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ВСТУП

Нині у розпорядженні соціологів і психологів є безліч книг
із соціальної психології та її складової — психології особистос"
ті, але жодна з них не розкриває достатньою мірою змісту цих
дисциплін. Щоб отримати певне уявлення про стан розроблення
теорій особистості психологами різних наукових шкіл, про сут"
ність різних наукових напрямів і підходів, спрямовуємо читача до
оглядової праці англійського і австралійського вчених А. Ферн"
хема і П. Хейвена [Фернхем…, 2001, 12–66]. Зроблений ними
аналіз публікацій з цього питання свідчить, що сукупність за"
пропонованих психологами парадигм не має ні спільної теоре"
тичної основи, ні спільної методології дослідження. У багатьох
працях згадується про використання в дослідженнях методоло"
гії системного підходу, але в них ідеться про спробу упорядку"
вання соціально"психологічних знань за допомогою понятій"
ного апарату теорії систем без використання її основної ідеї —
ідеї інваріантності ізоморфних систем та інших ідей [напри"
клад, Барабанщиков, Ломов, 2002]. На сьогодні не можна гово"
рити про успішне розроблення теоретичної соціальної психо(
логії, яка, як проміжна наука, передбачає наявність
теоретичної психології і теоретичної соціології, а також низ"
ки теорій інших наук.
Метою даної розробки є спроба закласти підвалини теорії
соціальної психології, використовуючи деякі ключові ідеї за"
гальної теорії систем. Використання ідей започаткованої ка"
надським біологом Л. Берталанфі загальної теорії систем та ме"
тодологічного принципу системного підходу до досліджень
різних явищ, який випливає з цієї теорії, дозволило викласти
предмет соціальної психології на основі парадигми системності
про виявлення інваріантних властивостей у низці ізоморфних
соціальних систем і подальшої адаптації їх до системи конкрет"
ної, зокрема соціально"психологічної, природи.
Концепція розроблення системної соціальної психології ґрун"
тується на розроблених нами раніше теорії кваліметрії [Циба,
1997], систематиці наукового знання [Циба, 1992; Циба, 2005]
і запропонованій регулятивно"детерміністській парадигмі теорії
особистості [Циба, 2002; 2005]. Розроблення теорії будь"якого
явища починається з визначення її об’єкта і предмета, тобто з ха"
рактеристики онтологічної і гносеологічної сторін дослідження.
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Обидва ці аспекти закладені в загальній систематиці наукового
знання як відображення ієрархічної структури світобудови.
Свого часу таку систематизацію знання ми здійснили на основі
теорії кваліметрії у вигляді монографії, депонованої в Інституті
наукових досліджень із соціальних наук РАН [Цыба, 1992].
Основна ідея систематики наукового знання полягає у представ"
ленні його у вигляді теорій систем (а не традиційних наук) ієрар"
хічної структури світобудови і розміщенні їх на кваліметричній
шкалі за показником складності організації матерії. Тобто
ієрархічна систематика наукового знання є дзеркальним відоб"
раженням ієрархічної структури світобудови — від елементарних
частинок і до соціальних формувань. З одного боку уявного дзер"
кала знаходиться реальність у формі систем як об’єкт досліджен"
ня, а з другого — знання про об’єкт у формі теорій систем як пред(
мет дослідження. У верхній частині цієї шкали ускладнень
матеріальних утворень розташовані теорії психології і соціології,
а між ними — соціальної психології. З цього проміжного стану
соціальної психології випливає, що і об’єкт, і предмет досліджен"
ня є також проміжними, тобто частково соціальними і частково
психологічними. Як наслідок бачимо, що в загальному випадку
об’єктом системної соціальної психології є система «соціальний
суб’єкт ↔ природно"штучне і соціальне середовище», де її скла"
дові підсистеми конкретизуються залежно від типу суб’єкта, на"
приклад, це фізична особа (громадянин) чи юридична особа (екі"
паж, фірма, установа, університет, держава тощо). Предметом
системної соціальної психології є знання про об’єкт, зокрема
у формі соціально"психологічної теорії системи «особистість ↔
мала група (команда)» як частинного випадку системи «соціаль"
ний суб’єкт ↔ природно"штучне і соціальне середовище».
Щодо низки ізоморфних соціальних систем (особистість,
фірма, установа, політична партія, держава тощо) інваріантними
є детермінуючий і регулюючий параметри деякої абстрактної
системи — соціального суб’єкта. Узагальнена парадигма теорії
соціального суб’єкта конкретизована щодо суб’єктів «особис"
тість» і «мала група» як команда. Саме ця парадигма, названа
нами регулятивно(детерміністською, становить теоретичні
засади соціальної психології, а надані — і загальної психології
та соціології. Стосовно особистості відповідниками цих пара"
метрів є біо( і соціогенні потреби та соціальні настанови. На"
звані інваріантні детермінуючий і регулюючий параметри
конкретних суб’єктів доповнюються їх специфічними неінва"
ріантними параметрами.
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У свою чергу, кожна з теорій подана за єдиною методологією
системного аналізу суб’єкта. Методологічно системний підхід
пізнання конкретного суб’єкта здійснюється на макро( і мікро(
рівнях, тобто з позиції зовнішньої надсистеми і з позиції внут"
рішніх підсистем (за кібернетичною моделлю «чорної скринь"
ки»). Далі розглядаються механізми і властивості конкретних
суб’єктів у просторі (структури) і часі (процеси), тобто мовою
механіки — у статиці і динаміці.
Логіка системного аналізу соціальних суб’єктів зі спряже"
ним життєвим середовищем зумовила структуру монографії.
У вступній частині сформульована концепція системного дослі"
дження. У першій частині коротко викладені ідеї методології
системного дослідження і сформульовані основи теорії соціаль"
ного суб’єкта в природно"штучному і соціальному середовищі.
Друга частина присвячена адаптації теорії соціального суб’єкта
до особистості. У третій частині йдеться про адаптацію теорії
соціального суб’єкта до команди (малої групи, але не як соціаль"
но"демографічного утворення), а також до формування (великої
групи, але не як соціально"демографічного утворення) і масового
зібрання. Життєвий шлях успішної особистості є темою четвер"
тої частини. П’ята частина присвячена феноменології соціальної
психології, тобто спробі філософського осмислення світу людсь"
кої життєдіяльності.
Насамкінець розглядаються шляхи поглиблення теорії сис"
темної соціальної психології.
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ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ

