмеження щодо антиобразу (занадто “страшний”), то одна з вда-
лих допоміжних тем для нього – критика екстремізму та екстреміс-
тів (відштовхування від аналога). 

 
Ефекти масової комунікації. Ці ефекти, під якими ро-

зуміють стійкі інваріанти реагування масової психіки на ті чи ті 
впливи з боку ЗМК, теж справляють істотний вплив на психіку ве-
ликих груп людей. 

Ефекти масової комунікації досліджувалися в межах більш 
глобальної проблеми – ефективності масової комунікації. У соці-
альній психології певний час панувала думка, що люди легко під-
даються впливу ЗМК, через що масова психіка реципієнтів мас-
медіа стає легкою здобиччю для маніпуляторів і демагогів. Ця дум-
ка не була достатньою мірою перевірена емпірично і ґрунтувалася 
здебільшого на підрахунку величезних розмірів аудиторії ЗМК та 
неформалізованому аналізі медіаповідомлень. У середині ХХ ст. 
з’ясувалося, що вплив масової комунікації є далеко не таким вели-
ким, як здавалося спочатку. З’явилися дослідження, присвячені 
“впертій аудиторії”, що уникає впливу масової комунікації, праці 
про спротив переконувальній комунікації ЗМК. Урешті-решт, най-
поширенішою стала так звана модель мінімальних ефектів (або мо-
дель мінімальних змін), запропонована Дж. Клеппером. Він вважав, 
що масова комунікація радше посилює, зміцнює уже наявні в ауди-
торії соціальні настановлення, ніж спонукає до їх змін, за винятком 
окремих обставин. Сама по собі масова комунікація не є достат-
ньою причиною виникнення змін в аудиторії. Вона впливає на лю-
дей через велику кількість опосередковувальних чинників.  

З того часу в західній психології частіше говорять про ефекти 
масової комунікації, ніж про її ефективність. Конкретних ефектів 
досліджено досить багато. Розгляньмо, зокрема, найвідоміші з них.  

Ефект “ своєї людини”.  Як виявилося, рівень довіри аудиторії 
до незнайомих комунікаторів залежить від того, наскільки подіб-
ним до реципієнтів здається їй той чи той комунікатор. Ідеться пе-
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редусім про такі характеристики, які легко помітити відразу: стать, 
належність до певної вікової групи, зовнішні ознаки статусу, куль-
тура мовлення (що свідчить про освіту) тощо. Порівняння реципіє-
нтами себе з комунікатором є цілком неусвідомлюваним, реципієн-
ти несвідомо сприймають подібного до них комунікатора як “одно-
го з нас”, “ свою людину”, ідентифікують його як такого, що нале-
жить до їхньої групи. Отже, спрацьовують механізми міжгрупової 
взаємодії: “своєму” повірити легше, ніж “чужому”. Цей ефект ши-
роко використовується в рекламі. Так, добір комунікатора, що хва-
лить той чи той продукт, здійснюють з урахуванням імовірного ад-
ресата реклами: пральний порошок рекламує жінка-господиня, ма-
ти малих дітей; пиво рекламує молодий комунікабельний чоловік, 
що перебуває в колі друзів. 

Ефект бумеранга. Цей ефект є дещо парадоксальним резуль-
татом прямого переконувального впливу. З’ясувалося, що в разі 
прямої агітації за якийсь товар (якогось кандидата) за наявності в 
аудиторії протилежних переконань ми отримуємо результати, про-
тилежні очікуваним. Це означає, що реципієнт не тільки не змінює 
думку щодо об’єкта, а навпаки – упевнюється у сформованих у 
нього раніше поглядах. Навіть велика кількість повторів перекону-
вального повідомлення не дає жодного позитивного результату. Як 
приклад можна навести рекламу, яка попри всі заклики, яскраві 
картинки і численні повтори на телебаченні не спричинює бажаної 
зміни поведінки – купівлі рекламованого продукту. Результат буває 
навіть протилежним – у реципієнта без видимих причин закарбову-
ється думка про те, що продукт неякісний, що купувати його не 
варто. Процес цей також здебільшого не усвідомлюється реципієн-
тами. Ефект бумеранга враховують, скажімо, в політичній рекламі, 
оскільки завжди доводиться переконувати реципієнтів, що вже ма-
ють свої думки і настановлення. Отже, прямих закликів до бажаної 
для комунікатора поведінки слід уникати. 