ЗАСАДИ СИСТЕМНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
1.1. Соціальна психологія як наука
Із самої назви «соціальна психологія» випливає, що вона
є проміжною наукою між її материнськими науками — соціоло"
гією і психологією, а «системна соціальна психологія», до того
ж, підпорядкована вимогам і упорядкована згідно з вимогами
методології системного підходу до вивчення будь"яких системних
об’єктів і явищ. За визначенням, соціальна психологія — наука
про закономірності системи «соціальний суб’єкт ↔ природно"
штучне і соціальне середовище», тобто про закономірності
взємозв’язку особи, групи осіб зі спряженими матеріальними
й інформаційно"ідеальними (духовними) цінностями природ"
но"штучного і соціального середовища (нагадаємо, що спряже"
ними парами філософських категорій є «матеріальний — іде"
альний» і «тілесний — духовний»).
Зв’язок соціальної психології з іншими науками — філосо"
фією, загальною теорією систем, логікою, математикою, а також
різними природничими і гуманітарними науками — зумовле"
ний місцем її в загальній систематиці наукового знання.
Визначимо місце соціальної психології в систематиці на"
укового знання на базі кваліметрії [Циба В. Т., 2002,
287–293], яка тісно пов’язана із загальною теорією систем і ме"
тодологією системного підходу. У загальній теорії систем на"
укова картина світу структурована як ієрархія систем від
найпростіших фізичних і до найскладніших соціальних.
Принцип стратифікаційного структурування виражає послі"
довне включення систем нижчого порядку в системи вищого
порядку складності, що рівнозначно упорядкуванню їх за стра"
тифікаційною шкалою складності матеріальних утворень.
Супідрядний характер систем уможливлює розташування
відповідних теорій цих систем за рівнями складності, що тягне
за собою певне розташування прив’язаних до них традиційних
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наук фізичної (неживої), біологічної (живої) та соціальної при"
роди — від фізики елементарних частинок до соціології.
В ієрархічній структурі світобудови матеріальні системи на
вищих рівнях повторюють деякі властивості та закони будови
і функціювання систем нижчих рівнів у новій якості, виявлен"
ня яких лежить в основі методології системного підходу в до"
слідженнях явищ різної природи.
Теорія будь"якої матеріальної системи включає сукупність
знань про закони, що відображають їх просторову структуру, дію
в часі, енергетичну взаємодію їх елементів (компонент) і рі"
вень складності, вираженої через інформаційний зміст як міри
якості енергії системи, що відповідає її оптимальній структурі.
Однією з особливостей ієрархічної систематики наукових теорій
є те, що взаємодія реальних систем і підсистем на послідовних
рівнях ієрархії зумовлює перекривання предметів вивчення
відповідних теорій [Циба, 1997]. Тому кожна система вивчаєть"
ся відповідними теоріями (і зв’язаними з ними традиційними
науками) «зверху», «ззовні», тобто з позиції більш складної
системи, елементом (компонентом) якої вона є (з позиції мак"
ропідходу в пізнанні), і «знизу», «ізсередини», тобто з позиції
підсистем, що є складовими даної системи (з позиції мікропід"
ходу в пізнанні). Підхід до вивчення поведінки систем «ззовні»
є описовим, і для розкриття сутності явища необхідне пояснення
його будови і механізмів функціювання «ізсередини». Напри"
клад, відповідно до вчення Менделя, спадковість у живій при"
роді спочатку було встановлено як передачу сукупності власти"
востей рослинами й організмами з покоління в покоління за
допомогою спадкоємних утворень — генів (макропідхід), а роз"
шифровування інформаційного коду спадковості в генах і ме"
ханізму її передачі було дано пізніше з відкриттям подвійної
спіралі ДНК (мікропідхід).
Ті самі макро" і мікропідходи мають місце й у пізнанні сис"
тем на більш високих рівнях складності ієрархії систем, тобто
в пізнанні психологічних і соціальних систем. «Природно при"
пустити: подібно до того, як успішний розвиток біологічних
наук повинен ґрунтуватися на фізиці й хімії, так і розвиток на"
уки про закони, що лежать в організації суспільства, повинен
ґрунтуватися на науці про вищу нервову діяльність людини», —
зауважив видатний фізик, лауреат Нобелівської премії П. Капіца
[Капица, 1966, с. 107]. Саме так у запропонованій регулятив"
но"детерміністській теорії особистості виявлені за методологією
макропідходу інваріантні детермінуючий і регулюючий пара"
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метри ізоморфних соціальних систем (відповідно соціогенні по"
треби і соціальні настанови в адаптації до особистості) одержали
тлумачення на мікрорівні як нейронних утворень когнітивної
системи — сфери свідомості.
Отже, в ієрархічній стратифікації наукового знання за рів"
нем складності найвищий щабель займає соціологія, яка вивчає
соціум, системними елементами якого, врешті"решт, є люди —
носії системної психіки; на попередньому щаблі міститься пси"
хологія, предметом вивчення якої є саме системна психіка лю"
дини; а між ними міститься соціальна психологія, предмет
якої охоплює формування і розвиток системної психіки люди"
ни і групи людей під соціальним впливом.
Особливе місце в систематиці наукового знання посідають
логіка, лінгвістика і математика. Джерелом знань є матеріаль"
ний світ, і закономірності його вивчають конкретні науки, ко"
ристуючись як інструментом для позначення понять, операцій,
множин символами логіки, лінгвістики і математики. У міру
пізнання світу на зміну якісним описам властивостей систем за
допомогою логічних міркувань приходять кількісні математичні
співвідношення. У даний час достатньо глибоко пізнані фі"
зичні системи як найпростіші форми організації матерії. Нині
настав період досить інтенсивного проникнення людського
знання в таємниці біологічних, психологічних і соціальних
систем. «Не слід думати, що поняття, які в даний час доводить"
ся використовувати в інтуїтивному плані, завжди залишаться
в такому стані, — писав видатний математик А. Ляпунов. —
У міру розвитку науки її внутрішня логічна основа постійно удо"
сконалюється. Згодом єдиний логічний фундамент математи"
ки охопить, звичайно, і ці поняття. Однак гальмувати розви"
ток тих областей, що на ці поняття спираються, виходячи
з того, що ці поняття ще не обґрунтовані на базі логічного фун"
даменту всієї математики, звичайно, неприпустимо. Є всі
підстави вважати, що в міру математизації науки, одночасно
із включенням одних понять у загальну систему понять мате"
матики, будуть виникати нові інтуїтивно"змістові і нефор"
малізовані поняття. Такі області, як психологія і соціологія,
теж поступово охоплюються процесом математизації. І було
б украй дивно, якби при цьому вдалося обійтися системою вже
сформованих понять» [Ляпунов, с. 48]. Зв’язок соціальної пси"
хології з математикою полягає в математизації її як проміжної
науки між психологією і соціологією, які самі переживають
період формалізації й математизації.
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Пізнання й осмислення всієї наукової картини світу здійснює
філософія. Усі науки, врешті"решт, вийшли з філософії — їх
материнської науки. Останніми вийшли саме психологія і со"
ціологія, а отже — і соціальна психологія. Філософія відіграє
щодо них загальнотеоретичну і загальнометодологічну роль.
Вона виконує, з одного боку, онтологічну функцію — осмис"
лення буття досліджуваного об’єкта в загальній картині світу,
а з іншого боку — гносеологічну функцію — відображення цього
буття у свідомості людини і людства.
1.2. Виникнення і розвиток соціальної психології
Появу нової наукової дисципліни — соціальної психології —
пов’язують із виходом у світ у 1908 році підручників американсь"
кого соціолога Е. Росса «Соціальна психологія» та англійського
психолога У. Мак"Дауголла «Вступ до соціальної психології».
Але формування соціальної психології як науки відбувалося
упродовж тривалого історичного періоду. Спочатку соціально"
психологічні ідеї формувалися в межах філософії, соціології,
психології, антропології, етнографії. Окремі думки про
взаємодію людини і суспільства зустрічаються вже у працях
Платона й Арістотеля, французьких філософів"матеріалістів,
соціалістів"утопістів, а потім у працях Фейербаха, Гегеля,
Маркса, вітчизняних філософів Феофана Прокоповича, Гри"
горія Сковороди та інших.
У другій половині ХІХ століття соціальна психологія виок"
ремлюється в окрему галузь наукового знання на перетині пси"
хології та соціології. Оскільки явища соціальної психології
знаходяться на межі пізнання соціології та психології, на її
розвитку позначилися два підходи: пояснення соціальних
явищ, виходячи з особливостей психіки людини (Г. Лебон,
Г. Тард, У. Мак"Дауголл та інші), і пояснення психіки й пове"
дінки людини певною системою суспільних відносин, певним
типом культури (Е. Дюркгейм, Дж. Мід, Т. Парсонс, Р. Мер"
тон та інші).
В основу соціальної психології було покладено концепції
«психології народів» і «психології мас» та теорію інстинктів
соціальної поведінки. Народження цієї науки пов’язують із
заснуванням у Німеччині в 1859 році мовознавцем Г. Штейн"
талем і філософом М. Лацарусом «Журнала з етнічної психо"
логії та мовознавства», в якому вони опублікували концепцію
«психології народів». Їхню ідею соціального становлення людини
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у взаємодії з собі подібними розвинув В. Вундт, який висунув
ідею про надіндивідуальність душі як елемента народної душі.
Новим якісним утворенням є ментальність народу як психо"
логічна інтеграція елементарних душ.
Другу концепцію — «психології мас» — розробили фран"
цузькі соціологи Лебон і Тард, зосередивши увагу на
дослідженні натовпу. Останній порівнював суспільство з моз"
ком, ядром якого є свідомість індивіда. Суспільство розвиваєть"
ся ніби за законом повторення знань поколінь шляхом явищ
відкриття й уподібнення. Процес уподібнення традиціям, звича"
ям, моді тощо поширюється від людини до інших як нові для
них відкриття. За концепцією Тарда, суспільний розвиток визна"
чається чинниками міжособистісного впливу. Завдяки явищу
уподібнення і наслідування виникають групові і суспільні нор"
ми. Засвоюючи їх, індивіди пристосовуються до умов суспільно"
го життя. Нижні верстви особливо старанно уподібнюються ви"
щим верствам. Однак неможливість досягнути ідеалу породжує
соціальну «опозицію», конфліктність у соціальній взаємодії.
Тард уперше глибоко дослідив психологію натовпу як чинника
придушення індивідуальності. Під впливом його ідей стали
розрізняти два види спадковості — природну й соціальну.
Його сучасник Лебон стверджував, що масове суспільство,
яке він ототожнював із натовпом, змінює очолюване елітою
суспільство. Разом із урбанізацією, індустріалізацією, інфор"
матизацією суспільства зростає роль мас у суспільстві. Лебон
характеризував масове суспільство як сліпу, руйнівну силу,
підкреслював негативний вплив маси людей на особистість, що
призводить до втрати відповідальності, знеосібненості інтелек"
ту, домінування почуттів над розумом. Аналізуючи натовп, він
зазначав, що, підпорядковуючись єдиному духу натовпу, лю"
дина нівелюється як особистість, утрачає індивідуальність.
Цьому сприяють такі механізми: 1) анонімності, яка породжує
безвідповідальність особи внаслідок безликості натовпу; 2) за"
раження, унаслідок якого психічне збурення стрімко поши"
рюється на увесь натовп; 3) навіювання, унаслідок якого особа
в натовпі не здатна до критичної оцінки подій, ідей тощо. На
основі цих міркувань він виступав проти всіх форм соціальної
рівності й демократії.
Останньою передумовою соціальної психології була теорія
інстинктів англійського психолога Мак"Дауголла. Основні її
тези такі: 1) теорія особистості є провідною в соціальній психо"
логії; 2) детермінантами соціальної поведінки є інстинкти.
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Отже, європейські вчені ще на межі віків намагались обґрун"
тувати розвиток суспільства окремими психологічними власти"
востями людини: Тард — уподібненням, наслідуванням, Лебон —
психічним зараженням, Мак"Дауголл — інстинктами.
У 20"х роках минулого століття праці німецького дослідника
В. Меде започаткували етап експериментальної соціальної пси"
хології. Включаючи певного індивіда в групу йому подібних,
він установив вплив групи на поведінку особистості, зокрема
відмінності у здатності людей витримувати біль, здійснювати
фізичні й розумові дії в групі і наодинці. Меде розробив типо"
логію людей щодо ставлення їх до соціальної групи (нейтраль"
не, позитивне і негативне). Він установив вплив соціально"пси"
хологічних чинників на такі психічні механізми людини, як
сприйняття і мислення, пам’ять і уяву, емоції та волю. Ним
описане явище конформізму — уподібнення оцінок індивіда до
загальноприйнятих оцінок.
Основна ідея концепції інтеракціонізму соціального психо"
лога Дж. Г. Міда — соціальна зумовленість психіки людини.
У своїй теорії він використовував такі поняття, як «соціальна
роль», «соціальний статус», «внутрішньогрупова взаємодія
(інтеракція)» та інші.
Помітна роль у розробленні методів соціально"психоло"
гічних експериментальних досліджень американського психо"
лога Г. Олпорта. Ще один американський соціальний психолог
Дж. Морено розробив метод соціометрії — метод вимірювання
міжособистісних відносин людей у малих групах. Виявлені між"
особистісні відносини графічно зображались у вигляді соціограм.
На основі аналізу симпатій і антипатій у групі він запропонував
методики пом’якшення внутрішньогрупових конфліктів, опти"
мізації соціально"психологічного клімату. Помітний його внесок
у соціальну психологію малих груп, що пов’язаний із тлума"
ченням таких понять, як «груповий статус особистості»,
«внутрішньогрупова динаміка» тощо. Соціальна психологія
стала розвиватися як прикладна наука.
Дослідження вітчизняної, як і зарубіжної, соціальної пси"
хології ще не узагальнені в єдину логічну систему.
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1.3. Основні психологічні парадигми теорій
особистості як підґрунтя соціальної психології
Проблема вивчення структури особистості та механізмів її
соціалізації, що сформувалася як окрема теорія особистості,
є надзвичайно актуальною, і її розв’язання належить до кате"
горії фундаментальних напрямів психології і соціальної пси"
хології. Ця проблема є предметом вивчення таких наук, як
соціологія, правознавство, філософія, біологія, а її окремі спе"
цифічні аспекти розглядають економіка і природознавство, що
робить цю проблему комплексною. При цьому використовуються
різні концептуальні підходи, що вимагає розроблення цілісної
теорії особистості.
У даному викладі предмета цієї теорії використано філо"
софський підхід, який виходить із гіпотетико"дедуктивного
принципу пізнання від загального до часткового. Згідно з цією
методологією, теорія особистості розглядається як частинна
щодо більш загальної теорії соціального суб’єкта — осередку,
організації, об’єднання організацій, держави. Отже, особис"
тість є частинним випадком соціальних суб’єктів усіх рівнів
складності. Для вивчення природи суб’єктності особистості не"
обхідно виходити з більш загальної теорії — теорії соціального
суб’єкта, з якої теорія особистості випливала б як її частинна
теорія.
Є кілька наукових психологічних парадигм, найвідоміші
з яких — психоаналітична, сруктуралістська, функціоналістсь"
ка, біхевіористська, гештальтпсихологія, гуманістична, ког"
нітивна й інші, які відображають різні концептуальні підходи
до обґрунтування теорії особистості. Деякі теорії ґрунтуються
на визначенні однієї детермінанти, яку покладено в основу всіх
інших мотивів і потреб поведінки людини: за психоаналітич"
ною теорією З. Фройда, такою детермінантою є сексуальний
потяг, за аналітичною теорією К. Юнга — архетип як успадко"
ваний латентний досвід, за теорією індивідуальної психології
А. Адлера — природжене прагнення до зверхності, за соціо"
культурною теорією особистості К. Хорні — потреба у безпеці,
за когнітивною теорією Ж. Піаже — когнітивна пізнавальна
структура «схема». В основі інших теорій особистості визнача"
ються комплекси таких детермінант: за персонологічною те"
орією Г. Мюррея — комплекс «пресів» як соціокультурних де"
термінант, за гуманістичною теорією А. Маслоу — комплекс
природжених базових потреб і метапотреб.
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Ці питання розглядаються в численних наукових працях.
З основними ідеями цих теорій можна ознайомитися в оглядо"
вих працях відомих учених"психологів [наприклад, Мадди, 2002;
Майерс, 1996; Фернхем, Хейвен, 2001; Фройджер, Фейдимен,
2001; Холл, Ліндсей, 1997; Хьелл, Зиглер, 1997; Шихирев, 2000].
Проте кожна з парадигм розкриває сутність певних механізмів
та властивостей людської істоти не повною мірою, унаслідок
чого одні явища краще трактуються однією теорією, а інші —
іншою. Протягом останніх десятиліть були намагання інтегру"
вати різні парадигми теорії особистості в одну теорію, але їх
розмаїття та остаточна невивіреність деяких із них не дає змо"
ги завершити цей процес. А. Фернхем і П. Хейвен із цього при"
воду відзначили два підходи до викладу предмета теорії особис"
тості, які вони назвали як добродушний еклектизм, оскільки
«усі теорії вважаються однаково цінними і достойними вивчен"
ня», і як фанатична одновіра, оскільки прихильники однієї
з теорій «ігнорують або критикують усі інші теорії і подають
свою теорію як єдино правильний в усій психології» [Фернхем,
Хейвен, 2001, 25–26]. А оскільки соціальна психологія істотно
базується на теорії особистості, то незавершеність розроблення
останньої спричинює розмаїття підходів до викладу предмета
соціальної психології. Викладена тут авторська регулятивно"
детерміністська парадигма соціально"психологічної теорії осо"
бистості, спираючись на методологію системного підходу, вико"
ристовує ідеї багатьох теорій особистості різних психологічних
шкіл: психоаналізу, біхевіоризму, гуманістичної, когнітивної
психології та інших.
Психоаналіз. Засновник теорії психоаналізу відомий авст"
рійський психолог і психіатр Фройд вважав, що рушійною си"
лою поведінки людини в соціумі є несвідомі інстинкти, і що її
душевний стан зумовлюється боротьбою несвідомого (інстинк"
тів) і свідомого (соціальних чинників) — складових психіки
людини. Спостерігаючи хворих на депресію, невроз тощо,
Фройд дійшов висновку, що причиною нервових розладів є не
морфологічні порушення психіки людини, а психічні порушення
вербально"емоційної природи: конфлікти, спогади про чуттєві
переживання, емоційні травми тощо, які мали місце ще в ди"
тинстві. Він висунув універсальну причину невротичних проб"
лем — едипів комплекс. Суть його полягає в сексуальному по"
тязі дитини до батьківської особи протилежної статі (сина до
матері, дочки до батька) і ревного, ворожого ставлення до бать"
ківської особи тієї самої статі як до суперника (сина до батька,
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дочки до матері). Назва «едипів комплекс» пов’язана із старо"
грецькою легендою про царя Едипа, котрий убив свого батька
й одружився на матері. Аналогічно «комплекс Електри»
пов’язаний із сексуальним потягом дівчинки до батька і з рев"
нощними почуттями до матері, вбити яку вона намовляла свого
брата. Такі переживання дитини містяться у сфері несвідомого
і утворюють осередок збудження, не проникаючи у свідомість.
Лікування полягає у його виявленні, усвідомленні та розрядці,
зокрема, за запропонованими Фройдом методами вільних
асоціацій і аналізу сновидінь. Ці теорія і метод лікування
дістали назву психоаналізу.
За Фройдом, людина, насамперед як біологічна істота,
прагне задовольнити свої, наділені енергією, несвідомі інстинк"
ти. Активність людини зумовлена дією двох первісних інстинк"
тів — життя (еросу) і смерті (танатосу). Сексуальна енергія
першого — «лібідо» — спрямована на виживання, агресивна
енергія другого — на руйнування.
Фройд висунув концепцію щодо структури особистості, яка
складається з психічних утворень трьох рівнів, названих ним
Воно (Id), Я (Ego) і Над(Я (Super(Ego). Психічне утворення Я
гармонізує суперечність між психічною дією Воно і Над(Я. Во(
но — це несвідомі інстинкти: статевий і агресивний, підпоряд"
ковані відповідно принципам прагнення до насолоди, згідно
з природою приємних потягів, або до відрази — полегшення
з розрядкою нервової напруги від болю, гніву, люті, шален"
ства. Над(Я — це носій моральних принципів, які виявляються
у формі совісті, цензора щодо потягів до насолоди. Я — це пси"
хічне утворення, яке діє за принципом реальності, гармонізу"
ючи несумісні, невгамовні пристрасті Воно з регламентами
моралі Над(Я. У разі дисгармонії Я переживає вину, сором,
докори совісті.
Процес гармонізації Воно і Над(Я за допомогою Я психолог
Т. Цигульська ілюструє таким прикладом: «Банківський пра"
цівник наприкінці робочого дня знаходить у сейфі «зайві» гро"
ші. Воно нашіптує: «Візьми їх, ніхто не помітить. Для банку це
мізерна сума. Подумай, які радощі ти зміг би собі дозволити».
«Неприємність в тому, — заперечує Я, — що тебе можуть ви"
крити і ти втратиш роботу». «Ти навіть думати не можеш про
те, щоб взяти чужі гроші! — протестує Над(Я. — Ганьба! Ти по"
винен лишити їх на місці»». Останнє рішення Я можна розгля"
дати як розв’язання конфлікту між Воно і Над(Я [Цигульська,
2000, 126].
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Запропонований Фрейдом механізм активності людини, зу"
мовлений суперечністю Воно і Над(Я, відомий ще з давнини зі
способу життя монахів. Так, Цигульська звертає увагу на роз"
мірковування апостола Павла у Біблії про боротьбу гріховного
тілесного і праведного духовного в людині: «…Закон духовний,
а я тілесний, проданий під гріх. Бо, що я виконую, не розумію;
я бо чиню не те, що хочу, але, що ненавиджу, те я роблю. А ко"
ли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він
добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені.
Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажан"
ня лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу…
Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком
та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мо"
го розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться
у членах моїх» (Рим. 7: 14–18, 22, 23). Саме цю боротьбу грі"
ховного і морального відчувають монахи, які за катехізисом не
мають права на одруження, тобто, вони присвячують себе ціл"
ком життю духовному, стримуючи сексуальні потяги.
Повернемося до вчення Фройда щодо механізмів захисту
людини від неврозу. У разі неможливості дійти компромісу
між Воно і Над(Я, конфлікт між ними у формі суперечливих
думок переводить Я зі сфери свідомого у сферу несвідомого. От"
же, свідомість, за Фройдом, виявляється не тільки нездатною
контролювати сферу несвідомого, а й сама перебуває під визна"
чальним впливом останньої. Сам Фройд користувався такою
аналогією: «Можна порівняти стосунки між Я та Воно зі сто"
сунками між вершником та його конем. Кінь постачає рушійну
енергію, а вершникові належить право визначати мету й на"
прямок руху свого сильного коня до неї. Проте частіше у відно"
синах між Я і Воно ми натрапляємо на картину менш ідеальної
ситуації, коли вершник буває змушений спрямовувати свого
коня у напрямку, в якому той сам хоче йти» [Фройд, 1989].
Фройд виділив сім захисних механізмів людини (угамуван"
ня бажань, інверсії, заперечення, раціоналізації, проекції, ізо"
ляції та регресії), які дають їй змогу зберегти спокійне самопо"
чуття в разі неможливості вгамування потягів із дотриманням
моральних вимог спільноти.
Водночас блокована цензором Над(Я енергія лібідо може за"
міщуватися, тобто спрямовуватися на інший вид фізичної або
розумової діяльності, наприклад, у формі азарту у грі в казино
або на спортивних змаганнях чи у формі творчої діяльності на"
уковця, винахідника, письменника, художника, композитора
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тощо. Подібне заміщення суспільно значущим видом творчої
діяльності дістало назву сублімації.
Підсумовуючи, зазначимо, що, за психоаналітичною тео"
рією, активність людини зумовлена інстинктами, а функція
моральних чинників психіки людини полягає в обмеженні та
вгамуванні потягів.
Неофрейдизм. Основною ідеєю неофрейдизму є примат со"
ціального (але природженого) у людини над суто біологічним.
Відзначаючи перебільшення ролі статевого чинника в механізмі
поведінки людини, неофрейдисти зберегли схему щодо доміну"
ючої ролі несвідомого, але відзначили іншу природу потягів
і відраз. Так, детермінуючим чинником поведінки особистості,
за Адлером, є прагнення до зверхності, до влади, спричинене
почуттям неповноцінності; за Юнгом — архетип як успадко"
ваний латентний досвід попередніх поколінь; за Е. Фром"
мом — почуття самотності, викликане дисгармонією із су"
спільством.
Розвиваючи вчення Фройда, швейцарський психолог і пси"
хіатр Юнг розглядав особистість як складне утворення, що поєд"
нує в собі індивідуальне несвідоме і колективне несвідоме. Зміс"
том колективного несвідомого є комплекс архетипів у формі
структурованого успадкованого досвіду, конкретизованого
досвідом певної особистості.
Юнг запропонував типологію характерів відповідно до пе"
реважаючої функції (мислення, почуття, інтуїція), спрямова"
ності особистості на зовнішній або внутрішній світ, запровадив
поняття «екстраверсія — інтроверсія» для позначення двох
протилежних типів особистості. Екстравертивний тип особистос"
ті характеризується зверненістю до навколишнього світу, для
інтровертивного типу властива фіксація інтересів особистості
на явищах власного внутрішнього світу. Виокремлення інтро"
версії та екстраверсії дало змогу розрізнити дві великі групи
психологічних індивідів. Також було виявлено відмінності між
індивідами однієї групи, що залежали від основних психічних
функцій: мислення, емоцій, відчуттів, інтуїції. Перевага однієї
з них характеризує, відповідно, розумовий, емоційний, сен"
сорний та інтуїтивний типи, кожен з яких може бути інтровер"
тивним чи екстравертивним. На підставі цього Юнг виокремив
вісім типологічних груп: дві особистісні установки — інтровер"
сію й екстраверсію та чотири функції (типи орієнтації) — мис"
лення, емоції, відчуття й інтуїцію, кожна з яких може діяти
інтровертивно чи екстравертивно. Психологічні функції (форми
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психічної діяльності) він поділяв на раціональні (мислення,
емоції) та ірраціональні (відчуття, інтуїція).
Отже, психологічна типологія Юнга ґрунтується на таких
складових: «екстраверсія — інтроверсія», «свідоме — несвідоме»,
«раціоналізм — ірраціоналізм». Як зауважував її автор, кла"
сифікація не пояснює індивідуальної психіки, однак уявлення
про психологічні типи відкриває шлях до кращого розуміння
людської психології загалом.
Теорія відчуження німецько"американського психолога і со"
ціолога Фромма є найбільш «соціалізованим» ученням неофрей"
дизму. Утрату людиною зв’язків зі світом та з іншими Фромм
називав відчуженням, «негативною свободою». Такий стан при"
гнічує людину, адже вона прагне мати певні стосунки з інши"
ми, вступати з ними у взаємодію та спілкування. Але такої
можливості навколишній світ не дає, і тому вона стає самотньою.
Це, на думку Фромма, підкреслює двоїсту природу людини,
яка, з одного боку, хоче бути незалежною, а з другого — праг"
не позбутися цієї незалежності, що призводить до відчуження
як фатальної основи міжособистісних стосунків. Воно може
виявитися у формі конформізму, мазохізму, садизму, перерос"
ти в агресивність. Для подолання відчуження людям потрібно
прищеплювати гуманістичні засади, основою яких є почуття
любові до себе й інших.
Видатний представник неофрейдизму Фромм основну проб"
лему людського існування вбачав у екзістенційній супереч"
ності, яка полягає в порушенні гармонійного зв’язку людини
із собою, з природним і соціальним середовищем. Подвійність
становища людини у світі — як природної і надприродної істо"
ти — породжує основну «історичну» дихотомію: поряд із праг"
ненням людини, як мислячої істоти, до свободи і незалежності
в ній настільки ж укорінене і прагнення до безпеки шляхом за"
лучення в соціальні утворення («втеча від свободи»). Розрив
цього зв’язку є суттю тотального відчуження. За концепцією
Фромма, діяльність людини спрямована саме на відтворення
єдності зі світом і самим собою. Це твердження кореспондує
з однією з цілей екзістенційної психології про відновлення
аутентичності особистості, тобто, відповідності її буття її внут"
рішній природі. Засобом досягнення такої відповідності може
бути лише любов суб’єкта до всіх об’єктів природи і суспільства.
Ставлячи за мету створення цілісної концепції людини, Фромм
шукає шляхи до цього в об’єднанні соціального й індивідуаль"
но"психологічного підходів — у досягненні деякого синтезу
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вчень К. Маркса і З. Фройда. Це здійснюється через «соціаліза"
цію» психоаналізу і «гуманізацію», «психологізацію» марксиз"
му. Зв’язок між психікою індивіда і соціальною структурою
суспільства виражає, за Фроммом, соціальний характер — су"
купність стійких особистісних рис, притаманних членам деякої
соціальної групи. У формуванні соціального характеру особли"
ва роль належить страху. Страх пригнічує і витісняє у несвідоме
риси, несумісні з панівними у суспільстві нормами. Типи со"
ціального характеру збігаються із різними історичними типами
самовідчуженої людини (накопичувальний, експлуататорсь"
кий, «рецептивний», або пасивний, «ринковий»). Отже, сфера,
несвідомого є, насамперед, результатом впливу соціального се"
редовища («соціальне несвідоме»). У особистості співіснують
усвідомлені прагнення і несвідомі установки, які виявляються
у міфах, сновидіннях тощо. Фромм зближується з сучасною ек"
зистенційною психіатрією, для якої в основі психоневрозів та"
кож лежить потреба в стійкій орієнтації, що відповідає жит"
тєвим потребам особистості. У пізніх роботах Фромм прагне
зробити своє вчення основою для суспільної перебудови в дусі
утопічних проектів створення гармонійного «здорового суспільст"
ва», розраховуючи на просвітницькі методи «соціальної тера"
пії». За Фроммом, людина — первісно соціальна істота, а не,
як вважав Фрейд, «річ у собі» з механізмом протистояння
біологічних і культурологічних чинників. Фромм, на відміну
від Фройда, показав, що економічні, психологічні й ідеологіч"
ні чинники не є простим рефлексом сексуальності, а що почут"
тя любові є рушійною силою, здатною перетворювати світ.
Неофрейдистською за своєю суттю є й теорія розвитку осо(
бистості американського психолога Е. Еріксона. Згідно з нею,
розвиток особистості зумовлений соціальним світом, а не біо"
логічними чинниками, між особистістю і суспільством немає
антагонізму. Центральною властивістю людини є «ідентичність
особистості», яка вказує на взаємозв’язок особи і соціального
оточення та виявляється у спрямованості людини на себе,
в ототожненні її з соціальною групою, у визначенні її цінності,
соціальної ролі та призначення.
Структурна психологія — це напрям, творці якого вва"
жали предметом психології елементи свідомості та структурні
відношення між ними. Автори цього напряму — В. Вундт, йо"
го учень Е. Титченер та їхні однодумці вважали структуралізм
зразковим способом представлення складного об’єкта вивчення
психології — психіки людини — як асоціації її елементарних
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психічних компонентів — відчуттів, уявлень і почуттів. Сут"
ність відчуттів полягає у сприйнятті психікою людини зорових,
слухових, нюхових, смакових, дотичних зовнішніх сигналів.
Особливість явища уявлення об’єкта чи події та, що вони від"
творюються у сфері свідомості після закінчення реального їх
сприйняття особою через деякий час. Почуття — це емоційні
реакції радості, гніву, страху, закоханості, ревнощів. Свідомість
розглядається як внутрішнє Я, яке мислить, запам’ятовує,
згадує, вибирає, обговорює і керує моторикою тіла. Метод дослі"
дження психіки за цією концепцією, інтроспекція, тобто са"
моспостереження. Прихильники функціоналізму, біхевіоризму
і гештальтпсихології розкритикували концепцію структураліз"
му за втрату цілісності психіки, неможливості розуміння меха"
нізмів її функціонування в результаті розчленування дії
психіки на дії окремих елементів, за що була піддана критиці
з боку гештальтпсихології та функціональної психології.
Функціональна психологія. Ця течія у психології виникла
і зазнала кількох впливів, насамперед впливу дарвінівської тео"
рії еволюції з її акцентуванням на механізмі адаптації організ"
мів до природного середовища, а також прагматизму У. Джем"
са. Вони спрямували зусилля на з’ясування ролі психіки
в адаптації людини до зовнішніх умов виживання організму,
з огляду на що, їхня увага значною мірою була прикута до про"
блеми научіння. Функціоналізм, порівняно із структуралізмом,
розширив методичну базу дослідження відчуттів, бажань,
емоцій, пізнавальних процесів, думок, рішень тощо на прикла"
дах новонароджених дітей, хворих людей, а також тварин, що
неможливо здійснити методами інтроспекції. Незважаючи на
певні успіхи функціоналізму, в подальшому його витіснив бі"
хевіоризм.
Біхевіоризм. Предметом вивчення біхевіористської психоло"
гії є поведінка людини, а не її свідомість. Представники біхе"
віоризму стверджують: якщо свідомість недоступна для об’єк"
тивного вивчення, то вона не може бути реальним регулятором
людської діяльності. Згідно з ідеєю одного із засновників цього
напряму американського психолога Дж. Уотсона, усі прояви
поведінки людини можна описати в термінах «стимул S»
(зміна зовнішнього середовища) і «реакція R» (відповідь ор"
ганізму на стимул). За визначенням цієї теорії, особистість — це
сукупність поведінкових реакцій на певні стимули за форму"
лою (S — R). За законом Торндайка, зв’язок (S — R) підси"
люється підкріпленням: позитивним (винагорода) або негатив"
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ним (покарання). Звідси випливає, що особистість — це система
навичок. Шляхом зміни стимулів й підкріплень, особистість
програмується на певну поведінку. Недолік такої моделі поля"
гає в тому, що, реєструючи реакцію, вона не враховує її усвідом"
лення як принципово нереєстрованого явища. Удосконалюючи
цю модель, Толмен увів ще залежний від природи стимулу
й минулого досвіду параметр опосередкування І: (S — І — R).
Різновидом теорії біхевіоризму є теорія оперантного біхе"
віоризму американського психолога Б. Скіннера, за якою, крім
безумовно" і умовнорефлекторних реакцій, у межах останньої
є ще так звані оперантні реакції. Їх можна підсилити або по"
слабити за допомогою операцій покарання чи заохочення. Він
звернув увагу на асиметрію між позитивним і негативним «під"
силенням» стимулів: негативне часто зумовлює непередбачені,
дивні, небажані наслідки; позитивне — викликає бажані змі"
ни, формує поведінку, підвищує самооцінку людини. Людина
адаптується до навколишнього середовища не тільки пасив"
ним способом, але й на основі активних спроб. Деякі з них мо"
жуть привести до корисного результату, який завдяки цьому
закріплюється. Теорія научіння, за Скіннером, зводиться до
научіння набору зовнішніх актів поведінки і підкріпленню
правильних із них.
Представник біхевіористського напряму, англійський пси"
холог Г. Ю. Айзенк для пояснення явища підпорядкування
інстинктів соціальним нормам висунув гіпотезу, за якою мо"
ральна свідомість є відповіддю на певні типові ситуації. Вона
реалізується за формулою: «стимул → реакція». Повторюю"
чись, реакції закріплюються і стають внутрішніми регулятора"
ми поведінки особистості.
Центральним у теорії біхевіоризму є механізм підкріплення,
за допомогою якого пояснюються явища формування й закріп"
лення як умовнорефлекторних, так і оперантних реакцій, і це
не суперечить іншим теоріям людини й особистості. У біхевіо"
ристській психології не розглядається роль свідомості у форму"
ванні актів поведінки, оскільки параметри свідомості латентні
й емпірично не реєструються. Але за теорією кваліметрії латент"
ні параметри вимірюються саме через вербальні й конативні
прояви, тобто через розповіді й акти поведінки. У соціально"
психологічній регулятивно"детерміністській концепції особис"
тості функціональні параметри свідомості розглядаються як
результат підкріплень при виборі цінностей матеріального й ін"
формаційно"ідеального середовища для задоволення потреб.
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Когнітивна психологія. Цей напрям у психології про ви"
рішальну роль свідомості у поведінці людини заклав У. Найс"
сер як альтернативу біхевіоризму. Когнітивна психологія по"
будована на ідеї когнітивної відповідності, за якою
когнітивна структура особистості прагне до рівноваги усіх її
ланок, що є наслідком збалансованості її міжособистісних сто"
сунків. Із порушенням їх збалансованості у людини виникає
психічна напруга, засобом подолання якої є узгодження по"
зицій учасників взаємодії, що приводить до відновлення зба"
лансованості їхніх когнітивних систем. Тобто, прагнення до
розуміння, до взаєморозуміння є потягом до активності. Ця
ідея покладена в основу теорії структурної збалансованості
американського психолога Ф. Хайдера, теорії когнітивного
дисонансу американського соціального психолога Л. Фестінге"
ра та інших. Головним чинником, що динамізує активність
людини, на думку цих авторів, є саморух до енергетично
вигідного стану рівноваги когнітивної структури, тобто усі
вчинки і дії людина здійснює в руслі побудови у своїй свідо"
мості несуперечливої гармонійної картини світу, збалансова"
ної картини міжособистісних стосунків, гармонії сприйнятих
несуперечливих думок і образів. Когнітивний дисонанс є нега"
тивною спонукальною силою щодо встановлення істини в разі
наявності у певної особи суперечливих думок [Фестингер,
1999]. Можна поширити цей принцип дисонансу на роз"
біжності не тільки смислів, але і образів — зорових, слухових,
нюхових, смакових, дотикових: сприйняття строкатих світло"
вих кольорових спалахів, фальші при виконанні музичної ме"
лодії, сморіду гниючих відходів, гидкої страви, болючих
уколів. Суб’єктивно стан когнітивного дисонансу пережива"
ється як психічний дискомфорт, якого особистість прагне поз"
бутися, змінюючи одну із суперечливих думок або образів що"
до об’єкта пізнання. Когнітивна психологія вивчає
організацію інформації в процесах сприйняття, запам’ятову"
вання, уваги, уяви тощо за аналогією з переробленням інфор"
мації в комп’ютерах.
До когнітивної психології належать теорія особистісних
конструктів Дж. Келлі, за якою предметний світ пізнається за
допомогою моделей інтерпретації на основі надходження суб’єк"
тивної інформації про певне явище від інших осіб, що еквіва"
лентно його конструюванню в когнітивній сфері особистості
[Первин, Джон, 2000, с. 375]. Підкреслимо, що людина здатна
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не лише реагувати на події середовища, але й «репрезентува"
ти» їх у свідомості. Життя — це репрезентація або пізнавальне
конструювання реальності. За теорією Келлі, людина має
справу не з об’єктивним зовнішнім світом, а з уявним, суб’єктив"
ним внутрішнім світом (див. розділ 11.2). Здатність до моделю"
вання або конструювання в уяві життєвих подій дає змогу даній
особі передбачати своє майбутнє і в подальшому відповідну
модель реалізувати. Ця сама здатність особистості до моделю"
вання і конструювання є механізмом її здатності до творчості.
Ідеї когнітивних теорій є базовими для соціально"психоло"
гічної регулятивно"детерміністської теорії особистості, зокре"
ма, явище когнітивного дисонансу є механізмом задоволення
соціогенних потреб особистості.
Гуманістична психологія. Гуманістичний напрям у пси"
хології, на противагу несвідомим механізмам стимуляції по"
ведінки людини теорій психоаналізу й біхевіоризму, концент"
рує увагу на вивченні свідомого досвіду людини, на її творчій
здатності формувати свою особистість і одержав назву «третьої
сили». Гуманістична психологія прагне до цілісного вивчення
особистості, наголошуючи на значенні довільності поведінки,
ролі справжніх духовних цінностей і переконань у процесі її
становлення в суспільстві.
Згідно з поглядами її представників, особистість є унікаль"
ною цілісною системою, відкритою до самоактуалізації, що
притаманно тільки людині. Засновник цієї теорії американсь"
кий психолог К. Роджерс виходив із того, що кожна людина
наділена здатністю до особистісного самовдосконалення. Важ"
ливим компонентом структури особистості він вважав Я(кон(
цепцію або Самість (Я + Моє), що визначається як гештальт,
який складається зі сприйняття себе і своїх взаємин з іншими
людьми, а також із цінностей Я. Я(концепція формується
в процесі взаємодії людини з навколишнім середовищем та є
інтегральним механізмом саморегуляції її поведінки і може
бути позитивною, негативною або амбівалентною. Задово"
леність людини життям залежить від того, наскільки її досвід,
її реальне Я та ідеальне Я співвідносяться між собою. Якщо ре"
альний життєвий досвід суперечить Я(концепції, то виникає
неконгруентність (невідповідність) між уявленням про себе та
актуальним досвідом. Найважливіша характеристика психо"
логічно зрілої особистості — її відкритість для досвіду,
гнучкість, удосконалення людського Я.
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Рушійною силою діяльності особистості є перша, головна
потреба реалізувати свої вроджені можливості, самоактуалі(
зуватись. У тенденції самоактуалізації важливою є друга по"
треба людини — потреба у позитивній увазі до себе зі свого
боку і з боку інших людей. Її задоволення означає відповід"
ність свого досвіду цінностям своєї Я"концепції і схвалення її
іншими. У розвитку особистості важливим для неї є ставлення
значущих людей — батьків, авторитетних, поважних і видат"
них осіб. У разі несхвалення ними цінностей Я"концепції даної
особистості вона переживає тривогу внаслідок захисного
витіснення зі свідомості цієї розбіжності самооцінки з оцінка"
ми інших. За Роджерсом, залежно від ступеня позитивної ува"
ги до людини протягом життя формується два протилежних
типи особистості — повноцінно діючої і непристосованої. Для
першого типу характерні відкритість, гнучкість, адаптованість,
спонтанність, індуктивне мислення, упевненість у собі,
довір’я, суб’єктивне відчуття свободи, волі, креативність тощо.
Другий тип, обтяжений захисними механізмами, відчуває себе
радше залежною, ніж вільною, радше заурядною, ніж творчою
особистістю. З порушенням Я"концепції унаслідок недостат"
ньої дії захисних механізмів, людина переживає тривогу, у неї
розвивається невроз.
На думку одного з виразників і засновників гуманістичної
психології Маслоу, прагнення особистості до розкриття своїх
здібностей і самоактуалізації в житті є найвищою людською
потребою. Згідно з його концепцією, основна потреба людини
полягає в самоактуалізації, реалізації її потенційних можли"
востей, здібностей і талантів. З урахуванням цього він класи"
фікував потреби людини за ієрархічним принципом, за яким
потреби вищого рівня не виступають на передній план, доки не
будуть задоволені потреби нижчого рівня. Ієрархічна структу"
ра потреб визначає поведінку людини. Маслоу виокремив такі
характеристики особистості, що реалізує потребу в самоактуа"
лізації та розвитку активності:
— більш ефективне сприйняття реальності;
— сприйняття себе, інших, природи;
— спонтанність, простота, природність;
— концентрація уваги на проблемі, а не на собі;
— незалежність, потреба у виокремленості;
— автономія;
— свіжість сприймання;
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— незалежність від культури та оточення;
— містичність і досвід вищих станів;
— почуття причетності, єдності з іншими;
— глибокі міжособистісні стосунки;
— демократичний стиль відносин;
— розмежування засобів і цілей;
— філософське почуття гумору;
— креативність (творчість);
— опір окультурюванню.
Але запропонована Маслоу ієрархія потреб — фізіологічних,
у безпеці, у належності до групи, у визнанні і самоактуалізації —
підпала під серйозну критику внаслідок часто безпідставного
порушення ієрархічного порядку задоволення цих потреб. Ви"
кликає сумнів твердження про природжений характер не тільки
нижчих, але й вищих, тобто соціогенних, потреб: «Вважаючи,
що потреби людини всіх рівнів ієрархії (у тому числі соціальні
й духовні) притаманні «природі» людини, Маслоу фактично за"
перечує можливість формування і розвитку потреб особистості.
Тому й домінування вищих потреб в ієрархічній структурі, їх мо"
тиваційна сила пов’язуються тільки зі ступенем задоволення
нижчих потреб» [Вишняк, 1986, 34]. Але загалом гуманістич"
ний напрям має велике практичне значення в педагогічній пси"
хології для формування гармонійно розвиненої, цілеспрямова"
ної, з високими моральними якостями особистості, сенсом
життя якої є творення суспільно значущих цінностей.
Ідея самоактуалізації особистості використовується в соціаль"
но"психологічній регулятивно"детерміністській концепції те"
орії особистості. Згідно з нею, феномен самоактуалізації осо"
бистості є не потребою, а критерієм реалізації соціогенної
потреби у творенні матеріальної або духовної цінності.
1.4. Основні ідеї регулятивнодетерміністської
парадигми теорії особистості
В основу запропонованої нами регулятивно"детерміністсь"
кої парадигми теорії особистості покладено ідею загальної
теорії систем про те, що є деякий набір інваріантних властивос"
тей для низки ізоморфних або гомоморфних систем. І завдання
полягає у виявленні і тлумаченні цих інваріантних властивос"
тей і доповненні їх набором неінваріантних, специфічних влас"
тивостей для конкретної системи. У цілому ця парадигма теорії
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особистості не суперечить іншим парадигмам, але потребує
узгодження з ними, зокрема у питанні тлумачення понятійно"
го апарату.
З неоднозначним трактуванням сутності особистості сучас"
ними теоріями пов’язана неоднозначність понять, якими опе"
рують представники різних наукових шкіл. Є багато визначень
параметрів і властивостей людини та особистості, проведений
їхній порівняльний аналіз, подані різноманітні визначення
в різних психологічних та енциклопедичних словниках. Як
відомо, правильність визначення якогось поняття довести не"
можливо, оскільки воно ґрунтується на домовленості й пого"
дженості його змісту науковцями. Тому для викладення
матеріалу дослідження щодо використання параметрів особис"
тості є певні труднощі. У даній роботі ми не ставили завдання
проведення критичного аналізу наявних понять, у визначенні
яких є розбіжності. Тому в подальшому тексті наведені визна"
чення деяких параметрів (мотиву, потреби, соціальної наста"
нови та інших), які здебільшого базуються на усталеному ро"
зумінні їх змісту і використання яких дає змогу пояснити
авторський підхід до трактування тих чи інших явищ в теорії
людини й особистості. Але в разі розмитості розуміння деяких
понять було дано їх авторську трактовку. Виходячи з відомого
системного утворення «особистість ↔ ціннісне середовище»,
були прийняті такі положення щодо розуміння його будови:
1) середовище складається винятково з матеріальних та ін"
формаційно"ідеальних (духовних) цінностей або ціннісних пред"
метів природного чи штучного характеру;
2) будь"який об’єкт або суб’єкт, на який є попит чи запит
іншого суб’єкта, розглядається як цінність;
3) середовище є полем цінностей для задоволення біо" і со"
ціогенних потреб людини;
4) потреби людини спряжені з цінностями середовища;
5) реалізація потреби людини спрямована лише на цінність —
на задоволення цінністю або творення цінності;
6) реалізація потреби людини чи іншого суб’єкта відбува"
ється за певних умов, які не є потребами;
7) соціальні настанови спряжені з формальними і нефор"
мальними нормами соціального середовища;
8) компетентність спряжена із цінністю як джерела знань
(книг тощо);
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9) спілкування є засобом задоволення деякої потреби (а не
є потребою) для отримання інформації.
За запропонованою регулятивно"детерміністською кон"
цепцією особистості, висхідними детермінуючими чинниками
активності є біогенні (серед них психогенні) і соціогенні пот"
реби. Первісними для множини біогенних потреб є потреби
самозбереження й збереження роду (див. рис. 2. на с. 83),
повніше — самозбереження себе як цінності та збереження
нащадків як цінностей біосоціального середовища. Гармо"
нізацію організму та психіки людини із зовнішнім фізичним
і психічним середовищем недоцільно розглядати як задово"
лення потреб, а доцільно розглядати як умови існування лю"
дини в середовищі. Статевий потяг лежить в основі потреби
збереження роду і є рушійною силою статевого життя. В ос"
нові задоволення соціогенних потреб лежить механізм зни"
ження й погашення психічного дискомфорту внаслідок
когнітивного дисонансу.
Під структурою особистості розуміємо функціональну
структуру її сфери свідомості або мисленнєвої сфери свідомості
(когнітивного конструкту) як психічного органа мислення
й програмування своєї діяльності. Основою концепції соціаль"
ної психології особистості є ідея порівняльного аналізу харак"
теристик особистості як суб’єкта з подібними характеристика"
ми соціальних суб’єктів більш високих рівнів (осередків,
організацій, об’єднань організацій, держав), виокремлення
комплексу відповідних характеристик суб’єктів та їх
«сплетіння» у багатоцільовій полімотиваційній програмі
життєдіяльності особистості або в окремих програмах та їх
фрагментах. Прогнозування стратегічних потреб — цілей
і програмування тактичних засобів їх реалізації на кілька
років і десятки років більш характерне для таких соціальних
суб’єктів, як держава, корпорація, політична партія тощо, але
й люди в міру розвитку цивілізації теж намагаються визначи"
тися із життєвими орієнтирами, особливо тими, які відповіда"
ли б їхнім здібностям, і за можливості спрогнозувати і запро"
грамувати свій життєвий шлях не тільки щодо задоволення
біогенних потреб, пов’язаних із заробітком і матеріальним
забезпеченням, але, насамперед, стратегічних соціогенних
потреб, які б становили сенс життя. Якщо в давнину люди
жили одним днем, і їхня доля майже повністю залежала від
природного середовища та життєвих ситуацій, які виникали
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спонтанно, то з розвитком цивілізації, збагачення культурно"
го та природного і штучного (або штучно"природного) середо"
вища люди намагалися зазирнути якомога далі у своє май"
бутнє. Прогнозування й програмування життєвого шляху
виявляється вже як тенденція до осмисленого вибору цілей
і засобів їх досягнення. Особливо це стосується людей творчих
професій.
За даною соціально"психологічною концепцією особис"
тості, універсальною детермінантою будь"якої поведінки та
діяльності є механізм редукції психічного напруження, яке
суб’єктивно сприймається як потяг до матеріального або іде"
ального предмета потреби з певним позитивним емоційним то"
ном (насолоди, вдоволення, приємності) або як відраза від
предмета з певним негативним емоційним тоном (огиди, невдо"
волення, болю) у разі невідповідності його потребі. Об’єктивно
виникнення такого напруження зумовлено потребою в ма"
теріальній або інформаційно"ідеальній цінності середовища.
Підкреслимо, що потяг виступає емоційним чинником, який
активізує потребу як рушійну силу діяльності щодо її задово"
лення. Нероздільність потреби і потягу є важливим принци"
пом психології та соціальної психології. Реалізація спонук
у формі численних актів задоволення потреб суб’єктів шляхом
освоєння або творення матеріальних та інформаційно"ідеальних
цінностей середовища є антиентропійним процесом творення
техногенно"культурних структур цивілізації.
У випадку гомеостатичної системи цей механізм не викли"
кає заперечень: редукція психічного напруження в процесі за"
доволення потреби, яке суб’єктивно сприймається, наприклад,
як голод, спонукає організм до пошуку продукту і його спожи"
вання, що призводить до зняття напруги й повернення організ"
му до стану динамічної рівноваги. Подібна редукція психічної
напруги в процесі задоволення вже функціональної потреби,
сформованої у свідомості, має місце і в гетеростатичній системі
як ліквідація розбіжності між створеною ще в юнацькій уяві
моделлю (наприклад, мрія про високу посаду, про одруження
з «принцем» чи «принцесою», про професію космонавта й кос"
мічні подорожі як соціогенні потреби) і відображенням у свідо"
мості реального стану (наприклад, недосягнутого реального
статусу, реального одруження, реальної професії та працев"
лаштування). Це призводить до психічної напруги, що суб’єк"
тивно сприймається як відчуття дискомфорту, спричиненого
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розбіжністю між мрією й реальністю, і скеровує особистість на
усунення цього дискомфорту в процесі задоволення згаданих
соціогенних потреб. Цей механізм рушійної сили діяльності
особистості дав змогу зробити дане дослідження істотно уза"
гальненим, яке не суперечить іншим парадигмам. Узагальнен"
ня стало можливим завдяки дотриманню вимог методології
системного підходу до аналізу сутності особистості. Структура
викладення змісту дослідження підпорядкована саме цим ви"
могам.
Підтвердження гіпотези про структуру і розвиток особис"
тості шляхом визначення інваріантів соціальних суб’єктів різ"
них рівнів ґрунтується на використанні методології системно"
го підходу до аналізу ізоморфних (або гомоморфних) систем.
Ця методологія випливає із загальної теорії систем, і предме"
том її дослідження є інваріанти ізоморфних (і гомоморфних)
систем. Припускається, що такими інваріантами є параметри,
що характеризують суб’єктність соціальних утворень усіх
рівнів, які становлять ієрархію, тобто:
— особистість (громадянин, фізична особа);
— команда (спортивна команда, загін, екіпаж, кафе, хор,
гурт, група);
— організація (політична партія, фірма, підприємство, спорт"
клуб);
— об’єднання організацій (асоціація, корпорація, спілка,
союз, холдінг);
— держава (нація);
— об’єднання держав (націй).
Виявлені інваріантні характеристики суб’єктів конкрети"
зуються щодо особистості. На підставі комплексу цих
інваріантних параметрів вибудовується модель збідненої щодо
розмаїття характеристик особистості. Невластиві соціальним
суб’єктам, крім особистості, характеристики, такі як риси ха"
рактеру тощо, не можуть бути для них інваріантними, хоча
розглянуті в даній роботі.
Окремо висвітлюється питання про роль особистості разом
з іншими соціальними суб’єктами в подоланні глобальних
ентропійних процесів у природному й соціальному середови"
щах, які відбуваються спонтанно, самодовільно. Припускаєть"
ся, що в системі «соціальний суб’єкт ↔ соціальне й штучно"
природне середовище» у першій її складовій (у формі ієрархії
соціальних суб’єктів) закладено механізм, антиентропійна дія
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якого спрямована на відтворення природного і створення
штучного ціннісного середовища.
За концепцією із використанням методології системного під"
ходу припускається, що інваріантними параметрами соціаль"
них суб’єктів будь"якого рівня є детермінуючі й регулюючі їх
діяльність чинники. Сутність детермінуючих чинників полягає
у задоволенні або заспокоєнні потреб (стремлінь, бажань, інте"
ресів), а регулюючих — у регламентації діяльності щодо задово"
лення потреб у взаємодії з іншими суб’єктами (правові й мо"
ральні нормативні настанови, формальні та неформальні
правила і принципи взаємодії, звичаї, традиції тощо).
Окремим рядком відзначимо, що універсальною потребою
суб’єктів усіх рівнів є абстрактна потреба у вартості (вимірюва"
на в грошових одиницях), яка опредмечується в конкретних
матеріальних й ідеальних цінностях для задоволення конкрет"
них потреб. Інакше кажучи, усі конкретні видові матеріальні
й ідеальні цінності, як конкретні об’єкти потреб суб’єктів,
вимірюються абстрактною родовою субстанцією — вартістю
(або корисністю). Тому накопичення вартості у формі валюти
і скарбів є метою діяльності соціальних суб’єктів для ре"
алізації потенційної можливості задоволення будь"якої конк"
ретної потреби. Реалізація валютних резервів для задоволення
конкретних потреб суб’єктів виявляється в їх антиентропійній
діяльності щодо створення ціннісного штучного техногенно"
культурного середовища, наслідком чого є розвиток циві"
лізації. Тобто, якщо ентропійні процеси відбуваються спонтан"
но, не потребуючи ніяких вартісних затрат, то протилежні
антиентропійні процеси потребують неперервних і величезних
вартісних затрат, організації зусиль, мобілізації волі суб’єктів
діяльності.
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО"МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ СИСТЕМНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