Ефект “ нога у дверях”.  Тут, навпаки, маємо справу з ефек-
тивним переконуванням. Назва цього ефекту походить від опису 
ситуації, коли одна людина намагається увійти до приміщення, а 
друга – перешкодити їй, зачиняючи двері. Реальний шанс увійти 
з’являється, якщо вдалося втиснути ногу між дверима й одвірком: 
поступово, переносячи вагу свого тіла на цю ногу і далі тиснучи на 
двері, можна вже й увійти. Аналогічно і з переконуванням: потріб-
но знайти ту позицію (хай не дуже значущу), щодо якої опонуюча 
аудиторія буде згодна з комунікатором. Поступово посилюючи цю 
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позицію, можна врешті-решт похитнути впевненість аудиторії в 
тому, у що вона спочатку твердо вірила. Цікаво, що в цьому випад-
ку численні повтори (позиції, яка не викликає заперечень) сприя-
ють переконуванню. 

Ефект 25-го кадру. Як відомо, перед нашими очима на екра-
ні під час демонстрації кінофільму протягом однієї секунди “пробі-
гає” 24 кадри. Зображення на цих кадрах дуже схожі, але за умови 
їх швидкої зміни виникає враження “живої” картинки. Око людини, 
звичайно, не розрізняє ці кадри. Тож було здійснено спробу “встав-
ляти” в цей ряд ще й 25-й кадр. Цей кадр не був продовженням  
відеоряду, який складали попередні 24 кадри, а містив у собі рек-
ламу певного товару. За таких умов реципієнт не міг відрефлексу-
вати, що він бачив у 25-му кадрі. А проте вплив цього зображення 
на людину виявлявся досить дієвим. У реципієнта міг з’явитися 
потяг до неприродної для нього поведінки, що була навіяна саме 
змістом 25-го кадру.  

Ефект 25-го кадру використовують для кращого і більш 
швидкого запам’ятовування, коли логіку застосувати неможливо 
(наприклад, під час вивчення іноземної мови, для опанування не-
знайомої термінології тощо). Загалом цей ефект має сильний сугес-
тивний вплив. Поява у психіці таких нав’язаних, “чужих” когніцій 
або бажань діє на неї руйнівним чином. У зв’язку із цим демон-
страцію 25-го кадру було визнано шкідливою для психічного здо-
ров’я і заборонено.  

Одним із цікавих ефектів масової комунікації є виникнення 
своєрідних хронотопів, пов’язаних з регулярним переглядом тих 
чи тих програм (приміром, випусків новин або телесеріалів, що 
транслюються щодня чи щотижня в той самий час). Хронотопи до-
помагають людині структурувати свій час, що приводить до появи 
нових смислів у її житті. 

Ефектів масової комунікації було відкрито так багато, що ви-
никла потреба класифікувати їх. Так, розрізняють кількісні і якісні 
ефекти. До кількісних відносять ефект усього каналу або тільки 
повідомлення, кількість часу, що відводиться на перегляд передач 
цього каналу. До якісних ефектів належать: 1) зміна думки реципі-
єнта; 2) перцептивні зміни (інше сприймання об’єкта під впливом 
переконувальної комунікації); 3) зміни емоцій реципієнта (напри-
клад, апатія і байдужість або піднесення та ентузіазм після пере-
гляду програми); 4) зміни в поведінці реципієнта, які вважаються 
найважливішим показником ефективності масової комунікації. 
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Знання ефектів масової комунікації, без сумніву, дає змогу 
впливати на масову свідомість і поведінку людей. Найчастіше е 
фекти масової комунікації використовують у рекламі, політичній 
агітації, для здійснення будь-якого переконувального впливу. 