2.1. Понятійний апарат, об’єкт і предмет системної
соціальної психології
Будь"яка наука починається з визначення об’єкта і предме"
та дослідження. Аналіз системної соціальної психології як на"
уки почнемо із зауваження, що об’єкт є онтологічним (буття)
і предмет гносеологічним (знання про буття) її аспектами. За"
звичай досліджують об’єкт, тобто деяке матеріальне чи інфор"
маційно"ідеальне утворення цього буття, а відображення цих
утворень буття у сфері свідомості як знань про них становить
предмет дослідження. Зауважимо, що деяку неоднозначність
у розуміння предмета дослідження вносить ще досить часто
уживане інше його значення — значення як річ, зокрема, коли
йдеться про опредмечення деякої ідеї, образу, думки. У такому
розумінні це поняття використовується в логіці. За потреби ми
використовуємо його в контексті цієї роботи у словосполученні
«предмет"цінність».
Буття становлять матеріальні й інформаційно"ідеальні цін"
ності. До матеріальних цінностей ми відносимо речовини, які
споживаємо, і різні речі, що використовуємо. До ідеальних цін"
ностей відносимо цінності як інформаційні утворення, складені
з лінгвістичних, графічних, цифрових та інших символів. Цін"
ності — це елементи соціального і штучно"природного середо"
вища. Вони задовольняють потреби людини як біосоціальної
істоти. Вони є також продуктом творчої діяльності особистості.
Зазначемо, що потреби людини спряжені з цінностями середо"
вища, поєднуючи таким чином систему «людина (соціальний
суб’єкт) ↔ соціальне і штучно"природне ціннісне середовище».
З вищенаведеної картини соціального і психологічного світу
видно комплекс понять, які використовують у системній со"
ціальній психології: об’єкт, предмет дослідження, соціальний
суб’єкт, система, соціальна система, особистість, мала контакт"
на група, велика група, зібрання індивідів, цінність, ціннісне
середовище, потреба, мотив, соціальна настанова, компетент"
ність, когнітивна структура психіки людини та інші.
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При визначенні системної соціальної психології як науки
було виокремлено її об’єкт і предмет дослідження поміж об’єкта"
ми і предметами соціології та психології. У загальному випадку
об’єктом системної соціальної психології є система «соціальний
суб’єкт ↔ соціальне і штучно"природне ціннісне середовище»,
у якій поєднані соціальні і психологічні властивості соціально"
го суб’єкта і ціннісного середовища. У соціумі відбуваються
спонтанні ентропійні процеси занепаду таких структур, і діяль"
ність її активної складової — соціального суб’єкта — спрямова"
на на відновлення і творення ціннісного середовища. Окремим
випадком соціального суб’єкта є особистість. У варіанті цієї
моделі «особистість ↔ соціальне середовище», де соціальним
суб’єктом є особистість, відображено вплив соціальних утворень
на формування соціогенних параметрів психічної когнітивної
структури особистості.
В інших варіаціях вихідної моделі «особистість ↔ мала кон"
тактна група», «особистість ↔ масове зібрання», де соціальне
середовище — це відповідно мала контактна група і масове
зібрання індивідів, докладно розглядаються механізми форму"
вання соціогенних параметрів через спілкування і взаємодію
в контактній групі та через точкове джерело інформації на ма"
совому зібранні індивідів, наприклад, мітингу.
Розглядаємо особистість у контактній групі як у мікросо"
ціальному середовищі. Подібні об’єкти «особистість ↔ мала
контактна група» різних соціальних інституцій, такі як «осо"
бистість ↔ сім’я», «особистість ↔ бригада», «особистість ↔ пар"
тійний осередок», «особистість ↔ художня студія», «особис"
тість ↔ спортивна секція», «особистість ↔ парафія» тощо, мають
свої особливості. Ядром усіх цих соціальних утворень є їх під"
система «особистість». Якщо розглядати «анатомію» психіч"
ної системи людини як біосоціальної істоти, то її складовими
є природжені й набуті під соціальним впливом підсистеми.
Комплекс набутих властивостей останньої підсистеми становить
особистість. Під структурою особистості розуміємо функціональ"
ну структуру її сфери свідомості як психічного органа мислен"
ня й програмування своєї діяльності. У свою чергу, особистість
(сфера свідомого) є складовою системи «людина», другою скла"
довою якої є психічна підсистема природжених властивостей
людини як генетично успадкованого організму.
Об’єктом системної соціальної психології є конкретизована
система «особистість ↔ соціальне середовище», а саме: «особис"
тість ↔ команда (мала контактна група)», «особистість ↔ ко"
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манда ↔ формування (велика група)», «особистість ↔ масове
зібрання».
Предметом вивчення системної соціальної психології є ос"
нови теорії соціально"психологічних явищ, пов’язаних із
вищеназваними об’єктами. Як зазначалося, предмет науки
є відображенням у свідомості людини і разом з тим у су"
спільній свідомості природи і механізмів діяльності соціаль"
них суб’єктів у полі матеріальних та інформаційно"ідеальних
цінностей соціального і природного та штучного середовища.
Методологічною основою системної соціальної психології
є принцип системного підходу до пізнання соціально"психоло"
гічних явищ, який випливає із загальної теорії систем. Мето"
дологічний принцип системного підходу зумовив концепцію
системної соціальної психології, за якою зміст її розгортається
навколо ідеї щодо виявлення інваріантів низки ізоморфних
систем, тобто на ідеї порівняльного аналізу соціальних суб’єк"
тів з подібними функціями і властивостями (індивід, мала кон"
тактна група, організація і об’єднання організацій як великі
групи, держава, масове зібрання) і виділення комплексу
відповідних інваріантних параметрів суб’єктів з подальшою їх
конкретизацією стосовно конкретного суб’єкта, незалежно від
того, особистість це чи організація. Для повної характеристики
особистості як суб’єкта діяльності комплекс інваріантних па"
раметрів доповнюється низкою специфічних неінваріантних
параметрів (рис характеру, професійної компетентності, гендер"
них властивостей тощо).
Зауважимо, що за методологічним принципом системного
підходу пізнання будь"якого явища йде від загального до част"
кового. У даному випадку теорія особистості і теорія малої групи
є частинни щодо загальної теорії суб’єкта. Тому розроблення
останньої передує розробкам конкретних частинних теорій.
Насамперед важливою для розкриття сутності соціально"пси"
хологічних структур вищого рівня є теорія особистості, оскіль"
ки особистість є елементом кожного з соціальних утворень.
Упереджуючи подальший виклад матеріалу, зазначимо, що
матеріальні й інформаційно"ідеальні цінності середовища, в які
«занурений» суб’єкт, зокрема особистість, у глобальному
масштабі самодовільно (інколи підсилено людською діяльніс"
тю — екологічним забрудненням, міжсуб’єктними конфліктами,
війнами, диверсіями, тероризмом тощо) занепадають, руйну"
ються, розкладаються, і для протидії цим процесам необхідні
зусилля суспільства для відтворення і розвитку ціннісного
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середовища. Смисл діяльності соціальних суб’єктів полягає
у подоланні ентропійних процесів шляхом упорядкування і тво"
рення штучного ціннісного середовища. Предмет системної со"
ціальної психології включає дослідження механізмів суб’єктів
можливої протидії руйнації і деградації структури ціннісного
середовища, передбачає аналіз життєвих орієнтирів суб’єктів
і кожної особистості та прогнозування їхніх стратегічних
цілей щодо перетворення і творення ціннісного середовища від"
повідно до потреб людства, що становить сенс життя, сенс людсь"
кого існування.
2.2. Визначення й основні ознаки системи
Починаючи дослідження у будь"якій галузі науки, науко"
вець запитує себе, у чому полягає пізнання відповідних явищ
і матеріальних утворень навколишньої дійсності. І доходить
висновку, що для цього потрібно виділити об’єкт дослідження
зі структурованого довкілля, тобто виокремити як пiдсистему
в системi бiльш високого рiвня, здiйснити аналiз його пiдсис"
тем та елементiв, а потiм здiйснити їх синтез у цiлiсне утворен"
ня. Методологiчно обґрунтованим є вивчення спочатку його
структури, тобто будови у просторi, а потiм дiї його в часi.
Протягом столiття iнтенсивно розвиваються методологiчнi
засоби дослiджень з метою пiдвищення їх ефективностi й упо"
рядкування набутого наукового знання. Останнiми десятирiч"
чями в усiх галузях науки використовують методологiю систем"
ного пiдходу або системного аналiзу явищ i утворень рiзного
походження. Основою цiєї методологiї є загальна теорiя систем
[наприклад, 66; 78]. Предметом дослiдження цiєї теорiї є iнва"
рiанти iзоморфних (гомоморфних) систем рiзної природи. Пi"
знання реальної системи полягає у тому, що за її основу беруть"
ся iнварiантні властивостi низки iзоморфних систем і ними
наділяється деяка абстрактна система. Під час конкретизації
останньої до переліку інваріантних властивостей додається пе"
релік специфічних (неінваріантних) властивостей реальної
системи. Саме такий методологiчний підхід у пізнанні різних
явищ називають системним підходом.
Пізнання за допомогою методології системного підходу є уні"
версальним, тому що воно використовується в усіх науках стосов"
но утворень будь"якої природи. Загальна ідея пошуку iнварiантiв
систем різного походження має ту особливiсть, що намагання
в процесі пiзнання охопити якомога бiльшу кiлькiсть рiзнома"
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нiтних систем призводить до зменшення кiлькості їх iнварiант"
них властивостей. Тому їх пошуку передує виокремлення iзоморф"
них систем на основі попередньої типологiї. Оскільки відповідні
об’єкти розглядаються як системи в ієрархічнiй структурi свiто"
будови, це дає можливiсть виявити їх iнварiанти й конкретизу"
вати їх вiдносно деякої виокремленої в цій ієрархії системи.
Є багато рiзних визначень поняття «система», але всi вони
мiстять спiльне положення про якісну відмінність системи від
конгломерату елементів.
Система — це сукупнiсть елементiв з певними зв’язками
мiж ними, якi утворюють деяку якiсно своєрiдну цiлiснiсть.
Системний аналiз рiзних утворень неживої, живої та соцiаль"
ної природи ґрунтується на певних спільних ознаках таких
систем, що й дає можливість вирізнити інваріанти. Розгляне"
мо деякі з найбiльш загальних ознак систем.
1. Цiлiснiсть. Однiєю з основних ознак системи є те, що во"
на характеризується певною цiлiснiстю. Це означає, що внут"
рiшнi взаємозв’язки мiж її елементами та пiдсистемами iстотно
перевищують її зовнiшнi зв’язки з iншими системами в межах
бiльш складної системи. Важливо зазначити, що домiнуючi
внутрiшнi взаємозв’язки i взаємодії, порівняно із зовнішніми,
надають подiбнiй системi соцiальної природи певної автономiї,
незалежностi, самостiйностi в прийняттi рiшень, а отже, пев"
ної суб’єктностi.
2. Відкритiсть і закритiсть. Системи подiляються на від"
критi й закритi. Закриту систему можна розглядати як певним
чином ізольовану від впливiв навколишнього середовища, а від"
криту систему — ні. Остання обмінюється інформацією, ресур"
сами, різними матеріальними елементами із системами навко"
лишнього світу. Характерною ознакою вiдкритих i закритих
соцiальних систем є можливiсть вiдповiдно вiльного або обме"
женого обмiну iнформацiєю з соцiальним оточенням.
3. Ієрархічність. Кожна система входить до ієрархічної будо"
ви навколишнього світу, соціальних структур, тобто є підсис"
темою системи вищого рівня складності і одночасно сама скла"
дається з підсистем як систем нижчого рівня складності. При
зіставленні структур i властивостей деякої видiленої системи
з іншими iзоморфними системами виявляється комплекс подiб"
них для них властивостей, які характеризують також i виокрем"
лену досліджувану систему: це може бути енергiя, потужність,
напруженість, сила, iнформацiя тощо, а в соціальній сфері —
статус, потреба, iнтерес, соцiальна настанова, ефективнiсть тощо.
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4. Гомеостатичність і гетеростатичність. Системи подiля"
ються на гомеостатичнi й гетеростатичнi (негомеостатичнi).
Обмін системи матерiальними елементами з довкіллям може
мати специфічний характер: на вiдмiну вiд випадку статичної
рiвноваги, коли складена з постiйних елементiв структура систе"
ми зберігається у зовнішньому середовищi, у випадку так званої
динамічної рівноваги структура системи зберігається за по"
стійного обміну структурними елементами із зовнішнім сере"
довищем. Кожен може порiвняти подiбнi спіралеподібні струк"
тури: гвинтові сходи у будiвлi (статична рiвновага) i вир у річці
(динамічна рівновага). Спiльним у цих структур є те, що обидвi
вони — спiралі, а вiдмiнним — те, що перша — гвинтові сходи —
складена з постійних елементів (скріплених між собою часто"
чок будівельного матеріалу), а друга — вир у річці — з елемен"
тiв (молекул води), які неперервно змінюються.
У біологічній сфері всi організми перебувають у динамічній
рівновазі із середовищем, оскільки у процесі свого функціюван"
ня вони поглинають поживні речовини (кисень, воду, вуглево"
ди, бiлки, вiтамiни тощо) і виділяють рештки, пiдтримуючи
клітинну будову і постійну температуру за змін температури
зовнi. Таким чином, у динамiчнiй рiвновазi здійснюється по"
стійний обмін системи речовинами, ресурсами й iнформацiєю
з навколишнім середовищем, i такi системи дiстали назву го"
меостатичних. Гомеостатичні системи не є розвивальними. Не"
зворотне порушення такої рiвноваги веде до розвитку або до
розпаду системи. Стабiльнiсть структур розвивальних систем —
це рухома стабiльнiсть за неперервного переходу системи з одно"
го стану до якісно нового наступного, і такi системи вiдносять
до типу негомеостатичних або гетеростатичних. На відміну від
принципу гомеостазу, за принципом гетеростазу основним спо"
собом зміни особистості є розвиток [Обуховский, 1981, с. 53].
Гетеростатичну систему можна розглядати як гомеостатичну
з рухомою точкою динамічної рівноваги, яка переміщається у бік
розвитку системи, тобто в напрямку більшої організованості,
структурованості (або деградації системи, тобто до стану хаосу,
безладдя). Соцiальнi системи гетеростатичнi. Особистість є ге"
теростатичною системою у тому розумінні, що вона неперервно
«живиться» інформацією до моменту досягнення визначеної
мети, яка відображає стан більш високого рівня системи порів"
няно з вихідним. Людина як бiосоцiальна система складається
з органiзму як гомеостатичної пiдсистеми i соціогенної сфери
свідомості як гетеростатичної пiдсистеми.
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5. Структура і процес. Кожна система існує у просторі
і часі, і згідно з принципом системного підходу спочатку розгля"
дають її в статиці (фіксовану в часі), тобто її просторову структу"
ру, а потім — у динаміці, тобто процес як розгортання її дії
в часі. Характерною для соцiальних систем є iєрархiчна структу"
ра, але в малих неформальних групах зустрiчаються структури
з рiзноманiтними схемами субординацiї й координацiї мiж їх
членами. У динамiцi системи, серед них є соцiальнi, характери"
зуються стацiонарними й нестацiонарними процесами, а останнi
бувають прогресуючими (розвивальними) й регресуючими (за"
непадаючими). Показником перших є зменшення, а показни"
ком других — збiльшення величини ентропiї.
6. Детермінованість і статистичність. Детерміновані систе"
ми — це, здебільшого, організації, що діють за статутами. Як
організовані системи із усталеною структурою зв’язків з підсис"
темами різних рівнів, вони характеризуються відносно низьким
показником ентропії — показником дезорганізації систем.
Статистичні системи являють собою сукупності деяких еле"
ментів, зокрема соціальні сукупності — зібрання індивідів.
«Структурою» їх є багатовимірні статистичні розподіли еле"
ментів за комплексом властивостей. Прикладами соціальних
статистичних систем є натовп, мітинг тощо.
У свою чергу, і детерміновані, і статистичні соціальні системи
поділяються на формальні й неформальні. Наприклад: детерміно"
вана формальна система є офіційною і діє за статутом — установа,
фірма тощо; детермінована неформальна система є неофіційною
і діє за власним «статутом» — секта, загін волонтерів, злочинна
організація тощо; статистична формальна система є офіційною —
мітинг, демонстрація тощо; статистична неформальна система
є неофіційною — уболівальники на стадіоні, натовп та ін.
Такi основнi ознаки систем, використані в даній роботі. Ана"
ліз природних і соціальних утворень або систем за цими поло"
женнями становить суть методологічного принципу системно"
го підходу.
2.3. Методологія системного підходу:
послiдовнiсть і етапи системного дослiдження
У системному аналізі ієрархічних структур використову"
ється методологічний принцип макро" і мікропідходу. Власти"
вості певної системи в заздалегідь виокремленому трирівневому
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конструкті вивчаються з позиції надсистеми (або середовища)
і з позиції складових її підсистем.
Пiзнання властивостей даної системи в результаті вивчен"
ня взаємодії з іншими системами, без розкриття її внутрішніх
механізмів, є описувальним, а пiзнання тих самих власти"
востей на основi вивчення внутрiшнiх механiзмiв є поясню"
вальним.
У кібернетиці під час дослідження систем управлiння поєд"
нуються макро" i мiкропiдходи. У цьому разі для пiзнання таких
систем із методологiчною метою використовується модель так
званої чорної скриньки. Згiдно з макропiдходом, дослiджува"
ний об’єкт розглядається як «чорна скринька», тобто як об’єкт,
внутрiшня структура якого невiдома, але про функцiї i власти"
востi якого можна судити на підставі його реакцiй на зовнiшнi
впливи з боку iнших систем. Пiсля виявлення таких властивос"
тей у подальшому процесi пiзнання використовується
мiкропiдхiд, згiдно з яким «чорна скринька» ніби перетворю"
ється в «білу скриньку», тобто природа виявлених у разі засто"
сування макропідходу властивостей системи пояснюється
розкриттям її внутрiшньої структури i механiзмiв дiї. Наведена
методологiя свідчить про доцiльнiсть використання на першо"
му етапi пізнання методологічного прийому макропiдходу для
виявлення властивостей системи, а на другому етапi — прийо"
му мiкропiдходу для пояснення їх природи, сутності. Iз визна"
чення методологічних підходів пізнання й аналiзу ознак систе"
ми випливають послiдовнiсть i етапи системного дослiдження.
Спочатку аналіз системи проводиться на макрорівні. На пер"
шому його етапi слiд переконатися в тому, що дослiджувана
система є цiлiсним утворенням. З цiєю метою проводиться ана"
лiз природи й iнтенсивності її зв’язкiв мiж внутрiшнiми еле"
ментами й пiдсистемами та зовнiшнiми системами та iншими
утвореннями: якщо внутрiшнi зв’язки iнтенсивнiшi й мало за"
лежні від зовнiшнiх, то дана система є цiлiсним утворенням,
i її можна аналiзувати саму по собi, виокремивши з навколиш"
нього середовища, із зовнiшньої надсистеми. Для соцiальних
систем важливою ознакою цілісностi є здатнiсть приймати рi"
шення для виконання всередині системи i вiдносно слабкий
вплив рiшень, якi надходять з iнших систем.
Далi належить роздiлити аналiз системи в просторi i в часi,
тобто виконати його у статицi та динамiцi. Отже, спочатку до"
цiльно звернутися до вивчення структури системи, а потiм —
до розгляду процесу її функцiювання і змiн у часi.
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На етапi вивчення системи у статицi визначається її мiсце
в iєрархiчнiй структурi мiж вищим i нижчим рiвнями, тобто
виокремлюють її як пiдсистему в зовнiшнiй системi i вирізня"
ють її внутрiшнi пiдсистеми. Iз того, що обрана система вклю"
чена у вiдповiдну iєрархiчну структуру, випливає можливiсть
вивчення її на макрорівні як певної цілості, що взаємодiє із
системами оточення.
За своєю структурою системи, зокрема соціальні, подiляють"
ся на детермiнованi i статистичнi: першi — суть юридичнi осо"
би, тобто органiзацiї, структура яких визначена статутом,
а другi — суть неформальні групи людей зі спiльними iнтереса"
ми, потребами, iдеями, поглядами. Системний аналiз передба"
чає вiднесення дослiджуваної системи до одного із цих типiв
систем.
Наступний крок пізнання пов’язаний із вiднесенням дослi"
джуваної системи до типу гомеостатичних чи гетеростатичних.
Наведенi до цього часу методологiчнi прийоми було спрямо"
вано на пiзнання системи в статицi, тобто на встановлення її
структурних особливостей i комплексу властивостей. На цьому
етапі визначаються інваріантні властивості низки ізоморфних
систем, а також специфічні неінваріантні властивості для да"
ної системи.
Пiсля цього методологiчно доцiльно розглянути систему в ди"
намiцi, тобто дiю її в часi. Як відомо, процеси поділяються на
стаціонарні й нестаціонарні, а останні — на розвивальні й занепа"
даючі. Дiя соцiальних систем у часi формалiзується з використан"
ням методiв прогнозування, планування, програмування, управ"
лiння, керівництва. У дiяльностi, пов’язаній з проектуванням
i створенням системи, широко застосовуються методи сiтьово"
го планування.
Пізнання за допомогою методології системного підходу є уні"
версальним тому, що системний підхід використовується в усіх
науках стосовно утворень будь"якої природи. Що бiльше рiзно"
манiтних утворень охоплюється системним аналiзом, то менше
iнварiантних властивостей вони мають. У будь"якому випадку
видiленi iнварiанти становлять концептуальну основу теорiї вiд"
повiдного утворення. Щодо соцiальних утворень, то вiдмiнною
їх ознакою є те, що їх елементи — люди — надiленi свiдомiстю,
що дає можливiсть розглядати внутрiшнi й зовнiшнi зв’язки
соцiальних систем за iнформацiйними каналами. Структура со"
цiальних систем зумовлена постiйними законами, зафiксовани"
ми у статутах, а оперативний зв’язок між ними здiйснюється
у формi розпоряджень, наказiв, постанов, рішень, ухвал тощо.
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Мета подальшого дослiдження полягає в застосуванні сис"
темного пiдходу до вивчення особистостi на пiдставi виокрем"
лення iнварiантних властивостей iзоморфних соцiальних сис"
тем із подальшим додатком її специфiчних властивостей.