Практичний інструментарій соціальної психології втілює на-
працьовані науковцями засоби впливу на психіку. Оскільки пере-
січна людина не рефлексує цього впливу і не завжди може чинити 
йому опір, постає питання про моральність, етичність такого 
впливу.  

Справді, як і будь-який інструмент, техніки та прийоми соці-
альної психології можуть не тільки давати користь і служити лю-
дям, а й бути спрямованими проти них, допомагати комусь досяга-
ти аморальних цілей. Інструмент не може бути відповідальним за 
те, як і з якою метою його застосовують, – моральна відповідаль-
ність лежить на людях, що використовують його. У зв’язку із цим 
спеціалісти з PR та іміджмейкінгу об’єднуються, ухвалюють етичні 
кодекси, які регламентують їхню діяльність. Вони створюють ор-
ганізації, покликані відстежувати дотримання відповідних мораль-
них норм. 

Так, “Афінський кодекс” як сукупність етичних стандартів 
спеціалістів з PR був ухвалений в Афінах Генеральною асамблеєю 
Міжнародної асоціації паблік рилейшнз (ІПРА). Згідно із цим ко-
дексом кожен член ІПРА зобов’язаний: 

1) прагнути до створення таких етичних і культурних умов, які 
давали б людині можливість користуватися всіма незаперечними пра-
вами, що містяться в Загальній декларації прав людини; 

2) розвивати засоби і форми спілкування, які сприяють віль-
ному потоку необхідної інформації і дають змогу кожному членові 
суспільства почуватися повною мірою інформованим, упевненим у 
своїй власній участі і своїй відповідальності, а також відчувати 
свою солідарність з іншими членами суспільства; 

3) завжди пам’ятати про те, що його поведінка, навіть в осо-
бистому житті, у зв’язку з важливістю його професії для суспільст-
ва матиме вплив на те, як ця його професія сприйматиметься інши-
ми людьми, оточенням; 

4) сприяти налагодженню етичних, психологічних та інтелек-
туальних умов для справжнього діалогу, визнавати право всіх сто-
рін, що беруть участь у ньому, доводити правоту своєї справи і ви-
словлювати свою думку. 
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Цим документом PR-профі зобов’язуються: 
1. Поводитися завжди і за будь-яких умов так, щоб заслу-

жити і зберегти довіру тих, з ким вони вступають у контакт. 
2. За будь-яких умов діяти так, щоб не порушувати інтере-

сів зацікавлених сторін та інтересів організації, в якій вони працю-
ють, а також суспільних інтересів. 

3. Утримуватися від поширення неперевіреної і не підтвер-
дженої фактами інформації, використання маніпуляторських при-
йомів, спрямованих на створення у людини підсвідомих прагнень, 
які вона не здатна сама контролювати і, таким чином, не може від-
повідати за скоєні в такому стані дії. 

Асоціація консультантів з PR-проблем (Великобританія) роз-
робила Кодекс консультаційної практики щодо діяльності консуль-
таційних фірм – членів Асоціації. Цей Кодекс регламентує особис-
ту відповідальність консультантів за чесне і прозоре ведення справ 
не тільки з клієнтом, замовником і службовцями, а також із ЗМК 
(не допускати причетності до дій, які можуть викликати сумніви в 
чесності ЗМК) і, найголовніше, з громадськістю. Цей документ  
зобов’язує спеціаліста з PR за будь-яких обставин поважати правду 
і не поширювати такої інформації, що вводила б людей в оману 
цілеспрямовано або через недбалість, усіма засобами уникати  
цього. Постулюється неприпустимість (окрім як за рішенням суду з 
відповідною юрисдикцією) розголошення або використання інфо-
рмації, довіреної консультанту конфіденційно клієнтом або замов-
ником. Дуже важливою є заборона укладати угоду з потенційним 
клієнтом або замовником на умовах виплати ним винагороди  
залежно від майбутніх результатів PR. 