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЯК
ЧИННИК АНТИЕНТРОПІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
3.1. Протидія руйнівних і творчих тенденцій
у ціннісному середовищі
Після народження дитина потрапляє в антиентропійний по"
тік руйнації матеріальних і духовних цінностей, проти якого
вона приречена діяти, чинити йому опір своєю свідомою твор"
чою діяльністю, тобто приречена виявляти свою силу волі.
Застосування методології системного підходу дає можливість
установити iнварiантнi параметри суб’єктів, виходячи з аналізу
утворення «соцiальний суб’єкт ↔ ціннісне середовище», з по"
дальшим визначенням кількостi і функціонального призначен"
ня параметрів особистості. Особистість є частинним випадком
соцiальних суб’єктів, включених у це середовище. Гармонізація
соцiальних суб’єктів будь"якого рівня із середовищем здійс"
нюється через комплекс параметрів цих суб’єктів, спряжених
із цінностями середовища, і, урешті"решт, зумовлена творчо"
перетворювальною здатнiстю сфери свідомості осiб, уособлю"
ючих цi суб’єкти (осередки, органiзацiї, об’єднання, держави),
долати самодовільні процеси хаотизації та деструкції соціаль"
ного, біологічного й фізичного середовища.
Виникає питання, яку роль відіграє особистість у подоланнi
руйнiвних процесів у соціальному й штучно"природному сере"
довищi та в розвитку суспiльства. Тобто йдеться про розв’язання
суперечності між двома процесами: самодовільним руйнівним
(може бути цілеспрямованим руйнівним у разі міжсуб’єктного
конфлікту) і цілеспрямованим творильним, і що перевага остан"
нього, тобто творильного процесу над руйнівним, здійснюється
організованою дією суб’єктів, ядром яких є особистість, її сфе"
ра свідомості разом із психічним механізмом редукції напру"
ження (когнітивного дисонансу). Нагадаємо, що предметом
дослідження є особливості й властивості соціальних суб’єктів,
які зумовлюють суб’єктність відповідних соціальних утворень
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(систем), та конкретизація цих особливостей і властивостей
відносно особистості, відносно малої контактної групи, великої
групи (організації) і зібрання індивідів. Цим зазначається, що
інваріантність властивостей соціальних суб’єктів зумовлена їх
спорідненістю і що ця спорідненість зумовлена «конструк"
цією» соціальних суб’єктів із елементів, які є суть особистості,
що надають творчих властивостей цим суб’єктам.
Проаналізуємо роль соціальних суб’єктів у глобальному
розвитку життєвого середовища взагалі та розвитку соціуму зок"
рема. Людина і соціум існують не самі собою, а включені до си"
стеми життєвого середовища і в процесі її розвитку відіграють
роль механізму інформаційного управління світовими матеріаль"
но"енергетичними потоками, надаючи навколишнiй реальностi
системного характеру. По суті, це і є процес творення цінностей
штучно"природного і соціального середовища, процес творення
культури, творення і розвитку цивілізації.
Щоб зрозуміти сутність дії людських біо" і соціогенних ме"
ханізмів системотворення, звернемося до аналізу матеріально"
енергетичних процесів, які відбуваються в межах земного
простору. Важливою особливістю системи «людина ↔ цiннiсне
середовище» (як частинного випадку системи «соціальний
суб’єкт ↔ цiннiсне середовище») є те, що таке середовище саме
собою, без творильної діяльності людини як живої, наділеної
сферами несвідомого і свідомого істоти, не тiльки не розвиваєть"
ся, але й самодовільно хаотизується, руйнується, а нерідко цей
процес посилюється соціальними конфліктами. Звідси випли"
ває сенс життєдіяльності людини, інших соціальних суб’єктів,
якi вона уособлює, спрямований на подолання деструктивних
процесiв i на системотворення, творення матеріальних і духов"
них цінностей культури. У цій протидії деструктивних i твор"
чих процесів відображені ідеї академіка В. Вернадського про
роль ноосфери як втілення глобального Розуму в розвиток при"
родно"техногенного і соціального цiннiсного середовища.
3.2. Чинники антиентропійного процесу
Хоча соціум відіграє роль механізму протидії ентропійним
процесам руйнації, хаотизації навколишнього цiннiсного сере"
довища, спонуками до такої дії є механізми більш глибинних
біогенних, психогенних і соціогенних підсистем людини як еле"
мента соціуму.
Насамперед охарактеризуємо спрямованість процесів у нав"
колишньому середовищі. Згідно з філософськими поглядами,
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у світі відбуваються протилежні процеси структурування і де"
струкції, упорядкування й розупорядкування, організації
й дезорганізації об’єктивної реальності. Стосовно фізичного се"
редовища відомо (за законами термодинаміки), що закриті сис"
теми самодовільно, спонтанно прямують до стану теплової
рiвноваги, тобто вiд менш імовірних (більш упорядкованих) до
більш ймовірних (менш упорядкованих) станів, а отже, до
хаотизації, і що показником такого процесу хаотизації реаль"
ностi є ентропія (зауважимо, що самодовільний ентропійний
процес відбувається лише у фізично нейтральному середовищі.
А у фізичних силових полях у космічному просторі відбува"
ються також зворотні, негентропійні процеси [Дюкрок, 1968]).
Земний простiр можна розглядати в певному розумiннi як
закриту систему, що знаходиться в полi радiацiйної сонячної
енергiї. У земному просторi відбуваються два протилежно
спрямовані процеси: ентропійний й антиентропійний. З одного
боку, відбуваються самодовільні, підсилені енергетичними со"
нячними потоками, деструктивні процеси, а з іншого — цими
самими енергетичними потоками зумовлено життя як процес
творення структур, структурування реального світу. У низці
мимовільних механізмів антиентропійної дії щодо творення
систем фізичної, біологічної та соцiальної природи ефективним
на макрорівні є механізм розумової діяльності людини, спря"
мованої на творення упорядкованого штучного ціннісного сере"
довища. Згідно з термодинамічними уявленнями, самодовільний
процес локалізації рухомої матерії в системи, тобто процес
структурування матерії (у закритих або квазізакритих системах
із фізично нейтральних елементів) має бути протиприродним
у тому розумінні, що будь"які неоднорідності, структуровані
локалізації являють собою нерівноважні стани, якi прямують
до рівноважних (тобто до хаотичних із розпадом структурнос"
ті) як більш імовірних. Рівноважний стан характеризується
збільшенням величини ентропії, яка є мірою деструкції ма"
теріальних утворень, мірою дисипації енергії, «зниження її
якості», тобто перетворення «організованої» енергії в теплову,
розсіяну енергію. Зворотний же процес, процес структуралізації
матерії, виявляється в протилежній тенденції — в уникненні
менш імовірних, з точки зору термодинаміки, станів матеріаль"
них утворень зі зниженням ентропії та підвищенням «якості
енергії». Інакше кажучи, зростає негентропія (синтропія) та"
кої системи, або зростає кількість зосередженої в ній інформа"
ції як міри «рiзноманiтності» розподілу енергії (або речовини)
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у просторі й часі [Бриллюэн, 1960; Глушков, 1964, с. 53; Шам(
бадаль, 1967].
У фiзичному свiтi зростання «якості» енергії в процесі струк"
туралізації матерії в системи мiкросвiту супроводиться появою
нових стійких форм зростаючої складності. Збільшення кіль"
кості різноманітності на нижчих ступенях структуралізації
матерії мікросвіту (вимірюваної кількістю інформації), завдя"
ки хвильовим властивостям матерії й урівноваженню різних
фізичних сил (які зумовлюють стійкість елементарних часток
й атомів за законами квантової механіки), призводить до тво"
рення і стабілізації системних утворень мікросвіту, що фіксу"
ється нами як народження нової якості (множини часточок або
континууму з новим номіналом якості) на рівні фізичної нежи"
вої природи [Дюкрок, 1968].
Далі, на рiвнi живої природи, завдяки генетичному меха"
нізму відтворювати собі подібні утворення (редуплікація біопо"
лімерів, поділ клітин, статеве й вегетативне розмноження рослин"
них i тваринних органiзмiв), народжуються нові стійкі системи
на рівні живої природи [Шредингер, 1972]. Завдяки механізму
задоволення біогенних потреб живих організмів, що зумовлює
стан динамічної рівноваги гомеостазу із зовнішнім середови"
щем, утворюються стійкі біологічні системи.
Над бiологiчними формами органiзацiї матерiї знаходяться
соціальні системи ще більш високого рівня складності організа"
ції, що включають як елемент людину — біосоціальну істоту,
наділену свідомістю. Стійкість соціальних систем визначається
гармонізацією економічних, політичних, культурницьких, ро"
динних, релiгiйних відносин у суспільстві, відображених у зако"
нах, які забезпечують оптимальну життєдіяльність громадян що"
до задоволення їхніх матеріальних i духовних потреб із гарантією
миру й прав людини. Отже, процес формування стійких станів ма"
теріальних утворень, в міру ускладнення їх організації, відобра"
жає ступені якісних стрибків на кваліметричній шкалі зростання
якості енергії, утворюючи, урешті"решт, усю світобудову.
Є антиентропiйнi механiзми на рiвнi неживої, живої та со"
цiальної природи. В останньому випадку завдяки дiї психiч"
них i соцiальних антиентропiйних механiзмiв здiйснюється не
тiльки вiдтворення живої i неживої природи, а й створюється
штучне техногенне високоорганiзоване середовище. Призначен"
ня соціальних суб’єктів в управлiннi матерiальними й енерге"
тичними потоками в глобальному системотвореннi можна порів"
няти з функцiєю, скажімо, управляючих електричних сигналів
у радіосхемах підсилювачів та генераторiв, коли незначними
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електричними сигналами здійснюється модуляцiя вiдносно
значних потокiв електричної енергії. Аналогiчно механiзм управ"
лiння суб’єктiв соцiальними об’єктами полягає в упорядкуваннi
значно потужнiших соцiальних процесiв за допомогою незнач"
них за величиною енергії iнформацiйних сигналiв у формi рi"
шень, постанов, наказiв, ухвал тощо.
Таким чином, процеси хаотизації відбуваються у напрямі
зростання ентропії, а зворотні антиентропійні процеси спрямо"
вані на структуралізацію і системотворення, тобто на творення
цінностей середовища. Антиентропійні процеси не можуть бу"
ти мимовільними і потребують мобілізації ресурсів для органі"
зації протидії деструктивним процесам. Цю останню антиент"
ропійну функцію виконують біологічні та соціальні механізми
життєвого середовища в межах земного простору. На антиент"
ропійний характер активностi живої матерії вказували багато
вчених. Так, Г. Бергсон ще на початку ХХ століття стверджу"
вав, що еволюція життя (бiологiчних утворень) і еволюція ре"
човини (фiзичних утворень) відбуваються в протилежних напря"
мах: «Усі наші аналізи показують зусилля життя піднятися на
схил, яким спускається речовина… Нездатне зупинити хід ма"
теріальних змін, воно все ж спроможне уповільнити його», —
стверджував ще сто років тому французький учений Г. Бергсон
[Bergson, 1908]. Інші видатні вчені, серед яких Н. Вінер, Л. Бріл"
люен, Е. Шредінгер, П. Шамбадаль та ін., дали тлумачення
антиентропійної природи життя. «На противагу неживим ті"
лам, — пише П. Шамбадаль, — жива матерія уникає тенденції
переходу в інертний стан, тобто стан «рівноваги», і це завдяки
метаболізму. Але цей метаболізм (тобто вся сукупність обміну ре"
човин), який відбувається в організмі, стосується не речовини
й енергії, а ентропії. Живий організм безперервно збільшує свою
ентропію і прагне до стану максимальної ентропії, тобто смер"
ті; він може уникнути цього, тільки черпаючи з навколишньо"
го середовища «від’ємну ентропію». Головна роль метаболізму
полягає в тому, щоб дати змогу організму вивільнюватися від
ентропії, яку він неперервно виробляє все своє життя, або, що те
саме, живитися від’ємною ентропією» [Шамбадаль, 1967, с. 263].
На соціальному рівні організації життєвого середовища до"
мінуючим протидіючим процесам хаотизації й розупорядку"
вання об’єктивної реальності чинником є соціум: свідома ці"
леспрямована діяльність людей соцiуму, у глибинах психіки
яких закладені інстинкти, підсвідомі потяги до приємного, до
насолоди і відрази від неприємного, огидного, прагнення до
емоційного комфорту й уникнення фрустрацій та болю.
48

Щоб запобігти процесам деструкції, потрібен механізм,
який би організовував матеріально"енергетичну субстанцію се"
редовища, керуючи і спрямовуючи її на творення стабільних
систем, тобто матеріальних та інформаційно"ідеальних (духов"
них) цінностей. По суті, сенс людського буття спрямований на
подолання ентропійних процесів шляхом інформаційно"
біологічного й інформаційно"соціального їх регулювання.
Історія цивілізації відображає антиентропійний процес орга"
нізації об’єктивної реальності, що називає людство розвитком
цивілізації.
Отже, сенс людського буття полягає у творенні цивіліза(
ції, яке передбачає прямування до фізичної, біонічної (біологіч"
ної) й соціальної структуралізації, упорядкування об’єктивної
реальності шляхом подолання спонтанних процесів прямуван"
ня до розупорядкування, до безладдя, до хаосу, тобто сенс
людського буття спрямований на творення штучного цiннiсно"
го середовища з мiнiмiзацiєю показника ентропії.
3.3. Ентропійні та антиентропійні процеси соціуму
У соціумi, який становить соціальне ядро ціннісного сере"
довища, теж, як і в природному середовищі, вiдбувається про"
тидія процесів творення й руйнації соціальних систем. Соціум
включає всі соціальні суб’єкти (фiзичнi та юридичнi особи, фор"
мальні й неформальні соціальні утворення) всіх соціальних
інституцій. Спектр цінностей середовища включає всi суб’єкти
та об’єкти, що слугують задоволенню потреб суб’єктів, тобто
становлять цінність, що характеризується інтенсивною вели"
чиною (сорт, ступінь, розряд), і мають вартість, яка характери"
зується екстенсивною величиною (обсяг у гривнях, доларах,
євро тощо) [Циба, 2002].
Згiдно з методологiєю системного пiдходу, системи подiля"
ються на детерміновані й статистичні (подібно до того, як
речовини, як фiзичнi системи, подiляються на крайнi типи за
агрегатним станом — кристалiчнi й газоподiбнi, якi характери"
зуються вiдповiдно низьким i високим показниками ентропiї).
Загалом, соцiум охоплює усе розмаїття i детермiнованих, i ста"
тистичних систем, якi характеризуються показником соцiальної
ентропiї. Але в соціальному середовищі, що являє собою моно"
або полімовний простір зі смисловим наповненням, показник
соціальної ентропії характеризує ступінь інформаційного без"
ладу. І навпаки, показник соціальної негентропії вказує на
ступінь систематизації інформації, розподіленої між безліччю
49

соціальних суб’єктів. Кожна цінність соціального середовища —
це інформаційна цінність продукту діяльності людини. Хаос
суб’єктів у соціальному середовищі у вигляді їх дезорганізації
свідчить про дисгармонію параметрів, що регулюють їх діяль"
ність, а головне — у соціальних настановах як розбіжностей
думок, поглядів, принципів, правил, стандартів, звичаїв тощо.
Система в цiлому характеризується станом стабiльностi,
стiйкостi, який визначається природою та iнтенсивнiстю зв’яз"
кiв мiж суб’єктами. Щодо природи зв’язкiв, то звичайно розріз"
няють зв’язки двох типів — матерiальнi й інформаційно(iдеаль(
нi (духовні), відповідно до природи людини, якiй притаманнi два
вiдповiднi типи потреб. Життєдiяльнiсть людини спрямована на
продукування й споживання матерiальних і духовних цiнностей
для задоволення цих потреб [Дубинин, 1977, 1983; Обуховский,
1972, 2003]. Матерiальнi зв’язки мiж людьми виявляються у ви"
глядi вiдносин у процесi виробництва, обмiну та споживання
продовольчих i промислових товарiв, а iдеальнi зв’язки проявля"
ються у спiльностi свiтогляду, ідеологiчних позицій, у духовній
спорідненості, єдностi думок, цілей тощо в процесі обміну і засво"
єння інформації. Величина й направленiсть зв’язкiв визначають"
ся «деревом цілей» системи і разом з тим визначають ступiнь
стабільностi системи, а аналiз сумiсної дiї всiх зв’язкiв у комплек"
сi дає змогу визначити, схильна вона до гуртування чи розпаду.
Системи, iндивiди в яких пов’язанi жорсткими зв’язками
i якi функцiонують згiдно із законодавчо ухваленими поло"
женнями статутiв вiдповiдних органiзацiй, належать до типу
детермiнованих систем. Соцiум в цiлому має iєрархiчну струк"
туру (зауважимо, що на вершинi її знаходиться Органiзацiя
Об’єднаних Нацiй, а в її основі — громадяни різних країн). Крiм
того, соцiум структурований за соцiальними iнституцiями або
їх складовими пiдсистемами теж у формi iєрархiй, на верши"
нах яких знаходяться вiдповiднi мiжнароднi органи управлiн"
ня, наприклад, Мiжнародна органiзацiя працi, Мiжнародний
олiмпiйський комiтет, Мiжнародна екологiчна органiзацiя
«Зелений свiт» тощо. Детермiнованi системи характеризуються
вiдносно малими значеннями ентропiї. Бiльш жорстка органi"
зацiя, як, наприклад, вiйськова, має меншу величину соцiальної
ентропiї, нiж така лабільна органiзацiя, як Спiлка худож"
ників. Цiлісність цих систем та ефективнiсть їх дiяльностi зу"
мовлена досконалiстю законодавчих та процесуальних положень
вiдповiдних статутiв і правових кодексів. Чiткiсть i обов’язко"
вiсть виконання цих положень членами вiдповiдних органiза"
цiй залежать вiд їхньої дисциплiнованостi та совiстi. Тому в ра"
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зi порушення вiдповiдних положень статутiв передбачаються
адмiнiстративнi та карнi санкції. Цими заходами утримуються
достатньо низькi значення показникiв соціальної ентропiї.
Найпростішою статистичною соціальною системою є су"
купність випадкових, інформаційно між собою не пов’язаних
людей — натовп. Величина соціальної ентропії такої системи
максимальна. Вона може бути зменшена за рахунок внесення
в таку сукупність людей організуючого начала у вигляді деякої
ідеї, зародженої всередині її або внесеної до неї іззовні. При цьо"
му індивіди можуть гуртуватися навколо такої ідеї (мітинг на
відміну від натовпу). Такий процес організації людей є антиент"
ропійним з формуючою роллю свідомості, конкретніше — свідо"
мої мети"потреби і комплексу регулюючих параметрів —
соціальних настанов (норм, правил, принципів, стандартів) що"
до оптимізації організації людей разом із природним і техноген"
ним середовищем в їхній протидії саморуйнівним (нерідко
підсиленим свідомим руйнівним процесом у формі війни або ан"
тиекологічної діяльності) ентропійним процесам. Цiліснiсть та"
ких статистичних систем зумовлена переконаннями їх членiв
у справедливостi й дієвості ідей, якi відображають концепту"
альні моделі щодо творення цiннiсного середовища. Саме такi
iдеї слугують перетворенню вiдповiдних статистичних систем у де"
термiнованi зi зменшенням показника соцiальної ентропiї. Це
свiдчить про те, що оптимiзується структура i дiяльнiсть соцiу"
му щодо створення сприятливих умов для iснування людини.
Отже, соцiум мусить пiдтримувати сам себе в органiзовано"
му станi, постiйно удосконалюючи свою структуру в цiлому
i окремих пiдсистем шляхом мiнiмiзацiї показника соцiальної
ентропiї. Водночас соцiум є суб’єктом, який структурує зовнiш"
нє оточення, тобто соцiум є механiзмом творення цiннiсного
соцiального i штучно"природного середовища, який протидiє
довiльним ентропiйним процесам його руйнацiї та хаотизацiї.
Цей механiзм соцiуму базується на властивостях свiдомої
дiяльностi людей у формі реалізації соціогенних потреб щодо
творення матеріальних і духовних цінностей. Ці потреби пер"
вісно залежать від їхньої емоційно"психічної природи та творчої
здатності до моделювання у свідомості оптимізуючих їхнє жит"
тя складних структур життєвого середовища і відтворення їхніх
мовно"інформаційних моделей у реальному світі. Реалізація
безлічі таких моделей, створених численними соціальними
суб’єктами, привела до створення штучного життєвого середо"
вища, пристосованого до комфортного способу задовлення по"
треб соціальних суб’єктів, ідеально"інформаційна структура
якого в першому наближенні передається системою Інтернету.
51

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕМЕНТАРНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ
СОЦIАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА
4.1. Деякі загальні положення
Предметом теорії соцiального суб’єкта є механiзми гармо"
нiйного iснування i розвитку утворення «соцiальний суб’єкт ↔
соціальне, біологічне і фізичне (природне і штучне) цiннiсне
середовище», або коротко — «суб’єкт ↔ життєве середовище».
Стабільності такій системі надає спряженість, позначена зна"
ком «↔», соцiального суб’єкта з цінностями соціального та
фізичного середовища. Такий кругообіг — споживання і від"
творення цінностей — нагадує явище біоценозу в ширшому
контексті. Якщо соціально"психологічна система «соціальний
суб’єкт ↔ ціннісне середовище» лише споживає певні цінності
і продукує інші, перебуваючи у стані динамічної рівноваги, то
така система є гомеостатичною. Якщо вона, до того ж, створює
додаткові цінності, тобто в економічній термінології, творить
додаткову вартість, то вона є розвивальною, гетеростатич(
ною. Індивідуальний людський і груповий розум, реалізуючи
потреби відповідних суб’єктів, не тільки продукує і компенсує
зруйновані внаслідок ентропійних процесів цінності, а й тво"
рить додаткові цінності, створюючи штучне середовище.
Можна сказати, що тут діє розширений негентропійний закон
економіки про додаткову вартість, утілену в цінностях науко"
во"технічного прогресу.
Отже, соціум, компонентами структури якого є соцiальнi
суб’єкти, є чинником творення й упорядкування цiнностей сере"
довища, тобто виконує функцію механізму протидії руйнiвним
ентропійним процесам у навколишньому середовищі, подолан"
ня яких не може вiдбуватися самопливом, а потребує органiзова"
них зусиль суб’єктів. Завдяки цим зусиллям соціальні суб’єк"
ти створюють штучне ціннісне середовище, водночас будучи
й самі штучними утвореннями.
Якщо соцiальний суб’єкт розглядати як органiзацiю або об’єд"
нання органiзацiй, то вiн є, насамперед, предметом вивчення
соцiологiї. Але в даному випадку соцiальний суб’єкт, як очолена
лідером група, розглядається як колективний розум, надiлений
властивiстю суб’єктностi, тобто є детермiнуючим чинником
(рушiйною силою, джерелом активностi) у подоланнi ентропiй"
них процесiв деструкції, хаотизацiї навколишньої дiйсностi
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шляхом творення штучного середовища цiнностей. Наприклад,
конструкторське бюро з конструювання певного продукту є тим
колективним розумом кiлькох десятків або сотень спецiалiс"
тiв, тобто суб’єктом, здатним створити продукт як одну із цiн"
ностей середовища; державний парламент є тим колективним
розумом кiлькох десятків або сотень депутатів, тобто суб’єктом,
який розробляє закони суспільства як інформаційно"ідеальні
цінності соціального середовища, тим самим конструюючи і роз"
будовуючи державу. Окремим випадком соцiального суб’єкта,
надiленого iндивiдуальним розумом, є людина, особистiсть. Ко"
жен суб’єкт, зокрема особистiсть, потенційно і реально є творцем
цінностей фізичного, біонічного і соціального середовища.
Із наведеного міркування випливає, що об’єктом дослiджен"
ня теорії соцiального суб’єкта є неформальні і формальні (ос"
танні в юриспруденції визначаються як фiзичні та юридичні
особи) соцiальнi суб’єкти, структуровані в ієрархічні системи:
індивід (особистiсть) →
→ команда (осередок, контактна група, бригада, екiпаж,
студiя, сiм’я тощо) →
→ органiзацiя (пiдприємство, фiрма, установа, фiлiя, полiтич"
на партiя, товариство, спiлка, спортивний клуб, парафiя тощо) →
→ об’єднання органiзацiй (корпорацiя, асоцiацiя, мiнiстер"
ство, етнiчне автономне об’єднання, конфесiя тощо) →
→ держава (законодавчий, виконавчий i судовий органи),
Церква, органiзацiя, яка є членом або філією мiжнародної ор"
ганiзацiї →
→ об’єднання держав (Органiзацiя Об’єднаних Нацiй, Євро"
пейський Союз держав, федерацiя держав, конфедерацiя держав
тощо) i мiжнароднi органiзацiї (мiжнародна корпорацiя, мiж"
народна федерацiя спортивних клубiв, мiжнародна конфесiя
тощо), що класифіковані за соціальними iнституцiями та стра"
тифiковані за статусом.
Iнституцiйоване суспільство схематично можна подати у ви"
гляді п’яти"шести пiрамiд за кiлькiстю соцiальних iнституцiй:
1) родинної, 2) педагогічної, 3) культурницької, 4) економічної,
5) політичної, а також 6) релігійної [ФЭС, 1983, с. 209]. Кожна
з них поділяється ще на кілька правових інституцій, які охоплю"
ють специфічні сфери діяльності. Найрізноманітнішою є політич"
на соціальна інституція, до складу якої входять такі інститу"
ти, як політичні партії, державний апарат, прокуратура, суд,
армія тощо.
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Люди не тiльки становлять субстанцiю соцiальних суб’єк"
тiв. Окремi особистостi (лiдери, керiвники) з їх числа уособлю"
ють за статусом вiдповiднi соцiальнi суб’єкти (органiзацiї, їх
органи управлiння). Формування суб’єктностi особистостi
передбачає наявнiсть у неї певних параметрiв, якi у процесi
соцiалiзацiї надають їй властивiсть суб’єктностi.
Предметом вивчення теорії соцiального суб’єкта є механiз"
ми, якi надають йому, суб’єкту, властивість суб’єктностi, тоб"
то, у широкому соцiальному розумiннi, — здатність до вiднос"
но самостiйної діяльностi, спрямованої на творення цiннiсного
середовища, а у вузькому правовому розумiннi — здатність
приймати відносно самостійнi рiшення в межах своїх повнова"
жень i відповідати за їх виконання у процесi творення штучно"
го цiннiсного середовища.
Методологія даного дослідження полягає в тому, щоб тео"
рію особистості розглядати як частинний випадок теорії со"
ціального суб’єкта взагалі. Визначивши інваріантні параметри
соціальних суб’єктів, наступним кроком дослідження є адап"
тація їх до особистості, тобто обґрунтування мiсця та функцiї
цих параметрiв у взаємозв’язку з iншими параметрами пси"
хiчної сфери особистостi. Подібна процедура адаптації власти"
востей суб’єкта здійснюється також стосовно малих контактних
і великих груп та масових зібрань. Саме ця логiка обґрунтуван"
ня явища суб’єктностi суб’єкта (особистостi, групи) є основою
подальшого викладу матерiалу.
У цiй логiцi викладу предмета теорії соцiального суб’єкта
закладена i мета дослiдження. Якщо вважати, що iнтелектуаль"
ним ядром фiзичної особи є iндивiдуальний розум, а юридичної
особи — колективний розум, то метою пiзнання цих утворень
є встановлення iнварiантiв, тобто iдентичних характеристик
формальних і неформальних утворень, фiзичних i юридичних
осiб рiзних рiвнiв, вивчення подальшої адаптацiї цих характе"
ристик до особистостi і до груп та обґрунтування їх суб’єктнос"
тi. Мета подальшого дослідження полягає у визначенні інва"
ріантних параметрів таких систем через аналіз їх зв’язків із
цінностями середовища. Ідея дослідження полягає у «вилученні»
соціального суб’єкта із системи «соціальний суб’єкт ↔ цінніс"
не середовище», тобто у «розриві» його зв’язків із середовищем
задля типологізації цінностей середовища для встановлення
відповідної типології спряжених з ними його параметрів.
За припущенням, параметри людини (й особистості), як
дзеркальне відображення спряжених із ними цінностей середо"
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вища, поділяються на детермінуючі (потреби) й регулюючі (со(
ціальні настанови) її діяльність в антиентропійному процесі
творення цінностей і структуралізації ціннісного середовища.
Основи теорії соціального суб’єкта ґрунтуються на викла"
дених далі концептуальних положеннях про взаємодію підсис"
тем «соціальний суб’єкт» і «ціннісне середовище» в їх спільно"
му системному утворенні.
4.2. Соцiальний суб’єкт і соціальні інституції
суспільства
Категорія «суб’єкт» використовується у багатьох науках: фі"
лософії, психології, соціології, правознавстві, логіці («суб’єкт ↔
предикат») та інших. У найбiльш широкому фiлософському
тлумаченнi «суб’єкт — носiй предметно"практичної дiяльностi
i пiзнання (iндивiд або соцiальна група), джерело активностi,
спрямованої на об’єкт» [ФЭС, 1983, с. 661]. У цьому визначеннi
звертається увага на те, що в спряженiй парi «суб’єкт ↔ об’єкт»
перший є джерелом активностi. Соцiальнi суб’єкти завжди
є джерелом активностi, але у стосунках із iншими соцiальни"
ми суб’єктами їх суб’єктнiсть може бути обмеженою i навiть
вiдсутньою, як, наприклад, у крайньому випадку абсолютного
пiдпорядкування одного суб’єкта iншому. Тому щодо організації
діяльності соціальних утворень у межах соціальних інститу"
цій категорія «суб’єкт» є правовою. Суб’єкти права поділяють"
ся на фізичних та юридичних осіб. За визначенням «суб’єкт
права — особа (фізична чи юридична), яка за законом здатна
мати і здійснювати безпосередньо чи через представника пра"
ва та юридичні обов’язки (тобто правосуб’єктність)» [ЮЭС,
1984, с. 358].
Люди штучно створюють соцiальнi системи і становлять їх
субстанцiю. У конструюваннi соцiальних систем законодавчо
закладена властивiсть суб’єктностi. Такi соцiальнi системи, якi
суть органiзацiї, що дiють за статутами, називають юридичними
особами. Оскiльки юридична особа є штучним юридичним утво"
ренням, її суб’єктність визначається як правосуб’єктнiсть.
Юридична особа — це деякий соціальний суб’єкт як соцiаль"
на система зi своєю ієрархічною структурою. Соціальний суб’єкт
як цілісність переслідує цілі щодо задоволення потреб спожи"
вання і творення матеріальних та інформаційно"ідеальних цін"
ностей подібно людині, особистості. Поняття мета (ціль) тут
розглядається як кінцевий етап задоволення потреби, де потреба,
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підкреслимо, є параметром соціального суб’єкта. Головна мета
заснування і діяльності соціального суб’єкта спрямована на
його самореалізацію в результаті задоволення потреби шляхом
творення певних цінностей наперекір ентропійним процесам
руйнації і занепаду ціннісного середовища. Наприклад, мета"
потреба підприємства — виробництво продукції, що є цінністю
середовища.
Цілісності суб’єкту надає мета його заснування. Водночас ці"
лісний суб’єкт як ієрархічна система складається з підсистем
різних рівнів, базовим з числа яких є рівень індивідів. Мета роз"
галужується на підцілі, утворюючи «дерево цілей», відповідно
до якого структурується система. Наприклад, у конструкторсь"
кому бюро головну мету — конструювання апарата — уособ"
лює генеральний конструктор, i ця мета галузиться на пiдцiлi
щодо конструювання окремих вузлiв апарата, якi уособлюють
iнженери"конструктори вiдповiдних пiдроздiлiв, i остаточно —
на пiдцiлi окремих фахiвцiв; у другому прикладі про функцію"
вання парламенту головну мету — творення законів суспільст"
ва — уособлює спікер (голова парламенту), і ця мета диферен"
ціюється на підцілі щодо підготовки законів за соціальними
інституціями у відповідних комітетах парламенту, представ"
лених головами комітетів, i остаточно — на пiдцiлi окремих де"
путатів у їхній парламентській діяльності. «Дерево цiлей»
вiдображає iєрархiю суб’єктiв вiд генерального конструктора
до рядових конструкторiв, від спікера парламенту до окремих де"
путатів, ступiнь суб’єктностi яких зумовлена їхніми правами,
обов’язками й повноваженнями.
«Дерево цілей» соціального суб’єкта (соціальної системи)
є одночасно «деревом завдань» для виконавців — внутрішніх
суб’єктів (підсистем) ієрархії всіх рівнів аж до індивідів ниж"
нього рівня, оскільки керівник подає виконавцю складову за"
гальної мети"потреби у формі завдання. Соціальний суб’єкт
особливо ефективно реалізує «дерево завдань», якщо воно є од"
ночасно «деревом потреб» для виконавців, про що докладніше
йтиметься в розділі про соціогенні потреби особистості.
Загальна правова база щодо діяльності i стосунків соціаль"
них суб’єктів відображена у конституції держави. Нормативну
базу правового регулювання достатньо автономних, відносно
однорідних суспільних відносин охоплюють соціальні iнститу"
цiї. У правознавствi є дещо вiдмiнна диференцiацiя законодавст"
ва на галузі, які відображають практичну доцільність організації
роботи відповідних правових органів держави, а саме: інституції
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державного, адмiнiстративного, цивільного i цивiльно"проце"
суального, трудового, сiмейного, кримінального i криміналь"
но"процесуального та мiжнародного права. Подальша дифе"
ренцiацiя норм права пов’язана з подальшою специфiкою
суспiльних вiдносин, регулювання яких здiйснюється в межах
конкретних правових iнституцiй. Наприклад, економiчно"тру"
дова соцiальна iнституцiя, яка базується на галузевому законо"
давствi трудового права, включає кiлька правових iнституцiй
щодо працевлаштування, заробiтної плати, трудових спорiв то"
що; громадсько"політична соціальна інституція включає кілька
правових інституцiй, таких як суд, армія, парламент тощо.
Суспільні відносини поза правовими інституціями нелегі"
тимні.
Соцiальнi iнституцiї регулюють суспільні відносини за до"
помогою моральних норм у широкому розумінні, частині з яких
надано статус правових норм. Останні відображені у правових
нормативних документах. Більшість регулятивних норм ста"
новлять власне моральнi норми, вiдображенi в етичних кодек"
сах, народних традицiях, святкових обрядах, побутових звичаях
тощо. Сукупнiсть цих правових i власне моральних норм визна"
чає ступiнь суб’єктностi соцiальних суб’єктiв у їхніх суспiль"
них вiдносинах: родинних, педагогічних, культурницьких, тру"
дових, полiтичних, релiгiйних у межах вiдповiдних соцiальних
iнституцiй.
Хоча взаємнi стосунки соцiальних суб’єктiв регулюються
сукупнiстю правових i власне моральних норм, домiнуючу
роль у них вiдiграють правовi норми, якi є обов’язковими для
виконання i порушення яких тягне за собою адмiнiстративну
та кримінальну вiдповiдальнiсть перед законом i карнi санкцiї,
тоді, як порушення власне моральних норм тягне за собою лише
громадський осуд. Отже, домiнуючу частину сутностi суб’єкт"
ностi становить правосуб’єктнiсть.
Соцiум має складну структуру у вигляді класифiкацiї та стра"
тифiкацiї соцiальних суб’єктiв. Стосунки соцiальних суб’єктiв
вiдбуваються в горизонтальнiй площинi й у вертикальному
напрямку. Ці стосунки можуть бути партнерськими і конкурент"
ними.
У цьому роздiлi йдеться про класифікацію й стратифiкацiю
соцiальних суб’єктів, оскiльки цим визначаються типи, направ"
ленiсть та iнтенсивнiсть їх вiдносин. Поняття суб’єктностi пов’я"
зано з iєрархiчною будовою соцiуму i його окремих iнституцiй.
Подолання мимовiльної хаотизації навколишнього середовища
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потребує колективних зусиль людей, але не просто у формi су"
купностi, а органiзованих в iєрархiчнi системи на основі «дере"
ва цілей».
Щодо класифiкацiї соцiальних суб’єктiв, то вона визнача"
ється насамперед розподiлом їх за соцiальними iнституцiями.
Інституція є юридичною категорією і означає сукупність юри"
дичних норм, які регулюють соціально"правові відносини
суб’єктів. Сукупність цих формалізованих юридичних норм
разом із моральними нормами та неформальними нормами
звичаїв і традицій становить сукупність інформаційно"смисло"
вих цінностей соціальної інституції. За визначенням, «соціаль(
на інституція (від латин. institutum — установа, установлен"
ня) — елемент соціальної структури, історичні форми
організації й регулювання суспільного життя; певна су"
купність установ, які відповідають соціальній структурі
суспільства; сукупність соціальних норм і культурних зразків,
які визначають сталі форми соціальної поведінки й дії; систе"
ма поведінки відповідно до цих норм» [ФЭС, 1983, с. 209]. Але
в цьому визначенні відсутнє поняття потреб, диференціація
яких становить основу для класифікації соціальних інсти"
туцій. Тому наведемо ще визначення цього поняття соціолога
Я. Щепаньського: соціальні інституції «є системами установ,
в яких обрані члени груп отримують повноваження на вико"
нання публічних та імперсональних функцій, спрямованих на
задоволення індивідуальних і групових потреб і регулювання
поведінки інших членів груп» [Щепаньский, 1969, с. 96].
Залежно від сфер суспільних відносин, специфічних для за"
доволення відповідних видів людських потреб, виокремлюють
такі соціальні інституції: 1) економічну (розподіл праці, влас(
ність, заробітна плата тощо); 2) політичну (держава, армія,
суд, партії); 3) рідства, шлюбу й сім’ї (родинну); 4) виховну
(педагогічну); 5) у сфері культури (культурницьку), а також
6) релігійну [ФЭС, 1983, с. 209]. Зауважимо, що терміном «со"
ціальний» позначено родове поняття щодо видових понять —
назв соціальних інституцій.
Діяльність соціальної інституції визначається набором со"
ціальних норм і приписів для регулювання відповідних видів
діяльності та наявністю матеріальних засобів і умов для забез"
печення їх виконання і здійснення соціального контролю. Такi
соцiальнi суб’єкти, як пiдприємства, належать до економiчної
соцiальної iнституцiї, полiтичнi партiї — до полiтичної,
навчальні заклади — до педагогiчної, творчі об’єднання — до
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культурницької, родини — до родинної, єпархії — до
релігійної тощо. Охарактеризуємо коротко кожну з них.
Е к о н о м і ч н а соціальна інституція. В її межах відбу"
вається трудова діяльність людей, спрямована на створення
матеріальних благ для підтримання життєдіяльності людсько"
го організму, на створення психологічного комфорту, сприят"
ливого життєвого середовища. Трудова діяльність у сучасному
суспільстві диференційована й спеціалізована, й індивід у ме"
жах економічної соціальної інституції може задовольнити лише
окрему мету"потребу, якщо його трудова діяльність має твор"
чий характер. Але здебільшого індивід є включеним у деякий
технологічний процес, у якому він виконує певну нетворчу
функцію за фахом задля заробітку грошей: робітник на конвеє"
рі, касир у магазині, водій громадського чи іншого транспорту
тощо. Трудова діяльність людини спрямована в цілому на задо"
волення стратегічної абстрактної потреби у накопиченні вар"
тості (в одиницях валюти), яку можна було б використати для
задоволення інших конкретних матеріальних і духовних по"
треб, спрямованих на забезпечення творчої діяльності за
своїми здібностями й уподобаннями в галузях науки, техніки,
мистецтва; на утримання родини, на надання освіти та вихо"
вання дітей; на підвищення власної професійної освіти,
кваліфікації, майстерності; на громадську й політичну
діяльність; на заняття фізкультурою і спортом, на оздоровлен"
ня й відпочинок, на організацію дозвілля тощо.
П о л і т и ч н а соціальна інституція. Громадсько"політич"
на діяльність, спрямована на вдосконалення владних структур
і суспільно"правових відносин у країні, регулюється політичною
соціальною інституцією. Остання включає законодавчі, вико"
навчі та судові органи управління державою. У конституціях
демократичних країн закладено механізм стримувань і проти"
ваг цих гілок влади, що забезпечує стабільність усіх сфер життя
у суспільстві. Політична соціальна інституція включає низку
правових інституцій, таких як суд, збройні сили, політичні пар"
тії тощо. Законодавство держави забезпечує правосуб’єктність
суб’єктів усіх рівнів.
П е д а г о г і ч н а соціальна інституція. Передача соціаль"
ного досвіду, наукових знань, мистецької майстерності стар"
ших поколінь молодшим здійснюється педагогічною (навчаль"
но"виховною) соціальною інституцією. Саме в установах цієї
інституції відбувається інтенсивний цілеспрямований процес
соціалізації, тобто процес підготовки переважно осіб дитячого
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і юнацького віку до включення в різні структури всіх соціаль"
них інституцій. Саме в педагогічній соціальній інституції фор"
мується більшою мірою, ніж в інших соціальних інституціях,
суб’єктність особистості.
К у л ь т у р н и ц ь к а соціальна інституція. Осягнення та
створення цінностей культури в широкому розумінні, пов’яза"
них із науковою, технічною і мистецькою творчістю, а також
фізичним удосконаленням, здійснюється в межах культурниць"
кої соціальної інституції. Діяльність у цій інституції має більше
ступенів свободи, менш регламентована, більше спрямована на
розкриття індивідуальних здібностей і талантів індивідів із
метою творення матеріальних та духовних цінностей цивілі"
зації. Якщо в економічній соціальній інституції зусилля
індивіда спрямовані переважно на заробіток грошей і плану"
вання витрат на реалізацію програм життєдіяльності, то в куль"
турницькій соціальній інституції зусилля спрямовані саме на
пошук тієї сфери творчої діяльності, де індивід здатен найбіль"
шою мірою самореалізуватися, самоствердитися. Часто улюб"
леній діяльності людина присвячує весь свій вільний час, і та"
ка діяльність має аматорський статус. Із цією діяльністю часто
пов’язуються способи проведення дозвілля. У цій інституції
максимально виявляється суб’єктність особистості як творчої
індивідуальності.
Р о д и н н а соціальна інституція. Ця соціальна інституція
забезпечує відтворення й продовження людського роду, розви"
ток і вдосконалення сімейних стосунків, спрямованих на від"
творення духовно"соціальних цінностей батьківських поколінь
у поколіннях дітей. Ця інституція забезпечує генерацію по"
колінь і неперервність життя та розвитку цивілізації.
Р е л і г і й н а соціальна інституція. Духовне відтворення
поколінь здійснюється релігійною соціальною інституцією.
Християнська релігія прищеплює людині моральні принципи,
формує її совість. Церква супроводить віруючу людину в житті
від народження до смерті. За змістом християнські моральні
норми відповідають загальнолюдським. Бог є втіленням абсо"
лютного ідеалу. Ефективність релігійного морального впливу
полягає в тому, що релігія має ідеали для наслідування в образі
святих, надає святості основним доленосним обрядам у житті
людини у вигляді таїнств, таким як хрещення новонародже"
них, вінчання подружжя, відспівування померлих, покаяння
грішників і винуватців та ін. Через таїнство покаяння людина
засуджує себе за скоєні гріхи, за порушення моральних за"
повідей.
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Нарешті, на збереження і розвиток природного середовища
проживання людини і створення сприятливого штучного техно"
генного середовища спрямована діяльність е к о л о г і ч н о ї
соціальної інституції.
Щодо стратифiкацiї соцiальних суб’єктів, то вона пов’язана
насамперед з iєрархiчною будовою соцiуму. Це означає, що
ступiнь суб’єктностi соцiальних суб’єктiв визначається їх
статусом, тобто ступенем пiдпорядкованостi щодо вищого суб’єк"
та й ступенем пiдпорядкування нижчих суб’єктiв в ієрархії: гру"
па — організоване формування — соціальна інституція —
суспільство, що, за Т. Парсонсом, відповідає таким рівням стра"
тифікації: первинному (або «технічному») — менеджерному
(управлінському) — інституційному — соцієтальному [Парсонс,
1965, с. 27]. Iз соцiологiї органiзацiй вiдомо, що будь"яка орга"
нiзацiя керується органом управлiння. Залежно від спрямування
дiяльностi цiєї організації, орган управління (тобто правління
організації), керiвника та його заступників може призначати
вище керівництво або можуть обирати члени органiзацiї.
Методологiчно кожне утворення будь"якої природи аналiзу"
ється за формою i змiстом. За формою соцiум та його iнституцiї
органiзованi в iєрархiчнi системи. За змiстом такiй структурi
вiдповiдає диференцiацiя головної мети (цiлi) у виглядi «дере"
ва цiлей». Абстрактна мета кожної iєрархiчної системи поля"
гає у подоланнi ентропiйного розпаду матерiальних та iдеаль"
них (нематерiальних) структур середовища, а конкретна мета
полягає у твореннi конкретних матерiальних i духовних цiн"
ностей середовища. Залежно від масштабності конкретної мети
щодо створення конкретного цiннiсного утворення (незалежно
від того, чи це промисловий вирiб, чи пiдприємство, нове мiсто
тощо) у цьому процесі можуть бути задiянi десятки й сотнi ти"
сяч людей. Складнiсть такого цiннiсного утворення вимагає
розроблення й застосування певної «технологiї» та вiдповiдної
спецiалiзацiї людей, здатних виконувати вiдповiднi функцiї.
Тут поняття «технологiя» використовується в широкому ро"
зумiннi: це можуть бути технологiї промислового виробництва
i «соцiальнi технологiї» щодо пiдготовки спецiалiстiв або реалi"
зацiї демократичних принципiв у суспiльствi. Такi «техноло"
гiї» передбачають розгалуження головної мети на відгалуження
у формі «дерева цілей», якому відповідає ієрархія суб’єктів, дi"
яльнiсть яких щодо реалізації проміжних цiлей координована
i скоординована відповідно до технологiї реалізації головної ме"
ти. Промiжна мета або пiдцiль є головною для кожного суб’єкта
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iєрархiї. Ступiнь самостiйностi у прийняттi рiшень щодо реалі"
зації вiдповiдних промiжних цiлей залежить вiд «жорсткості»
технології, тобто від ступеня вiдповiдальностi за прийнятi са"
мостiйнi рішення. Тоталiтарний i демократичний режими ор"
ганiзацiї суспiльства передбачають рiзнi ступені суб’єктності
полiтичних суб’єктiв; ринкова i командно"адмiнiстративна
економiчнi системи теж характеризуються рiзними ступенями
суб’єктностi економiчних суб’єктiв.
Особистість є базовим суб’єктом в ієрархії соціальних суб’єк"
тів: особистість — підрозділ — організація — об’єднання органі"
зацій — держава — об’єднання держав. Подібні спеціалізовані
ієрархії вибудовуються і в межах окремих соціальних інститу"
цій, наприклад, економічно"трудової соціальної інституції: ро"
бітник — бригада — підприємство — корпорація — міжнарод"
на корпорація. Їхній ступінь правосуб’єктності визначається
статутами або іншими правовими документами. На шкалі пра"
восуб’єктності ступінь суб’єктності змінюється від нульового
значення, коли підсистема абсолютно залежна від своєї систе"
ми, і до максимального значення, коли ця підсистема є абсолют"
но незалежною системою. У першому випадку дія підсистеми
абсолютно детермінована системою вищого рівня, тобто під"
система не має ступенів свободи у своїх діях, і її мета жорстко
пов’язана з метою системи, складовою якої вона є. В іншому ра"
зі підсистема має всі ступені свободи і повністю незалежна від
системи вищого рівня. Узагалі кожна підсистема знаходиться
мiж цими крайніми позиціями, тобто певним чином залежить
від системи, складовою якої вона є.
Конкретизуючи ці взаємозв’язки систем, слід відзначити,
що у загальному випадку субординацію систем кожного рівня
уособлюють органи управлiння на чолi з керiвниками, їхніми
заступниками та адмiнiстративними апаратами. Iндивiди, якi
входять до складу такої системи, мають рiзнi повноваження
щодо прийняття рiшень i вiдповiдальностi за їх виконання. Як
правило, керiвнику системи пiдпорядкований керiвник пiдсис"
теми. Це пiдпорядкування регламентується правами й обов’яз"
ками кожного з них, вiдповiдним розподiлом повноважень,
правом приймати рiшення, видавати накази й розпорядження
та обов’язком їх виконувати.
Діяльність соціальних суб’єктів відбувається у ціннісному
середовищі.
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4.3. Цінності та структура ціннісного середовища
Для того, щоб вирішити питання, за допомогою яких пара"
метрів здійснюється спряження соціальних суб’єктів і цінностей
соціального середовища, звернемося до аналізу упорядкування
цінностей середовища. Спектр цінностей середовища включає
всі суб’єкти і об’єкти. Зауважимо, що для вибраного соціального
суб’єкта інші суб’єкти, з якими він взаємодіє, являють собою теж
цінності. Економіст, лауреат Нобелівської премії Т. В. Шульц
увів поняття людського капіталу, під яким розумілася сукуп"
ність знань і кваліфікацій… Знання і компетентність у концеп"
ції людського капіталу було визнано принципово важливим
джерелом економічного зростання і відповідно було визначено
економічну роль освіти, науки, охорони здоров’я, які до того
трактувалися тільки як галузі, що споживають, але не вироб"
ляють» [Таланчук, 2004, с. 8]. Отже, людина як цінність є та"
кож об’єктом задоволення потреб для іншої людини або іншо"
го суб’єкта.
За визначенням, «цінність — будь"який «об’єкт» (зокрема,
ідеальний), який має життєво важливе значення для суб’єкта
(індивіда, групи, верстви, етносу)» [КПС, 1998, с. 436]. За
іншим визначенням цінність — «властивість соціального
предмета задовольняти певні потреби соціального суб’єкта (лю"
дини, групи людей, суспільства)» [ЭСС, 1995, с. 871]. Отже, за
різними визначеннями цінність — це і властивість, і об’єкт