Разом з тим слід зазначити, що найкращим захистом від різ-
номанітних маніпуляцій масовою свідомістю є розвинутий, багатий 
внутрішній світ особистості, високий рівень особистісної зрілості і 
так само високий рівень культури суспільства.  

 
 

Питання для обговорення та закріплення  
матеріалу 

 
1. Які ви знаєте види соціально-психологічного консультування? 
2. Які завдання розв’язуються в індивідуальному соціально-

психологічному консультуванні? 
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3. Які є засоби соціально-психологічної допомоги в розв’язанні 
конфліктних ситуацій та роботі з травмами? 

4. У чому полягає специфіка сімейного та подружнього консуль-
тування і які методи в них застосовуються? 

5. Що таке професійне консультування? 
6. Які ви знаєте основні програми організаційного консультуван-

ня? 
7. Розкрийте особливості організаційного консалтингу та коучин-

гу. 
8. Назвіть основні види соціально-психологічного тренінгу. Які 

завдання за їх допомогою вирішуються? 
9. Схарактеризуйте відмінності між тренінгами особистісного  

зростання і бізнес-тренінгами.  
10. Які ви знаєте ігрові методи і методи дії? Розкрийте їхні перева-

ги на прикладі психодрами.  
11. Які соціально-психологічні та суспільно-політичні завдання 

можна вирішувати методом соціодрами? 
12. Схарактеризуйте PR-технології як інструмент соціально-

психологічного впливу на людей. 
13. Що зазвичай мають на меті PR-акції? 
14.  Чим, із психологічного погляду, PR-технології відрізняються 

від звичайної реклами? 
15. Що таке політичний іміджмейкінг? 
16. У чому полягають завдання іміджмейкера в першому і другому 

турах політичних виборів? 
17. Що таке антиобраз політика і яку проблему він становить для 

іміджмейкера? 
18. Оцініть так звану переконувальну комунікацію ЗМК як інстру-

мент соціально-психологічного впливу на людей. 
 
 

Практичні завдання 
 

1. До вас як психолога звернулася за консультацією жінка, що 
потерпає від складних життєвих обставин: у зв’язку з економічни-
ми труднощами погіршилися умови та оплата праці; ускладнилися 
стосунки з чоловіком, який, на її думку, її не розуміє; у дітей 
з’явилися проблеми в школі. За словами жінки, через усе це вона 
“балансує на грані зриву” і просить допомогти його уникнути. Про-
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аналізуйте зміст скарги клієнтки і психологічну ситуацію, в якій 
вона перебуває. Сформулюйте первинні гіпотези щодо змісту її 
психологічних проблем, після чого підготуйте висновок про те, які 
дані анамнезу та поглибленої психодіагностики необхідно зібрати 
для перевірки висунутих гіпотез, розробіть заходи з їх збирання.  

 
2. Вас попросили допомоги в розв’язанні конфліктної ситуації 

між студентками, що проживають в одній кімнаті гуртожитку.  
Учасниці конфлікту весь час звинувачують одна одну, перелічують 
ситуації, де ті були не праві, тощо. Підготуйтеся до бесіди з ними.  
У якому напрямі її слід повести? Якої позиції вам варто дотримува-
тись? Що, на вашу думку, може стати основою нормалізації стосун-
ків?  

 
3. До сімейної консультації, де ви проходите стажування, за-

вітало подружжя, що перебуває в шлюбі п’ять років, дітей не має 
(за медичними показниками). У жінки підозра, що в чоловіка є ко-
ханка, хоча він це заперечує. А чоловік каже, що дружина сама по-
стійно провокує його на конфлікти та агресію. Обоє (принаймні на 
словах) хочуть зберегти шлюб. Сформулюйте “разом” з уявними 
клієнтами консультативне завдання, визначивши, у чому поляга-
ють їхні проблеми, на що їх потрібно орієнтувати, за яких умов во-
ни будуть мати шанси на примирення і покращення стосунків.  