(предмет), наділений цією властивістю. Але суперечності тут
немає, оскільки зовнішньо цінності об’єкта виявляються як
його властивості, причому не як об’єктивно притаманні його
природі, а внаслідок виникнення його значущості для задово"
лення потреб суб’єкта. Цінності мають матеріальну й ідеальну
природу. Цінність — це родове поняття, яке охоплює безліч ви"
дових понять конкретних цінностей, і, як родове поняття, во"
на визначається абстрактною величиною вартості. Соціальне
й штучно"природне середовище становлять найрізноманітніші
цінності — предмети (речі) споживання соціальних суб’єктів:
сировина, енергетичні ресурси, промислові споруди, устатку"
вання, машини, технології, знаряддя праці тощо підприємств
і самі ці підприємства; документація, обладнання, будівлі,
прилади, різноманітні товари тощо установ і самі ці установи;
предмети (речі) мистецтва, наукові та художні твори, технічні
вироби, продукти харчування і споживання, моральні, правові та
естетичні норми людей та інших суб’єктів, а також вони самі.
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Наведені особливості поняття цінності відображені у наступ"
ному визначенні його відомим польським соціологом Я. Ще"
паньським: «Ми називатимемо цінністю будь"який предмет, ма"
теріальний або ідеальний, ідею або інститут, предмет дійсний
або уявний, відносно якого індивіди або групи займають по"
зицію оцінки, приписують йому важливу роль у своєму житті
і прагнення до оволодіння ним відчувають як необхідність. Цін"
ностями є ті предмети, які забезпечують індивіду внутрішню
рівновагу» [Щепаньский, 1969, с. 52]. Важливим зауваженням
у цьому визначенні є акцент на «внутрішню рівновагу» індивіда
щодо задоволення потреби, зокрема соціогенної потреби, ме"
ханізм реалізації якої пов’язується з явищем когнітивного дисо"
нансу, про що йтиметься далі.
З урахуванням деяких особливостей розуміння поняття
цінності, згідно з даною системною концепцією, пропонується
таке її визначення:
цінність — природна або штучна, матеріальна або інфор(
маційно(ідеальна (духовна) річ, значуща не своїми властивостя(
ми самими по собі, а їх залученням до сфери інтересів і потреб
соціального суб’єкта, зокрема людини, і слугує їх задоволенню.
Для вивчення спряження параметрів суб’єкта із цінностями
середовища важливо виявити закономірності їх упорядкуван"
ня. Є кілька класифікацій цінностей за різними класоутворю"
вальними основами: за субстанцією — матеріальні й духовні
(інформаційно"ідеальні); за суб’єктами потреб — люди, організа"
ції, об’єднання, суспільства; за соціальними інституціями — еко"
номічні, політичні, культурницькі, педагогічні, родинні, релігій"
ні тощо. Важливою є класифікація цінностей за параметрами
суб’єкта (зокрема, людини), оскільки за їх допомогою має міс"
це спряження із цінностями середовища. Цими параметрами
суб’єкта є параметри, що детермінують і регулюють його ді"
яльність, адаптовані до людини, суть потреби і соціальні нас"
танови. Ще М. Вебер під час вивчення питань релігії виходив
з висновку про те, що кожен людський акт стає осмисленим ли"
ше у співвіднесенні із цінностями, у світлі яких визначаються
норми поведінки людей (тобто регулюючі чинники: соціальні
настанови) і їх цілі (тобто детермінуючі чинники: потреби).
Отже, основою класифікації цінностей середовища є ці два па"
раметри суб’єктів.
Відповідно до детермінуючих і до регулюючих параметрів
соціальних суб’єктів (зокрема, людини), «цінності» середови"
ща поділяються на два класи: 1) «цінності(блага», які відпові"
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дають потребам суб’єкта (зокрема, людини) і включають мате"
ріальні (ресурси, устаткування) і духовні (інформація, доку"
ментація, преса) продукти «споживання» та послуги (сервісні,
транспорту), та 2) «цінності(регламенти», які відповідають
регламентуючим орієнтирам суб’єкта в його діяльності щодо
задоволення потреб і включають моральні, правові та естетич"
ні норми й ідеали, звичаї та традиції.
Середовище є структурованим спектром цінностей, одна
частина яких є предметом індивідуальних і суспільних потреб,
з огляду на що їх можна назвати матеріальними і духовними
благами, і друга частина яких є інформаційно"смисловими цін"
ностями, які є регуляторами діяльності суб’єкта (людини чи
організації). Саме інформаційно"смислові цінності є предметом
вивчення аксіології.
У структурованому утворенні «середовище» як складовій
системи «суб’єкт ↔ ціннісне середовище» теж розрізняються
складові утворення. Первинне матеріальне середовище є при"
родне середовище. У своїй антиентропійній діяльності людина
і соціальний суб’єкт створюють також штучне техногенне сере"
довище. Соціальний суб’єкт є включеним у систему цінностей
і природного, і штучного середовища, тобто у систему ціннос"
тей штучно"природного середовища.
Цінності соціального середовища суть концептуальні ідеї,
конкретизовані в наукових та мистецьких творах, у правових,
моральних й естетичних нормах та ідеалах, відображених
у конституції держави, статутах організацій, в обрядах і тра"
диціях суспільства.
Вартість як субстанція ціннісного продукту реалізації по(
треби. Як було зазначено, абстрактною метою соцiального суб’єк"
та є подолання протидії ентропійних руйнівних процесів шля"
хом творення штучного ціннісного середовища — культури
в широкому розумінні цього поняття. Реалізація цієї мети що"
до створення деякої цінності трактується як задоволення суб’єк"
том певної споживчої потреби і як реалізація певної творчої
потреби. Зауважимо, що цінностями є не тільки речі фізичного
й біологічного світу, а й різні соціальні суб’єкти (організації),
як продукти творення людини, включаючи професійно підго"
товлену особу або самого себе.
Якщо процес руйнації, хаотизації відбувається спонтанно,
без затрати зусиль суб’єктом, то подолання цих процесів шляхом
творення цінностей потребує фізичних і розумових трудових за"
трат. (Руйнація цінностей буває і з затратою зусиль, наприклад,
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у результаті конфліктів, воєн, терористичних актів, недолугих
постанов, ухвал, наказів керівників різних рангів тощо). Вна"
слідок професiйної диференцiацiї працi людей процес задово"
лення потреб рiзних суб’єктiв вiдбувається шляхом кооперацiї
та обмiну матеріальними й інформаційно"ідеальними продук"
тами працi. Спільною родовою абстрактною субстанцією всіх
цінностей є субстанція корисності, вимірювана показником
вартості у грошовому вимірі [Нейман фон Дж., Моргенш(
терн, 1970].
Творення таких цінностей відбувається не мимовільно, а за
принципом їх ринкового розподілу за формулою «попит —
пропозиція». Тобто суб’єкти творення цінностей пов’язані
складною мережею ринкових стосунків щодо попиту на такі
цінності, і ці попити є спонуками творильної діяльності
соціальних суб’єктів щодо їх створення і пропозиції. Субс"
танція інтегрованого попиту соціальними суб’єктами ціннос"
тей для задоволення своїх потреб становить специфічне поле
корисності, абстрактною мірою якої є вартість. Не всі
цінності втягнуті в даний момент у ринкову систему, але всі во"
ни мають потенційну або реальну вартість.
У розділі про ентропійні й антиентропійні процеси в цінніс"
ному середовищі йшлося про відтворення і творення матеріаль"
них і духовних цінностей природного, штучного і соціального
середовища шляхом мобілізації енергетичних, інформаційних
і фінансових зусиль суб’єктів. Ефективність цих процесів
пов’язана з раціональним використанням енергії, інформації
і фінансів (вартості). Для вартості не має місця закон збережен"
ня вартості, подібно до закону збереження енергії, і опредмече"
на в цінностях вартість і виникає і зникає в процесі задоволення
потреб суб’єктів. Але вартість, подібно до енергії, може розсію"
ватися, що характеризується збільшенням показника ентропії
або зменшенням показника ефективності її використання у про"
цесі творення штучного ціннісного середовища.
Отже, матеріальні й ідеальні (духовні) цінності визначають"
ся показником вартості. Оскільки поняттям «цінності» охоп"
люються всі види благ у формі продуктів споживання і творення,
послуг та інформації, їх вартість ринок може оцінити у грошо"
вих одиницях. Вартість виступає як абстрактна цiннiсть задо"
волення потреб соцiального суб’єкта.
Загальний обсяг попиту і загальний обсяг пропозицій цін"
ностей мають бути збалансовані. Загальний обсяг попиту й про"
позиції включає не тільки цінності в завершених, а й про"
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міжних формах як сировину, напівфабрикати, комплектуючі
деталі, енергію, інформацію, послуги тощо. Простіші види
цінностей використовуються або «споживаються» соціальними
суб’єктами для творення складніших ціннісних утворень, які
в сукупності становлять штучне матеріальне й духовне середо"
вище. Для суб’єкта творення цінностей, яке трактується як задо"
волення певної потреби, передбачає відповідні витрати у формі
абстрактної кількості вартості. Отже, створення штучного
ціннісного середовища характеризується показником вартості,
і кожен соціальний суб’єкт для цілеспрямованої діяльності
щодо творення цінностей потребує еквівалентний обсяг вартос"
ті. Звідси доходимо висновку, що детермінуючим чинником
діяльності будь"якого соціального суб’єкта є абстрактна потре"
ба у достатнiй кількості вартості (корисності), яка потенційно
може бути конкретизована у формі конкретної цінності"блага.
Таким чином, незалежно від профілю своєї діяльності всі со"
ціальні суб’єкти прагнуть задовольнити свої конкретні потре"
би шляхом задоволення абстрактної потреби у вартості валюти
через накопичення її, насамперед, у формі капіталу. Це сто"
сується не тільки юридичних, але й фізичних осіб. Тобто кожна
людина прагне, перш за все, створити своєю працею деякі ре"
зерви вартості, які оцінюються як валютні або золоті запаси, для
подальшого використання їх як для підтримання фізіологічно"
го стану організму, так і для творчої праці, індивідуальної або
колективної праці в межах потреб"цілей організації. Наявнiсть
резервiв валюти вiдкриває шлях суб’єкту до творчої самореалi"
зацiї.
Звiдси випливає висновок, що суб’єктнiсть зумовлюється та"
кож приватною власнiстю, тобто наявнiстю у соцiальних суб’єк"
тiв достатнiх обсягiв вартості (валюти, дорогоцiнностей, нерухо"
мостi тощо). Отже, до ознак суб’єкта бути джерелом активностi
та мати певнi права й обов’язки слiд додати ознаку бути влас"
ником достатнього обсягу корисності, яка визначається показ"
ником вартостi.
Структура ціннісного соціального середовища. Далі звер"
немося до питання структури ціннісного соціального середовища.
Подібно до того, як в системі «людина» розглядалася підсисте"
ма «особистість», так і в системі «середовище» розглядається
підсистема «соціальне середовище». Множина соціальних цін"
ностей середовища структурована відповідно до структури соціу"
му і тим самим спряжена з відповідними параметрами соціальних
суб’єктів. Ця структура відображає субординацію соціальних
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суб’єктів, які суть організації та люди, за шкалою статусу. Тоб"
то структура суспільства являє собою соціальну ієрархію, яка
включає низку ієрархічних структур щодо різних видів діяль"
ності у формі соціальних інституцій.
Під соціальним ціннісним середовищем розуміємо множину
опредмечених і неопредмечених, формалізованих і неформа"
лізованих ідей, значущих для розвитку культури, цивілізації,
які становлять стратифікований за статусом інформаційний прос"
тір. Ієрархії соціальних суб’єктів відповідають ієрархізовані
множини цінностей — цінностей"благ і цінностей"регламентів
у формі опредмечених і неопредмечених ідей, які становлять
основу різноманітних наукових і мистецьких творів та докумен"
тів. Тобто кожному ієрархічному рівню будь"якої соціальної
структури відповідає комплекс вищих соціальних настанов (цін"
ностей"регламентів), якими керуються лідери суб’єктів вищих
рівнів, реалізуючи потреби"цілі цих суб’єктів.
Окремі положення будь"яких документів, наприклад, окремі
статті конституції держави, статуту установи або якоїсь інструк"
ції становлять формалізовані концептуальні ідеї, які і є еле"
ментарними моральними і правовими цінностями"нормами
відповідно на рівні держави, установи, підрозділу. Інші нефор"
малізовані у формі документів ідеї становлять зміст звичаїв
і традицій, які теж суть соціальні цінності"норми. Істотна част"
ка звичаїв і традицій відображена у фольклорі, народних та
релігійних святах і обрядах. Естетичні цінності зазвичай втіле"
ні в мистецьких творах. Наукові ідеї становлять основу ціннос"
тей штучного техногенного середовища. Усі цінності станов"
лять матеріальну і духовну культуру людства в широкому
розумінні, яка характеризує розвиток цивілізації.
Продовжимо питання щодо структури ціннісного соціального
середовища і розглянемо класифікацію цінностей за соціаль"
ними інституціями. Ієрархія соціальних цінностей поділяється
на кілька ієрархій за сферами цілеспрямованої життєдіяльнос"
ті людини, тобто за соціальними інституціями. Розглянемо
структуру ціннісного середовища в межах інституціалізованої
організації суспільства, відображеної в конституції як основ"
ному законі і законодавстві держави (див. рис. 2).
Увесь спектр цінностей матеріальної і духовної культури
є результатом соціального філоґенезу. Системний аналіз роз"
ділу конституції держави про права і свободи людини і грома"
дянина дає змогу судити про головні напрями життєдіяльності
людини. Суспільство структуровано на соціальні сфери, в яких
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відбувається життя і діяльність людей щодо задоволення їхніх
матеріальних і духовних потреб. Сімейно"побутова, навчально"
виховна, творчо"культурницька, виробничо"економічна, гро"
мадсько"політична, а також релігійна діяльність людини регу"
люється відповідними соціальними інституціями: 1) родинною
(шлюб, створення сім’ї, виховання дітей); 2) педагогічною
(освіта, підвищення кваліфікації); 3) культурницькою (творча
праця, аматорські заняття, проведення дозвілля); 4) економіч"
ною (трудова діяльність); 5) політичною (органи влади, полі"
тичні партії, суд, армія); 6) релігійною.
Діяльність соціальних інституцій ґрунтується на основно"
му законі держави — конституції — і на галузевих правових
законах. Законодавство, яке регулює взаємини суб’єктів
соціальної ієрархії суспільства, поділяється на окремі галузі
і підгалузі права, які охоплюють однорідні суспільні відносини
соціальних інституцій. Так, цивільне і трудове право закріп"
люють і регулюють відносини власності, розподіл праці і продук"
ції між соціальними суб’єктами тощо; державне й адміністратив"
не право регламентують діяльність й організацію державного
механізму розподілу влади; кримінальне і кримінально"проце"
суальне право визначають засоби боротьби щодо посягання на
суспільні відносини, а також визначають процедуру вирішен"
ня конфліктів; сімейне право регулює міжособистісні стосунки,
зокрема шлюбу, рідства, спадкування тощо; міжнародне право
регулює політичні, економічні, культурні та інші відносини
між країнами.
На рівні контактних груп первинних колективів, осеред"
ків, бригад, навчальних класів, команд, екіпажів, сімей тощо
регулювання взаємин здійснюється за допомогою як правових,
так і моральних норм, звичаїв і традицій. Ідеї, закладені в ці
норми, диференційовані за соціальними інституціями, є духовно"
інформаційними цінностями соціального середовища. Відповід"
но до методології системного підходу, кожна особа є складовим
елементом контактних груп різних соціальних інституцій, має
на меті свої потреби"цілі та регулює свої стосунки з іншими
партнерами або конкурентами за допомогою, насамперед, пра"
вових і власне моральних норм.
Отже, суспільство структуровано, з одного боку, «горизон"
тально» за соціальними інституціями, у яких реалізуються
потреби (інтереси) соціальних суб’єктів, а з іншого боку —
«вертикально» за статусом соціальних суб’єктів, які утворю"
ють соціальну ієрархію. Така соціальна ієрархія включена
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в ціннісне середовище, множина цінностей якого, відповідно
до цієї ієрархії, класифікована і стратифікована.
4.4. Інваріанти соціальних суб’єктів:
детермінуючі та регулюючі параметри
Загальна модель «соціальний суб’єкт ↔ ціннісне середови"
ще» виражає спряження параметрів соціального суб’єкта і цін"
нісного середовища. Її частинна модель соціогенної природи
«особистість (людина) — ціннісне середовище» виражає спря"
ження параметрів особистості (людини) і ціннісного середови"
ща (поняття «людина» використовується як носій біогенних,
психогенних і соціогенних властивостей; поняття «особистість»
використовується як носій лише соціогенних властивостей).
Саме таке спряження дає змогу за допомогою вивчення цінніс"
ної структури середовища встановити соціогенні параметри
особистості, що є предметом теорії особистості.
Головна ідея використання методології системного підхо(
ду полягає у виокремленні інваріантів ізоморфних систем, які
є параметрами будь(якого соціального суб’єкта, а отже, і осо(
бистості. Ієрархія соціальних суб’єктів (наприклад: особис"
тість — підрозділ — організація — об’єднання організацій —
держава) є ранжованою низкою таких ізоморфних систем, для
яких інваріантними є: 1) параметри однакового призначення
і 2) структурний конструкт «керівник — група» на різних
рівнях ієрархічної соціальної піраміди. Для пізнання сутності
особистості (див. частину ІІ) це означає, що в низці соціальних
суб’єктів особистість розглядається у своїй спрощеній моделі,
яка наділена тільки тими інваріантними параметрами, що й реш"
та суб’єктів соціальної ієрархії. Для пізнання сутності малої
групи (див. частину ІІІ) як фрагмента соціальної ієрархії вико"
ристовуються, крім того, особливості структурного інваріанту.
Для вирізнення цих інваріантних параметрів звернемося до
статутів або інших правових нормативних документів, які ви"
значають діяльність соціальних суб’єктів відповідного рівня.
Із аналізу статутних документів випливає, що інваріантними
для соціальних суб’єктів усіх рівнів є два типи параметрів:
перші, які детермінують, і другі, які регулюють (регламенту(
ють) їх діяльність. Кожна соціальна інституція і окремі ор"
ганізації, що її утворюють, являють собою ієрархізовані
соціальні утворення з визначеними субординованими цілями.
Головна, уособлена в державі мета суспільства полягає в забез"
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печенні добробуту громадян у результаті культурного, у широ"
кому розумінні (наукового, технічного, мистецького), прогресу.
Головна мета держави структурована і являє собою «дерево
цілей», тобто поділяється на підцілі укрупнено за соціальними
інституціями, а потім галузиться за соціальними об’єднаннями,
організаціями, первинними групами, охоплюючи індивідуальні
цілі всіх громадян. Тим самим людина є складовим елементом
соціальних утворень різних рівнів, і її цілі є органічно вплетени"
ми у «дерева цілей» організацій, соціальних інституцій,
суспільства в цілому. Кожній меті відповідає параметр соціального
суб’єкта, зокрема особистості, — потреба. Цей термін доцільно
використати для позначення детермінуючого параметра будь"
якого соціального суб’єкта. Потреба або мета"потреба є спряже"
ним параметром соціального суб’єкта з відповідною цінністю се"
редовища (використання словосполучення «мета"потреба»
указує на наявність детермінуючого чинника «потреба» та показ"
ника спрямування і фіксатора задоволення потреби — «мета», або
«ціль»). Тут йдеться про матеріальні й інформаційно"ідеальні
цінності"блага середовища, на які спрямовані потреби"цілі
соціального суб’єкта, зокрема людини й особистості. Під задово"
ленням інформаційно"ідеальних потреб розуміємо як оволодіння
наявними духовними цінностями (інформацією, опредмеченою
в наукових та мистецьких творах, конструкторських та техно"
логічних розробленнях тощо), так і їх творення.
Другий параметр соціального суб’єкта (у тому числі — осо"
бистості) пов’язаний із цінностями"регламентами соціального
середовища. Прагнення суб’єктів різних рівнів — держави, ор"
ганізацій, колективів, громадян — реалізувати цілі щодо задо"
волення потреб вимагає відповідного правового і морального
(а також естетичного) регулювання. На рівні держави таке ре"
гулювання забезпечується основним законом — конституцією,
виконання якої в демократичних державах відслідковується
конституційним судом. Діяльність організацій і громадян у ме"
жах різних соціальних інституцій забезпечується галузевим
і регіональним правовим законодавством, а також сукупністю
моральних та естетичних принципів.
Нормативні показники задоволення потреб привносяться
у свідомість кожної особи іззовні: їх виробляє громадська сві"
домість. Інтеріоризований у свідомості людини такий норматив
є параметром особистості, а саме так званою соціальною наста(
новою. Останній термін доцільно використовувати для позна"
чення регулюючого параметра будь"якого соціального суб’єкта.
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Таким чином, цінності"блага, які поділяються на матеріаль"
ні й інформаційно"ідеальні предмети споживання і творення,
служать задоволенню потреб, а цінності"регламенти, які суть
нормативні приписи, регламенти, є змістом соціальних настанов
соціального суб’єкта, зокрема особистості. Наприклад, згідно
зі статутом комерційної фірми, як юридичної особи, її діяльність,
по"перше, детермінується потребою в одержанні прибутку від
реалізації на ринку своїх товарів, і, по"друге, регулюється чин"
ним законодавством щодо виробництва продукції і торгівлі;
згідно зі статутом політичної партії — теж юридичної особи —
її політична діяльність спрямована і детермінується потребою
реалізації своїх програмних ідей щодо вдосконалення еконо"
мічного й соціально"політичного ладу суспільства та оптимізації
життєдіяльності людей у суспільстві через прихід до влади,
у цьому разі — конституційним шляхом, тобто шляхом дотри"
мання відповідних положень законодавства, які розглядають"
ся як зовнішні соціальні настанови.
Названі параметри можуть бути зіставлені з параметрами
соціально"економічних систем як суб’єктів, діяльність яких
спрямована на максимізацію чи мінімізацію цільової функції
(наприклад, максимізацію доходу чи мінімізацію витрат) за
виконання низки умов (наприклад, щодо обмеженості ресурсів
тощо). Такого роду завдання є предметом теорії математичного
програмування. Цільова функція та низка умов у формі
нерівностей в економічних задачах є співвідношенням між па"
раметрами системи, діяльність якої треба оптимізувати.
Інваріантними параметрами щодо інших соціальних суб’єктів
тут є: детермінуючим — цільова функція (тобто потреба), а ре"
гулюючими параметрами — умови обмежень у формі нерівнос"
тей (тобто настанови"регламенти).
Соціальні суб’єкти створюються у суспільстві штучно, тоб"
то заздалегідь визначається вид їхньої діяльності і зобов’язання
дотримуватися чинного законодавства. Саме тому ці парамет"
ри суб’єктів є інваріантними. Ці два параметри суб’єкта — де"
термінуючий і регулюючий діяльність — притаманні людині та
її соціальному ядру — особистості, про що йтиметься далі.
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ЧАСТИНА ІІ. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛ 5. МАКРОПІДХІД: ОСОБИСТІСТЬ
У СТАТИЦІ; ІНВАРІАНТНІ
ПАРАМЕТРИ ОСОБИСТОСТІ
5.1. Загальна характеристика системи
«людина — ціннісне середовище»
Пізнати певний об’єкт означає виявити вичерпний комп"
лекс його властивостей різної природи. Ця проблема зали"
шається актуальною і понині, з огляду на що відомий психолог
Б. Д. Паригін висловився так: «Концепція особистості інколи
подібна до своєрідного лантуха, куди скидають усілякі елемен"
ти і поняття, що повинні стати еквівалентом структури особис"
тості» [цит. за: Корнєв…, 1995, с. 241]. І в зарубіжній,
і у вітчизняній літературі є безліч невдалих спроб інтерпрету"
вати і систематизувати природжені і набуті властивості
психіки людини й особистості, але ані цільної теорії особис"
тості, ані теорії соціальної психології ще немає [Мадди, 2002;
Холл…, 1997; Хьелл…, 1997].
Хоча невелика кількість інваріантних параметрів не охоп"
лює всієї багатогранності і різноманітності особистості, проте
вони є визначальними. Тут доречним буде вислів відомого
математика М. І. Лобачевського про те, що «перші поняття,
з яких починається яка"небудь наука, повинні бути ясні й при"
зведені до найменшого числа. Тоді тільки вони можуть служи"
ти міцною і достатньою основою вчення» [Лобачевский, 1976].
Саме з цих міркувань на першому етапі пізнання особистість
визначається мінімальною кількістю загальних для суб’єктів
параметрів (насамперед, потреби і соціальні настанови), які на
наступних етапах для характеристики її специфіки доповню"
ються іншими параметрами (насамперед, комплексом рис ха"
рактеру, компетентністю, уміннями).
У своїх публікаціях [Циба, 2002] ми запропоннували так
звану регулятивно(детерміністську концепцію теорії особис(
тості, яка дає змогу, застосовуючи методологію системного
підходу, диференціювати властивості (або параметри) людини
та особистості за різними класоутворювальними основами.
У цьому разі уточнюється сутність деяких властивостей.
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Труднощі систематизації параметрів людини, до того ж,
пов’язані з неоднозначністю визначень основних понять. Це зму"
шує під час викладення матеріалу давати тлумачення деяких
із них, щоб зрозуміти, зокрема, логіку систематизації пара"
метрів особистості.
Розпочнемо систематизацію параметрів людини і особистості
зі з’ясування її місця в системі «соціальний суб’єкт ↔ соціальне
і штучно"природне ціннісне середовище», що є об’єктом (онто"
логічний аспект дослідження) вивчення соціальної психології.
Соціальним суб’єктом, крім формальних і неформальних груп
і масових зібрань, є людина і особистість — як її соціогенна
складова. Людина розглядається як біосоціальна істота, ядро
якої становить система психіки, яка, у свою чергу, поділяєть"
ся на генетично успадковану і набуту в процесі соціалізації
частини. Остання є основою системи «особистість». Людина
і особистість через свої параметри спряжена з матеріальними
й інформаційно"ідеальними цінностями природно"штучного
і соціального середовища. У зв’язку з дискусією щодо об’єкта
і предмета соціальної психології [Битянова, 2001] нагадаємо,
що її предметом (гносеологічний аспект дослідження) є знання
у формі закономірностей, особливостей і властивостей про ви"
значений вище об’єкт. Предмет є дзеркальним відображенням
реального об’єкта у сфері свідомості особистості у символічній
формі знань.
Те, що природа людини як біосоціальної істоти є подвійною —
спадкоємною і соціального наслідування — дає змогу розділи"
ти її параметри на два класи: клас природжених і клас набутих
параметрів, як це показано на нижченаведеному рис. 1, де
показано систематику параметрів людини.
Після виявлення інваріантних детермінуючого й регулю"
ючого параметрів соціальних суб’єктів системи «соціальний
суб’єкт ↔ соціальне і штучно"природне ціннісне середовище»
перейдемо до адаптації цих параметрів до людини як підсистеми
системи «людина ↔ ціннісне середовище» та до особистості —
соціогенної складової людини — як підсистеми системи «осо"
бистість ↔ ціннісне середовище». Для вивчення властивостей
людини і особистості необхідно дослідити їх спряження з від"
повідними цінностями соціального і штучно"природного сере"
довища і соціального середовища зокрема.
Проаналізуємо окремо складові системи «людина ↔ ціннісне
середовище», пам’ятаючи, що система «людина» є біосоціаль"
ним утворенням, причому біогенна система включає систему
психіки як спадкову підсистему, а соціогенна система включає
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сферу свідомості психіки як підсистему соціального наслідуван(
ня. Пізнати людину означає охарактеризувати її комплексом
властивостей або параметрів (рис. 1). Зауважимо, що при роз"
робленні понятійного апарату теорії особистості потрібно виок"
ремити мінімальну кількість параметрів, давши їм однозначне
тлумачення і виключивши синонімічні поняття, які вказують
відтінки, дії або стани перебування особистості.
ПАРАМЕТРИ ЛЮДИНИ
(її психічної системи)
Набуті
(психіка: сфера свідомого)
Особистість
інваріантні
(диференційовані за
соціальними інституціями)
детермінуючі
соціогенні
потреби
пасивні
(спожи(
вання)

активні
(тво(
рення)

матеріальних та
ідеальних цін"
ностей

регулюючі
соціальні
настанови
(моральні
й правові нор"
ми, права та
обов’язки,
правила, рег"
ламенти, зви"
чаї, традиції
тощо)

Природжені
(психіка:
сфера несвідомого)

неінваріантні
(специфічні)
риси характеру, со"
ціальні установки,
компетентність
(диференційована
за соціальними інс"
титуціями), креа"
тивність, уміння,
навички, звички,
творчий потенці"
ал, гендерні влас"
тивості, воля тощо

Організм
біо" і психогенні
«потреби» (віталь"
ні, емоційні, сек"
суальна), темпе"
рамент
(типи
нервових систем),
задатки (відчуття,
сприйняття, емо"
ційність, стать та
інші), установка,
емпатія, клінічні
типи характерів,
фрустрованість
тощо

Рис. 1 — Систематика параметрів людини

З аналізу природи людини випливає, що комплекс її харак"
теристик включає природжені та набуті параметри. Людина
з природженими параметрами — це організм, а з набутими —
особистість. Але об’єктом дослідження, власне кажучи, є не
людина як тілесне утворення, а лише її система психіки, яка
функціонально поділяється на сферу свідомого і сферу несвідо(
мого і характеризується відповідно природженими і набутими
властивостями або параметрами. Систематика цих параметрів
подана у вигляді рис. 1.
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Коли йдеться про особистість, то беруть до уваги її когнітив(
ну структуру, хоча вживається також поняття сфера свідомос(
ті, мисленнєва або мотиваційна сфера свідомості особистос(
ті. Людина через параметри системи психіки спряжена
з матеріальними й ідеальними цінностями середовища.
Субстратом фізичного й соціального середовища є матеріаль"
ні та ідеальні цінності (первинною субстанцією яких є вар(
тість), спряжені із соціогенними параметрами — насамперед
потребами людини. Але спряження людини з цінностями не
вичерпують усіх характеристик людини й середовища: по"
трібно врахувати ще умови існування її в середовищі, які озна"
чають фіксацію певних показників середовища і не тлумачать"
ся як потреби людини. У разі зміни показників умов людина
має адаптуватися до цих змін, наприклад, до змін температури
середовища, атмосферного тиску, хімічного складу повітря
і концентрацій його складових, до змін запахів, світла, звуків,
смаків тощо, до змін психічного клімату її оточення, до змін
наповнення інформаційного простору тощо. Процес задоволен"
ня потреб особи відбувається за належних умов середовища.
Подальша мета полягає в обґрунтуванні визначення вже ві"
домих детермінуючого й регулюючого параметрів особистості
через аналіз їх зв’язків із цінностями середовища, як це було
виконано відносно соціальних суб’єктів у попередньому розді"
лі. Ідея дослідження полягає у «вилученні» системи «особис"
тість» з надсистеми «особистість ↔ ціннісне середовище», тобто
полягає у «розриві» подумки зв’язків спряження особистості
із середовищем задля типологізації цінностей середовища для
встановлення відповідної типології спряжених з ними парамет"
рів людини та її соціально"психологічного ядра — особистості.
Із спряження характеристик середовища й особистості мож"
на встановити саме параметри особистості, а не навпаки, оскіль"
ки первинними є параметри (духовні, ідейні цінності) соціаль"
ного середовища (суспільства). Тобто людина народжується
в уже сформованому для неї ціннісному середовищі, і в процесі
соціалізації у неї, в її психічній системі, формуються соціоген"
ні параметри як відображення вже наявних інформаційно"іде"
альних параметрів суспільства. Освоєння останніх особою, як
нестаціонарний розвивальний процес, відбувається за допомогою
механізму соціального наслідування [Дубинин, 1977, 1983],
характерного для гетеростатичних систем. Хоча діяльність де"
яких соціальних систем може визначатися нерозвивальною со"
ціальною технологією, наприклад, діяльність лектора, який
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читає певну лекцію (або один і той самий цикл лекцій) для різ"
них груп слухачів, і таку систему відносимо до типу гомеостатич"
них. Біо" (у т. ч. психо")генні характеристики людини (психічної
системи її організму) формуються за допомогою спадкоємних
генетичних механізмів і потім функціонують як стаціонарні
процеси, характерні для гомеостатичних систем [Обуховский,
1981]. Але психічна система організму людини переживає та"
кож періоди розвитку і занепаду, і в цьому випадку її розгля"
даємо як гетеростатичну. Активність людини як гомеостатичної
системи на життєвому шляху описується характерною кривою
з крутим підйомом у молоді роки, прямолінійним відрізком
стабілізації в період зрілості і пологим спадом у старості, а ак"
тивність особистості як гетеростатичної системи — кривою ін"
телектуального зростання до глибокої старості.
У моделі «особистість ↔ соціальне середовище» відтворено
гармонійне включення особистості в систему соціальних цін"
ностей суспільства, його соціальних інституцій, які охоплюють
усі сфери життєдіяльності: 1) економіку; 2) політику; 3) куль"
туру; 4) педагогіку; 5) родину; 6) релігію. Ця модель передбачає
включення багатогранної, тобто з багатоцільовою направленіс"
тю дій, у поле матеріальних та інформаційно"ідеальних ціннос"
тей суспільства, його окремих громад і контактних груп.
Згідно з цією концепцією, узагальнююча модель «особис"
тість ↔ соціальне середовище» конкретизується на найнижчому
рівні в моделях «особистість ↔ контактна група», а саме: «ро"
бітник ↔ бригада», «політик ↔ партійний осередок», «вихова"
нець ↔ навчальна група», «індивід ↔ референтна група», «дити"
на ↔ родина», «віруючий ↔ парафія» тощо. У цих контактних
групах безпосередньо відбувається формування соціогенних па"
раметрів особистості. Кожна людина дбає про свої цілі в межах
групової мети і регулює свої стосунки з іншими партнерами або
конкурентами в контактних групах у межах різних соціальних
інституцій, наприклад, у громадській організації, трудовому ко"
лективі, навчальній групі, спортивній секції чи художній студії,
у сім’ї. На рівні контактних груп регулювання взаємин
здійснюється за допомогою соціальних настанов — правових
і моральних норм, звичаїв і традицій. Ідеї, закладені в ці норми,
диференційовані за соціальними інституціями, відображені
в мотиваційній системі свідомості як функціональні параметри.
Із подальшого аналізу різноманітних моделей «особис"
тість ↔ контактна група», ядром яких є особистість, випливає, що
соціогенні параметри особистості, як дзеркальне відображення
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спряжених із ними цінностей середовища, поділяються на де(
термінуючі й регулюючі її діяльність в антиентропійному про"
цесі відтворення і творення цінностей й структуралізації цін"
нісного середовища.
Справді, середовище відносно до конкретної людини вклю"
чає, по"перше, соціальні суб’єкти різних рівнів, субстратом
яких є множина людей, а по"друге, матеріальні та інформацій"
но"ідеальні утворення, які є (1) продуктами задоволення ма"
теріальних й ідеальних (духовних) потреб людини (продукти
споживання та творення — літературні, мистецькі й наукові
твори тощо) і (2) принципами зовнішніх настанов суб’єктів що"
до людини (власне моральні й правові норми, статті статутів
організацій та їх об’єднань, статті юридичних кодексів, конс"
титуції держави, а також різні розпорядження, постанови, ухва"
ли, договори, інструкції тощо). Усі ці матеріальні й інформа"
ційно"ідеальні утворення розглядаються як цінності соціального
і штучно"природного середовища.
Середовище є структурованим спектром цінностей, одна час"
тина яких є предметами задоволення індивідуальних потреб,
з огляду на що їх можна назвати матеріальними й інформа"
ційно"ідеальними (духовними) благами, і друга частина яких
є інформаційно"нормативними цінностями, які є регуляторами
діяльності, а на світоглядному рівні — ідеологічними ціннос"
тями, які є ідейними переконаннями особистості. Отже, як це
було і у випадку соціальних суб’єктів, цінності матеріального
й інформаційно"ідеального середовища поділяються на два
класи: 1) цінності(блага, які відповідають різним за природою
потребам людини і включають матеріальні (наприклад, хар"
чові) й інформаційно"ідеальні (художні та наукові твори тощо)
продукти «споживання» і творення та послуги (наприклад,
у формі сервісу); і 2) цінності(регламенти, які відповідають
регламентуючим орієнтирам людини в її цілеспрямованій ді"
яльності, і власне є соціальними настановами — моральні, пра"
вові та естетичні норми й ідеали, звичаї і традиції. Цінності со"
ціального середовища суть концептуальні ідеї, конкретизовані
в наукових та мистецьких творах, у правових, моральних й ес"
тетичних нормах та ідеалах, які відображені в конституції дер"
жави, статутах організацій, в обрядах та традиціях народу.
Після структурування цінностей соціального і штучно"при"
родного середовища постає питання, за допомогою яких пара"
метрів людина спряжена з ними. Відповідь така, що людина
спряжена з цінностями середовища за допомогою таких самих
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параметрів, що й будь"який соціальний суб’єкт (організація).
Отже, з названими вище двома класами цінностей середовища
людина спряжена двома класами параметрів — детерміную"
чих і регулюючих її цілеспрямовану діяльність, що відповідає
двом класам інваріантних стратифікованих за статусом і кла"
сифікованих за соціальними інституціями параметрів соціаль"
них суб’єктів. Детермінуючі параметри суб’єктів відносно лю"
дини (і особистості) суть біо" і соціогенні потреби, а регулюючі
параметри — суть соціальні настанови. Особистість, як соціаль"
на складова людини, спряжена із середовищем за допомогою
соціогенних потреб і соціальних настанов, а також інших со"
ціогенних параметрів — компетентності, уміння тощо.
Регулятивні параметри найбільшою мірою визначають гар"
монійність включення особистості в соціальне середовище. Комп"
лекс ідей регулятивного характеру, представлений у законодав"
чій формі, проектується у сферу свідомості людини як комплекс
соціальних настанов (інші близькі за змістом вживані терміни:
диспозиції, позиції, атитюди) про правила, спрямовані на ор"
ганізацію задоволення специфічного виду потреб людини в кож"
ній соціальній інституції: в економіко(трудовій сфері йдеться про
принципи приватної власності, організації праці й виробництва
продуктів харчування, ринкових стосунках тощо; у громадсь(
ко(політичній сфері — про принципи свободи, демократії, орга"
нізації влади, політичного плюралізму тощо; у творчо(куль(
турницькій — про принципи забезпечення свободи творчості,
свободи слова, духовного, наукового й художнього розвитку
громадян тощо; у педагогічно(освітянській — про принципи
виховання й навчання громадян згідно з їх здібностями й хис"
том тощо; у побутово(родинній — про принципи взаємин у ро"
дині, одруження, виховання дітей тощо; у релігійній — про
принципи забезпечення прав на свободу совісті, віросповідан"
ня та ін. Ці соціальні інституції диференціюють усю систему
суспільних відносин і в сукупності визначають спосіб життя
кожної людини. До названих соціальних інституцій, можливо,
доцільно додати ще екологічну, яка регулює відносини люди"
ни з природним середовищем.
Зауважимо, що система ідей, які стосуються прав, свобод
і обов’язків громадянина, є змістом внутрішніх соціальних на"
станов особистості, які формуються в процесі соціалізації під
дією зовнішніх соціальних настанов суспільства, закладених
у відповідних статтях конституції, в інших нормативних доку"
ментах та «неписаних» законах. Отже, соціальні настанови
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є внутрішніми параметрами особистості, спряженими із зовніш"
німи інформаційними цінностями соціального середовища, які
забезпечують гармонійне включення її в систему соціальних
норм, звичаїв, традицій.
Ще цілу низку понять, які виражають супутні характеристи"
ки людини — це мета, мотив, спонука, домагання, намір, уста"
новка, інтерес та інші, після уточнення їх змісту можна пов’я"
зати з деякими наведеними у схемі параметрами людини
і особистості. Так, із параметром потреба пов’язані: мета, цілі
як передбачення у свідомості людини результату реалізації
потреби у споживанні або творенні матеріальної або духовної
цінності; мотив як спонука до дії, до діяльності щодо задово"
лення споживальної або творильної потреби; домагання як
інтенсивність реалізації потреби; намір і установка як налаш"
тованість, готовність до реалізації потреби; інтерес як спрямо"
ваність особи на значущі для неї цінності з метою задоволення
відповідної потреби тощо.
5.2. Інваріантні параметри особистості: потреби
і соціальні настанови
На цьому етапі системного аналізу утворення «людина ↔ цін"
нісне середовище» розглядається докладніше підсистема «люди"
на». Як зазначалося, людина є біо(психо)"соціальною істотою.
Утворення «людина» відповідає всім ознакам системи: людина
являє собою цілісне утворення; включає дві підсистеми: гомео(
статичну, яку становлять біооргани (серед них психічні) гене"
тичної природи (на відрізку стаціонарного, тобто нерозвивально"
го, процесу функціювання організму), і гетеростатичну, тобто
розвивальну, яку становить функціонально структурована
мисленнєва сфера свідомості людини соціогенної природи. Саме
ця друга гетеростатична підсистема визначає сутність особис"
тості (у випадках, коли не акцентується увага на її особистіс"
них параметрах у множині інших людей, вживаються ще тер"
міни «особа», «індивід»).
Використовуючи методологію системного підходу, із аналізу
статутів й інших нормативних документів соціальних суб’єк"
тів випливає, що інваріантними для них є два типи параметрів:
перші, які детермінують, і другі, що регулюють їхню діяльність.
Оптимізація життєдіяльності людини є складним завданням
у тому розумінні, що її діяльність має психосоціальну природу:
людина наділена свідомістю, почуттями, відчуттями, чуттями,
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емоціями, інстинктами, і діяльність її має багатоцільовий ха"
рактер у різних інституційованих сферах суспільних відносин.
Проте для будь"якого суб’єкта — і для організації, і для ін"
дивіда — спільним є наявність мети(потреби і регламентую(
чих (нормативних) принципів, що регулюють його діяльність
за додержання умов його існування. Ці параметри — найістот"
ніші характеристики особистості — і становлять її ядро. Їх ми
розглядаємо як родові щодо решти соціогенних характеристик
як видових.
Поняття «потреба» охоплює поняття «інтереси», «прагнен"
ня», «стремління», «бажання» тощо, а поняття «соціальна наста"
нова» — поняття «норми», «регламенти», «правила», «еталони»,
«зразки», «взірці», «ціннісні орієнтири», «ідеали», «свободи»,
«права» та «обов’язки» тощо. Використання словосполучення
«мета"потреба» вказує на наявність детермінуючого чинника
«потреба» і показника спрямування та фіксатора задоволення
потреби — «мета» або «ціль».
Зараз триває процес уточнення понять, які характеризують
параметри особистості. У науковій літературі досить поширена
ситуація, коли в процесі пізнання певної властивості деякого
явища спочатку для її позначення вводиться назва, а потім
добираються, підганяються під її зміст якісь особливості цього
явища. Цим зумовлена багатозначність цих назв (термінів),
у числі яких «потреби», «атитюди», «диспозиції», «ціннісні
орієнтації», «сутнісні сили», «настанови», «інтереси», «здіб"
ності», «воля» тощо, з критичним аналізом яких можна позна"
йомитися в літературі [Андреева, 1980, с. 366; Коваленко,
Корнєв, 2006, с. 241, 250; Обуховский, 2003, с. 17, 68]. Щоб
уникнути цієї багатозначності, насамперед вирішується пи"
тання щодо визначення сутності виокремлених інваріантних
параметрів, а саме, що один з них детермінує і цілеспрямовує
активність суб’єкта, а другий — регулює, регламентує його ці"
леспрямовану діяльність, а потім за ними закріплюються від"
повідні терміни.
Адаптуючи два виокремлені інваріантні параметри соціаль"
них суб’єктів до людини, до особистості, визначимося з термі"
нами для їх позначення. Нижче обґрунтуємо доцільність вико"
ристання терміна «потреба» для позначення детермінуючого
параметра і терміна «соціальна настанова» для позначення регу"
люючого параметра людини. Отже, у людини такими параметра"
ми є потреби матеріального й ідеального (духовного) характеру
і соціальні настанови (регламенти, переконання, принципи,
81

норми, ідеали). Два названих параметри доповнює ще низка
набутих і природжених параметрів (риси характеру, про"
фесійна та життєва компетентність, уміння, гендерні особли"
вості, темперамент, задатки, здібності тощо), які достатньо повно
описують людину й особистість та про які йтиметься далі.
5.3. Спряженість параметрів особистості
та ціннісного середовища
Оскільки суспільство (соціальне середовище) є стратифіко"
ваним утворенням у системі «особистість ↔ суспільство»,
шкала стратифікації вказує щаблі сходження особистості як
гетеростатичної системи до вершин статусу. Всесвітньо відо"
мий соціолог Т. Парсонс вирізнює чотири щаблі в ієрархії
соціуму — технічний, менеджеральний, інституційний
і соцієтальний, яким відповідають структурні утворення —
мала група, організація, соціальна інституція, надінсти"
туційне утворення, і які відображають шлях становлення
лідерів — шлях до їхньої самореалізації. Підкреслимо, що осо"
бистість паралельно піднімається шкалами статусів кожної
соціальної інституції, як правило, нерівномірно, самореалізу"
ючись певною мірою, у кожній із них.
Звернемося до рис. 2 зображення системи «особистість ↔
суспільство (соціальне середовище)», на якій показана спряже"
ність інваріантних характеристик особистості та цінностей цін"
нісного середовища на рівні суспільства як найбільш загального
соціального утворення, яке охоплює соціалізацію індивіда на
всіх рівнях кожної соціальної інституції. На найвищому рівні
гармонізація особистості"громадянина і суспільства забезпечу"
ється основним законом — конституцією держави. У верхній
частині схеми зображені характеристики (цінності) суспільст"
ва, а в нижній — спряжені з ними характеристики громадянина.
З детермінуючим параметром суб’єкта — потребою — спряже"
ним є параметр середовища цінність(благо, а з регулюючим
параметром — внутрішньою соціальною настановою — спря"
женою є зовнішня соціальна настанова, що в соціальному сере"
довищі розглядається як цінність(регламент. Нагадаємо, що
первинною субстанцією всіх цінностей є вартість. Для вартості
не має місця закон збереження вартості, подібно до закону збе"
реження енергії, і на відміну від енергії, опредмечена в ціннос"
тях вартість і виникає, і зникає.
82

83

Схема 2

У чому ж полягає сутність цінностей? Цінності є субстратом
середовища (а не суб’єкта), за винятком того випадку, коли
пасивний «суб’єкт» сам є цінністю, тобто предметом задоволен"
ня потреби деякого активного суб’єкта. Цінності"блага, які
поділяються на матеріальні й духовні, слугують задоволенню
потреб, а цінності"регламенти становлять «нормативний»
зміст соціальних настанов особистості (інтеріоризовані фор"
мальні і неформальні норми діяльності). Зазначимо, що під
реалізацією духовних потреб за допомогою спряжених із ними
цінностей розуміємо і пасивне споживання інформації
(наприклад, читання книги), і активну реалізацію соціогенної
потреби у творенні інформації (наприклад, написання книги).
Зауважимо, що якщо індивід у своїй діяльності використовує
певну інтеріоризовану правову або моральну норму для регу"
лювання своїх стосунків з іншими суб’єктами, то ця норма ста"
новить цінність"регламент, а якщо індивід розробляє сутність та"
кої норми, як автор, самостійно або у складі авторського
колективу правознавців, то ця норма є предметом задоволення
соціогенної потреби і становить цінність"благо інформаційно"
ідеальної природи.
Підкреслимо, що хоча соціальна ієрархія складається
із суб’єктів"організацій (зокрема, юридичних осіб), їх уособлю"
ють суб’єкти"особистості відповідного рівня за статусом — на"
приклад, за економічним статусом: робітник — бригадир —
директор підприємства — голова правління акціонерного това"
риства — президент корпорації; за політичним статусом:
член політичної партії — керівник партійного осередка —
керівник первинної організації — керівник регіональної орга"
нізації — керівник політичної партії. Як показано на рис. 2,
модель системи «особистість ↔ соціальне середовище (су"
спільство)» являє собою збалансоване гармонійне включення
особистості, тобто спектра її потреб і соціальних настанов
різних рівнів, опосередкованих мисленнєвою сферою (когнітив"
ною структурою), у поле відповідних матеріальних і духовних
цінностей"благ і в поле регулюючих діяльність цінностей"
регламентів, які суть відображення зовнішніх настанов.
Для того, щоб проаналізувати структуру мисленнєвої сфери
свідомості особистості, під якою розуміємо функціонально
структуровану сферу другої сигнальної системи мозку, необ"
хідно проаналізувати інформаційні смислові утворення свідо"
мості, а саме — соціогенні потреби, а також соціальні програ"
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ми і відображені в них ті ж соціогенні, а також біо" та психо"
генні потреби, ціннісні соціальні настанови, мотиви діяльності
та інші характеристики (див. рис. 1). Зауважимо, що парамет"
ри особистості суть латентні інформаційні психічні утворення
у сфері свідомості мозку у формі умовно"рефлекторної матриці
другої сигнальної системи мозку, і під структурою мисленнєвої
сфери свідомості особистості розуміємо деяку функціональну
схему локалізації цих утворень.
Проаналізуємо докладніше зображені на рис. 1 інваріантні
параметри особистості — потреби і соціальні настанови, а та"
кож супроводжуючі їх у взаємодії з іншими суб’єктами мотиви
та деякі інші параметри.