 
4. До консультації звернулася мати з приводу проблем з ди-

тиною – хлопчиком семи років: у того останнім часом значно погі-
ршилася поведінка, він почав грубіянити батькам у відповідь на 
зауваження, без дозволу брати гроші. Під час бесіди з’ясувалося, що 
останнім часом батьки часто конфліктують між собою, інколи  
навіть виникала загроза розлучення. На чому б ви зосередили увагу 
в подальшій роботі над даною ситуацією? Визначіть, хто і якої саме 
потребує психологічної допомоги в цьому випадку.  

 
5. Під час індивідуального організаційного консультування 

(коучингу) керівника середньої ланки виявилось, що той набагато 
більше боїться негативних реакцій вищого начальства, ніж непоро-
зумінь з підлеглими, можливість яких він часто ігнорує. Подумайте, 
які ризики професійної діяльності існують у цього керівника. Роз-
робіть програму надання йому психологічної допомоги для підви-
щення ефективності його керівних функцій. 

 
6. До вас звернувся за порадою конфіденційного характеру 

власник великої торговельної компанії, яка нещодавно відкрила 
нову філію у вельми перспективному місті обласного підпорядку-
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вання. Він зацікавлений у тому, щоб протягом найближчого року 
філія активно розгорнула свою діяльність. Практично всі її праців-
ники мають доволі високий рівень кваліфікації і певний досвід ро-
боти в інших компаніях, але поки що невпевнено почуваються на 
новому місці роботи і нових посадах. Це стосується, зокрема, й керів-
ників усіх ланок, які поки що не мають достатнього авторитету се-
ред підлеглих. З’явилися також перші ознаки напружених стосун-
ків серед персоналу філії, невдоволення занадто ущільненим гра-
фіком роботи, що часто спричинює стресові перевантаження, не 
залишає часу на особистісний і професійний розвиток, особисте 
життя. Щоб розв’язати ці проблеми, власник компанії має намір 
замовити психологам серію тренінгів, які готовий оплачувати про-
тягом року, проте погано розуміється на їхній специфіці, завданнях 
і можливостях. Тому просить вас допомогти сформулювати замов-
лення, виконавців якого буде відібрано (за вашої участі) на кон-
курсних засадах. Підготуйте таке замовлення, вказавши, які саме 
типи соціально-психологічного тренінгу і в якій послідовності  
доцільно провести для персоналу філії, а також яких результатів 
очікує “на виході” компанія. 

 
7.  На тренінгу, присвяченому розвитку комунікативних на-

вичок, виявилось, що в учасників (вони були направлені керівни-
ком організації, який замовив цей тренінг) дуже низька мотивація 
до роботи. Поясніть, як низька мотивація може позначитися на ре-
зультативності тренінгу, якщо учасники згодні дисципліновано ви-
конувати всі завдання. Розробіть програму невеликого мотивацій-
ний тренінгу, який, відійшовши від попереднього плану, варто про-
вести в цій групі, перш ніж продовжувати з нею основну роботу. 

 
8. Пропонуючи рольову гру під час тренінгу командної взає-

модії, ви помітили, що окремі учасники бояться активно грати де-
які ролі (“жорсткого адміністратора”, “підлабузника”, “генератора 
ідей”, “нещадного критика”, “самовдоволеної зірки”, “аутсайдера-
заздрісника”, “двоєдушного співчувальника” тощо) – імовірно,  
через те, що ситуації з такими ролями в реальності для них були 
травматичними. Який варіант рольової гри ви б використали, щоб 
запобігти негативним наслідкам для учасників: а) реальна ситуація 
із життя цієї команди; б) ситуація, що не має стосунку до цієї групи 
(скажімо, така, що відбувається в іншій країні); в) нереальна ситуа-
ція (наприклад, за участі казкових персонажів)? Поясніть підстави 
свого вибору і як саме (за допомогою якого сюжету) ви будете його 
реалізовувати.  
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9. Уявіть, що вашу академічну групу залучено до надання 
психологічної допомоги постраждалим під час воєнних дій на сході 
країни. Потрібно організувати для них виставу “play-back” театру 
[Савінов, 2011; Салас, 2009; Fox, 2003]. Вам запропоновано висту-
пити в ролі його акторів. Готуючи себе до цього: 

а) послуговуючись публікаціями масової періодики, доберіть 
разом з одногрупниками кілька життєвих історій постраждалих; 

б) простудіюйте літературу з теорії та досвіду роботи “play-
back” театру; 

в) сформуйте власну акторську команду; 
г) будьте готові розіграти на практичному занятті одну з істо-

рій, вибір якої не буде вам відомий заздалегідь. 
Примітка. Цю історію перед її розігруванням має переповісти “від 
імені постраждалого” хтось із студентів або викладач. 

 
10. Ви співробітник PR-відділу компанії, яка збирається пре-

зентувати на ринку вашого регіону нову косметику. Оскільки ринок 
регіону перенасичений косметикою, на вас покладається завдання 
знайти вдале позиціонування для нового товару. Запропонуйте 
якомога більше ідей, як можна позиціонувати косметику на ринку 
таким чином, щоб забезпечити достатній обсяг продажів. 

 
11. До вас звертається політик-початківець, який розпочинає 

свою політичну кар’єру. Він прагне отримати на виборах широку 
підтримку населення певного регіону і пропонує вам стати його 
іміджмейкером. Що, на вашу думку, є найголовнішим для побудови 
іміджу політика-початківця? Що саме в особливостях цього політи-
ка і виборців ви будете враховувати для задоволення цього запиту? 
До яких засобів побудови іміджу будете вдаватися? 

 
12. Уявіть, що ви – політичний чи громадський діяч, який 

збирається взяти участь у виборах в обласну раду. В окрузі, де ви 
балотуєтеся, у вас сильний конкурент, якого підтримує значна час-
тина населення. Ви постаєте перед дилемою: якій інформаційній 
технології віддати перевагу – політичній рекламі чи PR. Що ви обе-
рете і чому? Зіставте переваги та обмеження обох технологій, 
“прив’язуючись” до вашого випадку, і зробіть вибір. Підготуйте орі-
єнтовний план передвиборної кампанії, спираючись на обрану тех-
нологію. 

 
13. Припустімо, ви працюєте з людиною, замовлення якої – 

допомогти їй створити бренд самій собі, досягти особистої слави та 
популярності, стати широковідомою. Які засоби ви оберете для до-
сягнення належного результату? Що саме будете рекомендувати 
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цій людині? Які її особистісні характеристики візьмете до уваги? 
Що вважатимете явним протипоказанням чи очевидною перешко-
дою?  

 
14. За матеріалами друкованої періодики і тими, які знайдете 

в інтернеті, спробуйте визначити ступінь відповідності минулих 
передвиборних кампаній кількох кандидатів у депутати будь-якого 
рівня етичним стандартам “Афінського кодексу”. Ступінь відповід-
ності оцінюйте за трьома критеріями: 

1). Поводитися завжди так, щоб заслужити і зберегти довіру 
виборців; 

2). За будь-яких умов діяти так, щоб не порушувати їхніх і су-
спільних інтересів. 

3). Утримуватися від поширення недостовірної інформації, 
використання маніпуляторських прийомів. 

При цьому послуговуйтесь п’ятибальною шкалою оцінюван-
ня, де: 5 – цілком відповідала, 1 – зовсім не відповідала. 

Будьте готові підтвердити свої оцінки фактами і взяти участь 
у дискусії з приводу дотримання моральних норм у практиці PR, 
іміджмейкінгу та політичної реклами.  
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