РОЗДІЛ 6. ПОТРЕБА
6.1. Потреба як чинник, що детермінує
активність людини
У літературі для позначення детермінуючого активність
людини чинника використовують багато термінів, серед яких
«потреба», «нужда», «мотив», «інстинкт», «потяг», «спону"
ка», «інтерес», «стремління», «мета» та інші [Андреева, 1980,
с. 366; Коваленко, Корнєв, 2006, с. 241, 250; Обуховский, 2003,
с. 17, 68]. Труднощі у виборі одного з низки термінів для позна"
чення детермінуючого чинника зумовлені тим, що за кожним
із них закріпилася певна особливість явища. Щоб не вишуку"
вати якісь психічні механізми під той чи інший термін, треба
спочатку з’ясувати сутність явища, а потім уже закріпити за
ним відповідний термін.
Якому ж терміну віддати перевагу для позначення чинни"
ка, що детермінує активність людини?
Для позначення природженого, детермінуючого активність
людини чинника нерідко використовують термін «нужда» для
вираження дефіциту в організмі як гомеостатичної системи де"
якої речовини. Слідом за Я. Щепанським [Щепаньский, 1969]
та деякими іншими авторами будемо називати цей параметр
«біогенна потреба».
Для позначення набутого детермінуючого активність особис"
тості чинника можна використовувати термін «інтерес». Адже
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кажуть про інтереси держави, інтереси корпорації, інтереси
громадянина, особистості. Термін «інтерес» деякі автори вико"
ристовують для позначення «пізнавальної потреби» або «по"
треби пізнання», яка за регулятивно"детерміністською кон"
цепцією трактується як потреба в споживанні ідеальної
цінності — інформації (оскільки за цією концепцією будь"яка
потреба задовольняється тільки матеріальною або ідеальною
цінністю, а не якимось процесом, скажімо, пізнання). Але для
уніфікації термінології для задоволення інформаційної потре"
би гетеростатичної системи будемо використовувати параметр
«соціогенна потреба» [Щепаньский, 1969] поряд із терміном
«інтерес». Наприклад, у прагненні творчої особистості вивчати
певні наукові чи художні твори і творити власні твори
(цінності) й добиватись їх визнання громадськістю полягає
суть задоволення соціогенної потреби або реалізації інтересу.
Невдоволення особистості щодо їх незавершеності або не"
сприйняття фахівцями викликає у автора твору негативні
емоційні переживання, які спонукають його до подальшої
праці задля успішного завершення роботи, що супроводиться
трансформацією негативних емоцій у позитивні. Критерієм
задоволення соціогенної потреби є чуття самоствердження
і самореалізації.
На відміну від терміна «потреба», такі терміни, як «стрем"
ління», «мета» чи «цілі» не відповідають визначенню парамет"
ра суб’єкта і не передають явище його динамізації, а лише вка"
зують на направленість і завершальний етап дії, діяльності.
Мета — передбачення у свідомості особи результату задоволен"
ня певної потреби. Тобто «мета» не є параметром особистості,
яким є потреба, а лише ознакою завершення деякої послідов"
ності дій щодо задоволення певної потреби.
Термін «мотив» часто використовується як синонім термі"
на «потреба», особливо науковцями з біологічною освітою, що
проводять експерименти на тваринах, у яких відсутній механізм
осмислення актів поведінки (наприклад, «мотиви» активізації
поведінки щурів, собак у разі нестачі їжі). За регулятивно"де"
терміністською концепцією, термін «мотив» використовується
для позначення спонуки свідомих дій людини щодо задоволен"
ня певної потреби, про що йтиметься далі.
Із наведеного аналізу вживання різних термінів для позна"
чення детермінуючого чинника і гомеостатичної та гетероста"
тичної систем і уникнення багатозначного тлумачення доціль"
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но використовувати єдиний термін «потреба». Потреба людини
спряжена з цінністю середовища, тобто задовольняється мате"
ріальною або ідеальою цінністю"предметом, і це означає, що
в контексті не вживаються інші тлумачення поняття «потре"
ба», такі як «потреба у спілкуванні», «потреба в саморе"
алізації», «потреба в повазі» тощо. «Спілкування» тлумачить"
ся як засіб задоволення деякої потреби, «самореалізація»
розглядається як критерій визнання значущості творчого про"
дукту, «потреба у повазі» розглядається як вимога дотримання
моральних норм у міжособистісних стосунках.
Зауважимо, що за регулятивно"детерміністською систем"
ною концепцією є лише один механізм активізації людини —
задоволення і природжених біогенних, і набутих соціогенних
потреб предметами"цінностями. За визначенням, згідно з да"
ною системною концепцією:
потреба — параметр людини як біосоціальної істоти, що
детермінує її активність щодо оволодіння спряженими з нею
матеріальними та інформаційно(ідеальними (духовними)
цінностями природно(штучного і соціального середовища або
їх творення, яке супроводиться суб’єктивним потягом до
насолоди, почуттям приємності, психічного комфорту або
відразою, почуттям неприємності, болю, психічного диском(
форту.
Такий підхід до розуміння механізмів активізації людини
за допомогою потреб близький до інформаційно"потребнісної
концепції психолога П. В. Симонова [Симонов, 1989]. Але та"
ка роль потреб в активізації людини суперечить концепції
дослідника мотивації Є. П. Ільїна, який застерігає щодо «на"
дання потребі визначальної причини активності людини і запе"
речення ролі мислення як рушійної сили поведінки і діяль"
ності, зведення ролі мислення тільки до усвідомлення
потреби» [Ильин, 2000, с. 78]. Заперечуючи Ільїну, зауважи"
мо, що, скажімо, тварини, задовольняючи органічні потреби,
не осмислюють цей процес унаслідок відсутності апарату мис"
лення (другої сигнальної системи). Людина, задовольняючи
такі потреби, використовує мислення не як рушійну силу, а як
мотивацію цього процесу. Рушійною силою активності є потре"
ба, а спонукою активності, тобто її ініціацією, аргументацією,
є мотив. Тому в цьому розумінні долучаємося до його твер"
дження, що «…переоцінювати роль потреби в ініціації актив"
ності людини немає підстав» [Ильин, 2000, с. 79]. Докладніше
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аналіз дискусії з цієї проблеми наведений у роботі Ільїна
[Ильин, 2000].
Потреба — рушійне джерело активності людини, спрямова"
ної на її задоволення. Як детермінуючий чинник активності
людини — це редукція напруги когнітивної структури. Пси"
хічне напруження особистості у цьому випадку є наслідком
розбіжності між задуманим планом щодо заволодіння річчю
або створення речі, яка для неї має цінність, і фактичним ста"
ном справи (явище когнітивного дисонансу — див. розділ 12).
Таке напруження зникає лише після здійснення задуманого,
що сприймається як задоволення, реалізація інтересу
(соціогенної потреби).
Викладене стосується як гомеостатичної, так і гетероста"
тичної підсистем системи психіки людини. Тільки редукція
напруги наступає у першому випадку, коли система після
відхилення від стану динамічної рівноваги повертається до
нього в результаті надходження речовини як предмета"
цінності задоволення потреби, а в другому — коли система до"
сягає збігу реального стану системи з прогнозованим уявним
шляхом надходження інформації як предмета"цінності задово"
лення потреби. Тобто істотна різниця між ними полягає в то"
му, що механізм установлення рівноваги в першому випадку
заданий генетично, а в другому — формується свідомо як ціле"
покладання під соціальним впливом.
Принцип редукції напруги нервової системи відомий у ког"
нітивній психології як принцип когнітивної відповідності, за
яким когнітивна структура людини підтримується у деякому
психічно рівноважному стані, стані когнітивного консонансу.
За концепцією Фестінгера [Фестингер, 1999], за наявності
у свідомості двох суперечливих думок щодо одного й того само"
го явища виникає так званий когнітивний дисонанс — нега"
тивний спонукальний потяг до його ліквідації. Саме такий
дисонанс виникає внаслідок розбіжності між авторською і сто"
ронньою моделями одного й того самого явища у сфері свідо"
мості автора, тенденція редукції напруги й відновлення
внутрішньої відповідності когнітивної системи, тобто від"
повідності сторонньої моделі авторській. Зі зникненням
у свідомості суперечності думок щодо згаданої моделі явища,
тобто з їх збігом, мисленнєва система автора переходить у стан
консонансу. Це саме стосується розбіжності сприйнятих
образів, наприклад, дисонанс між естетичними образами
сприйнятих стилів дизайнерських оформлень двох інтер’єрів.
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Зауважимо ще про один вид цінностей — знаряддя праці,
що задовольняють так звані потреби в озброєнні засобами тво"
рення або відновлення цінностей. Кожне знаряддя саме по собі
є цінністю, безвідносно до його призначення для творення іншої
цінності як витвору науки, техніки, мистецтва. Деякі автори
виокремлюють як специфічний вид потреб потреби в озброєнні
засобами діяльності, призначеними для реалізації життєво зна"
чущих потреб [Симонов, 1989].
Повернемося до аналізу чинника, що детермінує активність
людини — потреби. Як показано на рис. 2, потреби поділяються
на спадкові — біогенні та соціального наслідування — соціогенні.
Б і о г е н н і потреби. Детермінуючий чинник для гомеоста"
тичної системи означає, що її активізація зумовлена виходом
зі стану динамічної рівноваги через зменшення надходження
певної речовини до відповідного органа організму людини (на
стаціонарному життєвому відрізку, коли організм вже не зріє
і коли ще не старіє). У цьому разі для позначення детерміную"
чого чинника активності людини використовують терміни
«нужда», «потреба» та інші. Механізм активності гомеоста"
тичної системи на раціональному рівні мислення можна уяви"
ти як властивість нервової системи приймати стан напруги при
порушенні динамічної рівноваги організму зі споживальним
ціннісним середовищем унаслідок нестачі або дефіциту певних
компонент для забезпечення перманентного плину хімічних
реакцій у відповідних органах морфологічної структури орга"
нізму людини. Прагнення до усунення стану напруги (спраги,
голоду, ядухи, болю) для відновлення стану динамічної рівноваги
тлумачиться як задоволення біогенної потреби. По суті, пси"
хічна активізація потреби є результатом припинення хімічної
реакції за відсутності певних речовин із наступною розрядкою
психічної напруги в міру їх надходження та відновлення стану
динамічної рівноваги, тобто відновлення плину хімічної
реакції. У прикладі, що став традиційним стосовно активізації
дій голодної людини як гомеостатичної системи, спрямованої
на задоволення біогенної (дефіцитарної) потреби у продуктах
харчування, спонукою до дії є нестача (дефіцит) цих продуктів
і внаслідок цього вихід організму зі стану динамічної рівнова"
ги. Викликані цим станом негативні суб’єктивні емоційні
чуття голоду динамізують пошук і споживання харчів із метою
зниження інтенсивності цього чуття аж до повного зникнення.
Людина сприймає це як задоволення її потреби"нужди
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в певних стравах, які містять необхідні для відновлення
динамічної рівноваги організму білки, жири, вуглеводи,
вітаміни, мікроелементи, воду тощо. За іншим прикладом
відомо, що механізм дихання людини пов’язаний із підтри"
манням нормальної температури організму 36,6° С за істотно
нижчої атмосферної температури шляхом забезпечення над"
ходження через легені у кров кисню. Для хімічної екзо"
термічної реакції «горіння» (окислення) задля підтримання
нормальної температури організму потрібно (це і є біогенна
потреба) забезпечити неперервне надходження вуглеводів
(калорійної їжі як «горючої» речовини) і кисню (повітря для
дихання). Подібна ситуація виникає під час уповільнення і,
в крайньому разі, припинення хімічних реакцій в організмі
внаслідок нестачі тих чи інших речовин. Отже, явище задово"
лення біогенних потреб має фізико"хімічну природу і контро"
люється психікою — сферою несвідомого. Зауважимо, що
цілеспрямований процес задоволення біогенних потреб відбу"
вається за збалансованих нормальних умов організму із сере"
довищем — показників атмосферного тиску, температури, во"
логості, концентрації у повітрі кисню й інших.
При з’ясуванні природи психогенних потреб насамперед тре"
ба відповісти на запитання, природжені вони чи набуті. Якби
вони були набутими, то вони були б смисловими, тобто пов’язани"
ми з мовленням. Але в цьому разі це були б соціогенні потреби. Як
природжені психогенні потреби віднесені нами до біогенних.
Отже, до різновиду біогенних потреб генетичної природи,
пов’язаної з дією подразнень об’єктів і суб’єктів середовища,
відносяться потреби сприятливого емоційного стану людини,
так звані п с и х о г е н н і потреби (перцептивні умови психічної
рівноваги як психогенні «потреби»). Ці потреби виражають
адаптацію відчуттів психіки людини до відповідних власти(
востей фізичного і психічного середовища. Цей комплекс влас"
тивостей середовища забезпечує умови існування організму і пси"
хіки людини в ньому. Деякі з них доцільно тлумачити саме як
умови, а не як потреби. Наприклад, умовою існування організму
є нормальний атмосферний тиск, температура певного діапазо"
ну, наявність кисню у повітрі для дихання і відсутність отруй"
них речовин тощо.
Але оскільки, за визначенням, потреби задовольняються
цінностями середовища за схемою «людина (з її потребами) ↔
ціннісне середовище», то доцільно зв’язок психогенних потреб
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із цінностями середовища представити теж як спряження їх із
зовнішніми стимулами, наприклад, можна адаптацію організ"
му до температури повітря представити як «споживання» (або
віддачу) цінності"субстанції — певної кількості теплоти в ка"
лоріях, адаптацію до різних запахів — як «споживання» цін"
ності"субстанції — певної кількості розсіяних у повітрі діючих
на рецептори запаху часточок, адаптацію до різних звуків — як
«споживання» цінності"субстанції — певної кількості діючих
на рецептори звуку повітряних хвиль певної частоти, адап"
тацію до різних смакових відчуттів як «споживання» цінності"
субстанції — певної кількості часточок речовини, діючих на
рецептори смаку, тощо. Різні автори вкладають різний смисл
у поняття «психогенні потреби», нерідко ототожнюючи його
з поняттям «соціогенні потреби». Цей механізм пристосування
є позаінтелектуальним, тобто не є інформаційно"смисловим,
і наявний також у тварин.
Людина через рецептори чуттів — зору, слуху, смаку, ню"
ху, дотику (за нормальних умов — температури, атмосферного
тиску, хімічного складу повітря тощо) — спряжена з множи"
ною відповідних стимулів середовища у вигляді звукових
й електромагнітних коливань, множин атомів і молекул страв
і букетів, тактильних сигналів, але вирівнювання психічної
рівноваги з цими субстанціями середовища не можна тракту"
вати як компенсацію дефіциту цих субстанцій. За аналогією
з моделлю задоволення біогенних потреб, спряжених зі спо"
живальними цінностями, можна представити собі задоволення
психогенних потреб із цінностями"стимулами середовища, які
сприймає людина — барвами краєвидів, ароматами квітів, ме"
лодіями пісень, смаками страв, тактильними подразненнями
тощо. Під впливом цих подразників виникає певний
емоційний стан людини, тривалість якого варіюється в допус"
тимих межах.
Органи чуттів — очі, вуха, ніс, язик, шкіра — сприймають
відповідно сигнали електромагнітних коливань світла, звуко"
вих коливань повітря, газоподібних ароматичних речовин,
рідких і твердих смакових речовин, приємних тактильних
і теплових подразнень шкіри. Деякі з цих сигналів можна за"
кодувати, наприклад, звукові і світлові, передати на відстань
як інформацію, і відтворити та сприйняти мелодію або світло"
вий ефект, тобто «спожити цінність» і тим самим задовольни"
ти «психогенну потребу». З усіх цих сприйнятих органами
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чуттів сигналів можна складати гармонійні сполучення, що яв"
ляють собою мистецькі цінності"твори: малюнки, мелодії, пар"
фуми, страви, масажі тощо. Складні твори є композицією
різних відчуттів і вербальної інформації, наприклад, музичні,
драматичні, оперні, хорові та інші.
У принципі психогенні «потреби» притаманні й тваринам.
Але в людини вони пов’язані з переживанням різних почуттів,
з їх усвідомленням. Елементарні емоції — радості й горя, насна"
ги і відчаю, упевненості і страху, насолоди й огиди, торжества
і люті, тріумфу і шаленства тощо — становлять основу почуттів.
Психогенні «потреби» логічно пов’язати з емоційно"почут"
тєвим життям людини [Яґелло, 1998, с. 77–105], яке може
мати відносно самостійний характер, або може супроводити
інтелектуальне життя особистості.
Звернемо увагу на те, що сутність психогенних потреб пов’я"
зана з прагненням до чуття приємності, насолоди і з уникненням
чуття неприємності, огиди, болю. Людина після інтенсивної
фізичної або інтелектуальної праці прагне розслабитись, праг"
не до рекреаційного стану розкутості, ніжності, зачарованості,
переживання краси, прекрасного, розмаїття барв, музичних
мелодій, духмяних запахів, аромату, смаку ласощів, до почут"
тя ніжності й ласки. Але в інших випадках людина прагне до
переживання гострих почуттів: подолання страху (альпіністи,
скелелази), переживання ризику, азарту (гравці в рулетку),
почуття швидкості й карколомності руху (слаломісти, автогон"
щики), подолання болю (боксери, борці). Такі переживання
пов’язані з психічним гартом.
Задоволенню психогенних потреб служить мистецтво. Худож"
ні твори — штучні цінності середовища — є засобом естетично"
го переживання без переслідування конкретних усвідомлених
цілей: людина ніби поринає у чарівний світ прекрасного.
Цілям задоволення психогенних потреб, тобто естетичних
потягів, слугують художні музеї, філармонії, театри, дегус"
таційні салони, атракціони тощо. Як правило, задоволення
психогенних потреб людина отримує шляхом організації
дозвілля, відпочинку на морі, у горах, серед іншої природи
тощо в межах культурницької соціальної інституції.
Такі емоції людина переживає в системі «людина (сфера
несвідомого її психіки) ↔ штучне і природне ціннісне середо"
вище психічних стимулів». Але ще глибші й різноманітніші
емоційні її переживання в соціальному ціннісному середовищі —
з коханою людиною, з рідними в сім’ї, у колі друзів і колег.
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Йдеться про гармонію (або дисгармонію) емоційних настроїв кон"
тактуючих між собою людей. У людини «спостерігається свого
роду емоційна орієнтація в емоційних станах інших людей, —
зауважує відомий психолог К. Обуховський. — Початком такої
орієнтації може бути саме синтонія, тобто позаінтелектуаль(
не співзвуччя, що є своєрідним емоційним контактом з кимось
іншим. Це привід назвати потребу в орієнтації в емоційній
установці інших людей потребою в емоційному контакті» [Обу(
ховский, 2003, с. 174]. Так, емоційна напруженість виникає
в соціальному середовищі, контактній групі внаслідок відсут"
ності емоційного контакту з іншими особами, а задоволення
такої «потреби» виявляється у знятті психічного напруження
унаслідок виникнення почуттів симпатії, емпатії, дружби,
поваги, кохання, материнської ласки тощо з позитивним емо"
ційним тоном або, навпаки, — внаслідок уникнення таких
контактів у разі почуття неприязні, ненависті, ворожнечі, оги"
ди тощо з негативним емоційним тоном. До класу психогенних
«потреб» належать інстинктивні потяги дитини до матері, потя"
ги людини до сприятливого психологічного мікроклімату
в колективі. Різновидом цієї «потреби» є прив’язаність люди"
ни до домашніх тварин — собак, котів тощо.
До класу психогенних потреб належить також статева потре"
ба у розмноженні для продовження людського роду, яка пережи"
вається в процесі кохання чоловіка й жінки. В основі цієї потре"
би лежить також психічне еротичне явище хтивого взаємного
потягу осіб протилежної статі до переживання емоційно гост"
рого сластолюбного почуття оргазму в статевому акті, а не усві"
домлення необхідності розмноження, хоча саме свідоме рішен"
ня подружжя відіграє роль при плануванні сім’ї.
Хоча психогенні потреби виявляються переважно в кон"
такті з іншими людьми, їх недоцільно тлумачити як потреби
у спілкуванні, яке передбачає осмислений обмін інформацією
засобами мови. Це психогенна потреба людини саме у позаінте"
лектуальній синтонії. На відміну від нижче описаних соціогенних
потреб психогенні потреби суть інстинкти, тобто не мають смис"
лового наповнення, не є інтелектуально"інформаційними, хоча
соціогенні потреби супроводяться емоційними реакціями.
До класу психогенних потреб доцільно віднести також потре"
бу в мовній (звуковій) комунікації індивідів з метою привер"
нення уваги, вираження співчуття, радості, тривоги без смис"
лового наповнення. Тому ще у малят виявляється прагнення до
комунікації з дорослими, насамперед, із матір’ю та іншими
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близькими родичами, для забезпечення стану гармонії і пси"
хічного комфорту з навколишнім психічним середовищем (тут
використовується більш загальний термін «комунікація», а не
«спілкування», оскільки останнє поняття передбачає осмисле"
ний обмін інформацією деякої особи у процесі задоволення її
певної потреби з індивідами, інтереси яких якось торкаються
предмета"цінності цієї потреби; з феноменологічної точки зору
під комунікацією розуміємо поєднання інформаційними кана"
лами внутрішніх світів людей). У процесі комунікації у малят
формується умовно"рефлекторна система мови, а з нею з’явля"
ються свідомість і мислення. Як відомо, дитина народжується
лише із задатками до мовлення й оволодіває рідною мовою певно"
го етносу в результаті научіння. Від народження індивід є чле"
ном спільноти і має необхідність вписатися в її інформаційне
поле. Адаптація індивіда в інформаційно"соціальному середо"
вищі здійснюється засобами мови. Інформаційна дезадаптація
викликає у дитини неспокій, психічний дискомфорт, що вияв"
ляється у плачі «без причини», у занепокоєних жестах і міміці.
З оволодінням мовою виникаючі нервові напруження у маляти
зникають у результаті отримання заспокійливих інформацій"
них сигналів від дорослих. Отже, комунікація є механізмом
формування другої сигнальної системи мозку і навчання мови.
За допомогою мови здійснюється гармонізація індивіда з ін"
формаційним полем суспільства, із соціальним оточенням (така
комунікація компенсується мовою жестів у глухонімих). Із ча"
сом комунікація набуває осмислених форм, виявляється як
цілеспрямоване спілкування і використовується як засіб задово"
лення індивідом своїх потреб. Безпосередні потреби задоволь"
няються і без спілкування (наприклад, споживання харчів,
виконання одноосібно фізичних і розумових вправ), а задово"
лення опосередкованих потреб здійснюється з використанням
засобів спілкування (наприклад, придбання дефіцитних то"
варів, виконання колективних вправ). Отже, спілкування
є цілеспрямованим і є не потребою, а засобом досягнення мети
щодо задоволення певної потреби.
С о ц і о г е н н і потреби. Механізм задоволення потреби,
яка є параметром гетеростатичної системи особистості, має
свою специфіку порівняно з відповідним механізмом гомеоста"
тичної системи організму людини в період дорослого віку. Ця
специфіка пов’язана, насамперед, з тим, що відповідна потре"
ба є не спадковою, а набутою потребою соціального наслідуван"
ня, сформованою на основі передачі накопичених попередніми
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поколіннями досвіду та знань про навколишній світ методами
навчання та виховання [Дубинин, 1977, с. 84]. Це означає, що
природа її не фізико"хімічна, як у разі гомеостатичної систе"
ми, а соціально"інформаційна. Тому й назва її — соціогенна по(
треба. Така потреба формується у сфері свідомості особистості
у вигляді деякого інформаційно"психічного утворення, яке слу"
жить «органом» задоволення набутої потреби. Як зазначав
А. Ухтомський, «з ім’ям “органа” ми звикли пов’язувати уяв"
лення з таким, що морфологічно склався, статично постійним
утворенням. Це зовсім не обов’язково. Органом може бути
будь"яке тимчасове сполучення сил, здатне здійснити певне до"
сягнення» [Ухтомский, 1950, с. 279].
Зазначимо, що інформаційною базою соціогенної потреби
є знання в певній галузі діяльності, яких індивід набуває
в процесі навчання, підвищення кваліфікації. Творчий процес
особистості передбачає докладання нею вольових зусиль щодо
засвоєння необхідних знань і щодо самого процесу творення
оригінальних логічних структур"цінностей на їх базі в міру її
здібностей і працездатності.
На відміну від механізму задоволення потреби гомеоста"
тичної природи, яке полягає в підтриманні стану динамічної
рівноваги організму шляхом досилання необхідних речовин,
механізм задоволення потреби гетеростатичної природи пов’я"
заний не з фіксованим, а з рухомим станом рівноваги як поступу
точки рівноваги у напрямку більш"менш віддаленої мети.
Гомеостатичний процес не є розвивальним (для істотно незмін"
ного організму протягом періоду зрілості), а гетеростатичний
процес є розвивальним (або занепадаючим). Соціогенну потребу
можна трактувати як проблему досягнень особистості у творенні
цінностей. Нагадаємо, що відтворення і творення матеріаль"
них і духовних цінностей можливі завдяки притаманній людині
властивості волі як обов’язкового механізму протидії деструк"
тивним ентропійним процесам, які перманентно відбуваються
в навколишньому світі.
Зокрема процес задоволення соціогенної потреби деякої осо"
бистості може бути поетапним у тривалому процесі досягнення
стратегічної мети щодо реалізації створеного в її свідомості
смислового інформаційного авторського проекту деякого витво"
ру. Реалізація вибудованого у свідомості образу"моделі цього
витвору як частки в антиентропійному процесі перетворення
дійсності й розвитку культури відповідного масштабу і суспільної
значущості служить метою конкретної діяльності особистості.
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Якщо така модель у розумінні особистості має високу значущість,
то досягнення мети щодо втілення моделі в життя набуває для
неї стратегічного характеру, виявляється як соціогенна потреба
в самоствердженні й самореалізації, стає для неї сенсом життя.
В інших випадках особистість реалізує себе, задовольняючи
свою потребу як складову потреби деякого соціального суб’єкта
(наприклад, організації). Індивіди, які не мають можливості
задовольнити свої творчі соціогенні потреби одноосібно, іденти"
фікуючи себе з деякою спільнотою, самореалізуються з відпо"
відним соціальним суб’єктом. Наприклад спортсмени ігрової
команди самореалізуються не кожен індивідуально (хоча й це
можливо), а поділяючи успіх команди як її члени. Так, футболь"
ний клуб як суб’єкт задовольняє свою потребу ув спортивній
досконалості, самореалізується у змаганнях з іншими клубами"
суб’єктами. Футболіст не може задовольнити свою потребу в майс"
терності (тобто у творенні себе як досконалішого майстра) од"
ноосібно. Тому самореалізація команди поширюється на нього
як на задіяного в іграх її члена. Це ж стосується футбольних
уболівальників: у разі успіху їхньої улюбленої команди вони
самореалізуються, ідентифікуючи себе з футбольним клубом.
У попередньому розділі, присвяченому соціальному суб’єк"
ту, йшлося про підпорядкування мети індивіда як виконавця
в структурі мети цього суб’єкта згідно з «деревом цілей» або
«деревом завдань». Так, робітник на конвеєрі, де складають пев"
ний виріб, виконуючи доручене йому завдання, згідно з техно"
логією, не може себе виявити як індивідуальність і тим самим
самореалізуватись. Але в разі самореалізації соціального суб’єк"
та, тобто визнання експертами й споживачами успіху підпри"
ємства щодо виготовлення виробу вищого ґатунку, робітник
самореалізується разом із самореалізацією колективу, членом
якого він є.

6.2. Загальна схема «дерева» потребцілей
Звернемося до рис. 2, на якому зображена система «особис"
тість ↔ соціальне середовище (суспільство)» як підсистема
більш загальної системи «людина ↔ ціннісне середовище». По"
няття «ціннісне середовище», як було зазначено раніше, вклю"
чає і штучно"природну, і соціальну сфери. Організація життє"
діяльності людини в загальному плані підпорядкована
основному закону держави, тобто конституції. Основний закон
96

охоплює галузеві законодавства, яким підпорядкована життє"
діяльність кожної людини у відповідних соціальних інституціях.
Отже, конституція держави відтворює структуроване правове
поле за соціальними інституціями й соціальними суб’єктами,
в яке вписується індивідуальне правове й моральне поле
кожної людини. Тому доцільно розглянути параметри людини
в конституційному полі, яке охоплює всі сфери її життє"
діяльності.
Система «особистість ↔ ціннісне соціальне середовище (су"
спільство)» відображена на рис. 2 так, що у верхній її частині
розташовані параметри суспільства, а в нижній — параметри
громадянина, особистості. У верхній частині рисунка, згідно
з конституцією держави, відтворена ціннісна структура су"
спільства, яка відображена в положеннях законодавства (конс"
титуції і галузевих правових кодексах), класифікованих за
соціальними інституціями. У нижній частині рисунка зображені
зумовлені конституцією держави параметри абстрактного гро"
мадянина, який завдяки їм гармонійно вписується в ціннісне
правове поле суспільства. Ця відповідність зовнішніх норм пра"
вового поля суспільства і спектра внутрішніх соціальних на"
станов (правових норм) громадянина зображена на рисунку як
з’єднані пунктирними лініями верхня та нижня шини із чор"
ними трикутними укажчиками. Така гармонія реальної люди"
ни із соціальним оточенням залежить від ступеня її соціалізації,
тобто від ступеня інтеріоризації правових, а також моральних
норм суспільства, необхідних їй у процесі реалізації як ситуа"
тивних потреб, так і програм життєдіяльності щодо задоволен"
ня своїх матеріальних і духовних потреб.
Розглянемо систему потреб людини, які вона реалізує окре"
мо в структурах відповідних соціальних інституцій. Із рис. 2
видно, що поняття потреби є найбільш загальним, родовим по"
няттям для виразу спільних коренів потреб — детермінуючих
параметрів біо", психо" і соціогенної природи.
Як відомо з наукової літератури, у найбільш загальному ас"
пекті потреби поділяються на два типи — самозбереження і збе(
реження роду. Тобто в найбільш загальному розумінні потреби
пов’язані, по"перше, зі збереженням людини як біосоціальної
істоти і, по"друге, зі збереженням людського роду у біосоціаль"
ному середовищі. Але тут доречно зробити одне застереження
у зв’язку з вимогою дотримання введеного визначення поняття
потреби, за яким реалізація потреби полягає або в споживанні
або у творенні спряженого з нею матеріального чи інформаційно"
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ідеального предмета(цінності. Під потребою самозбереження
розуміємо не лише фізичне, а й психічне, тобто не тільки, скажі"
мо, голодну смерть унаслідок відсутності поживних речовин,
але й психічну «смерть» унаслідок незадоволення соціогенних
потреб, скажімо, у результаті творчих невдач. При задоволенні
партнерами протилежної статі потреби збереження роду під
цінністю для кожного з них розуміємо відповідно його чи її
партнера.
Корінні потреби людини самозбереження і збереження роду
галузяться за своєю природою і, врешті"решт, — за соціальни"
ми інституціями.
Типологія потреб самозбереження включає адаптивно(
творильні потреби, які забезпечують самозбереження людини
у біосоціальному середовищі у тому розумінні, що незадово"
лення їх призводить у критичній фазі або до фізіологічної заги"
белі людини або до психічної «загибелі» особистості — незворот"
ного порушення психіки. А процес задоволення потреб цього
типу, який означає гармонійне включення людини у систему
матеріальних і духовних предметів"цінностей біосоціального
середовища, виявляється у двох протилежних формах: в адап(
тації шляхом «підлаштування» своїх потреб до матеріальних
і духовних цінностей природного і соціального середовища та
у творенні такого середовища шляхом «підлаштування» його
цінностей під свої потреби. При цьому останній спосіб задово"
лення потреб, який полягає у створенні штучного природного
і соціального ціннісного середовища, тобто світу буття і куль"
тури, стає переважаючим. Цим зумовлений цілеспрямований
антиентропійний процес людської діяльності.
У свою чергу, адаптивно"творювальні потреби поділяються
на соціогенні і біогенні (включно із психогенними). Задоволен"
ня біогенних потреб полягає у споживанні матеріальних благ
для забезпечення гомеостатичного і гетеростатичного станів
організму людини на відрізках часу дозрівання, зрілого буття
і старіння, а задоволення психо" і соціогенних потреб полягає
у забезпеченні інформаційно"ідеальних (духовних) умов існу"
вання людини як психосоціальної істоти гомеостатичної й ге"
теростатичної природи. Психогенні потреби виражають не"
обхідність гармонійного включення підсвідомої і свідомої сфер
людини у психосоціальне оточення, тобто включення сфери
психіки, яка має спадкову природу, у середовище психічно
чуттєвих подразників, і сфери свідомості, яка має природу
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соціального наслідування, у духовне середовище культури (на"
уки, техніки, мистецтва).
Позначені на рис. 2 вітально"побутова і рекреаційно"віднов"
лювальна, а також сімейно"шлюбна в її психофізіологічному
прояві сфери активності людини спрямовані на задоволення
біо" і психогенних «потреб», зумовлених спадкоємними меха"
нізмами. Соціогенні потреби, які формуються у сфері свідомості
за допомогою механізму передачі соціального досвіду, загальних
і професійних знань, класифікуються за напрямами створення
чи перетворення матеріальних і духовних цінностей"благ, які
забезпечують гармонійний і всебічний розвиток особистості.
Сфери діяльності, спрямовані на досягнення цілей щодо задово"
лення потреб у цих напрямах, з розвитком суспільства набрали
інституційних форм і характеризують розвиток цивілізації.
Зазначимо, що диференціація і групування споріднених
людських потреб у блоки призвели до диференціації суспільства
за соціальними інституціями: 1) родини; 2) педагогіки; 3) куль"
тури; 4) економіки; 5) політики; 6) релігії. Для новонародженої
дитини ця структура суспільства вже є і слугує класоутворю"
вальною основою класифікації набутих соціогенних потреб
людини і разом з тим зумовлює функціональну когнітивну
структуру мисленнєвої сфери свідомості особистості. Заува"
ження щодо пошуку класоутворювальної основи важливе саме
для класифікації набутих соціогенних потреб, формування
яких, на відміну від біо" і психогенних «потреб», не зумовлено
генетичними механізмами. Класифікація останніх пов’язана
з наявністю відповідних органів для задоволення потреб ор"
ганізму людини (органи дихання, кровообігу, травлення),
а класифікація соціогенних потреб пов’язана з функціональни"
ми «органами» свідомості, які суть інформаційні асоціації або
умовно"рефлекторні утворення другої сигнальної системи моз"
ку, локалізовані у сфері свідомості особистості.
Механізм виявлення і задоволення всієї системи потреб
орієнтує особистість на досягнення низки життєво"стра"
тегічних цілей: створення вартісних резервів, професійне вдо"
сконалення, реалізацію трудової кар’єри, присвячення себе
політичній і громадській діяльності, націленість на створення
сім’ї, виховання дітей та інше. Спотворене виховання, недо"
статня соціалізованість людини призводять до формування
у неї негативних устремлінь, спрямованих на споживацтво як
першочергове і необмежене задоволення первинних потреб
у вигляді потягів, інстинктів і бажань.
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Як було зазначено, соціогенні потреби є результатом відобра"
ження і творчого переосмислення інформації про матеріальні
й духовні цінності суспільства. Тому класифікація соціогенних
потреб відповідає структурі суспільства, діяльність якого ди"
ференційована за названими вище соціальними інституціями.
До цього часу йшлося про параметри особистості, що існує
в ціннісному життєвому середовищі сама по собі, а не у складі
деякого соціального суб’єкта (організації). Але реально особис"
тість за допомогою своїх параметрів вплетена в «дерева цілей»
низки організацій за соціальними інституціями, і діяльність її
щодо задоволення соціогенних потреб підпорядкована меті"по"
требі кожної організації (підприємства чи установи, політич"
ної партії, навчального закладу, аматорської студії, сім’ї,
церкви). У цьому випадку для самореалізації особистості має
бути відповідність між сформованою її соціогенною потребою
і потребою суб’єкта"організації для ефективної реалізації її ме"
ти. Якщо їх потреби"цілі не збігаються, то між ними виникає
соціальна напруга, і для подальшого перебування у складі орга"
нізації особистість змушена адаптуватися до вимог організації,
корегуючи відповідно свою індивідуальну мету"потребу, або
відмовитися від неї. У цьому разі певна складова «дерева цілей»
організації як її підціль сприймається конкретною особою — її
членом — як завдання (наказ, розпорядження тощо), тобто ефек"
тивна робота організації забезпечується узгодженням завдан"
ня керівника й індивідальної соціогенної (зокрема, фахової)
потреби виконавця. По суті, «дерево цілей» організації можна
розглядати як «дерево завдань» для виконавців. Найяскравіше
це виявляється в організаціях економічної соціальної інсти"
туції: робітник на конвеєрі по складанню виробу, що є метою
діяльності підприємства, виконує певну операцію як завдання,
хоча має соціогенну потребу стати винахідником. Робітник не
може самореалізуватись як особистість, але він може реалізу"
ватись як член колективу у складі соціального суб’єкта (орга"
нізації), якщо останній самореалізується (тобто продукований
виріб виявиться конкурентоспроможним, найвищої якості).
Цей робітник може задовольнити свою творчу соціогенну
потребу в іншій організації іншої соціальної інституції, на"
приклад, у клубі винахідників, де він не пов’язаний завданням
організації.
Якщо обов’язкове для виконання завдання інтеріоризується
особистістю, то воно стає її параметром — потребою, яка й де"
термінує діяльність щодо її задоволення. Отже, детермінуючим
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параметром особистості як суб’єкта діяльності є потреба, сфор"
мована на основі здібностей, навчання, а як виконавця у складі
соціального суб’єкта (організації) є потреба, сформована в ре"
зультаті інтеріоризації завдання. Якщо завдання збігається
з первинно сформованою потребою особистості, то потреба ак"
тивізує її діяльність. В іншому разі зусиллям волі вона виконує
завдання заради заробітку, підпорядкувавшись дисципліні.
У наукових установах, мистецьких закладах, спортивних това"
риствах тощо соціогенна потреба особистості й дане керівником
завдання, як правило, збігаються. У цьому випадку діяльність
суб’єктів — особистості (фізичної особи) і організації (юридич"
ної особи) — будуть особливо ефективними і найімовірніше
приведуть до їх самореалізації.

6.3. Домінантний принцип пріоритетності
задоволення потреб
Нормальний ієрархізований порядок заспокоєння біо" (у т. ч.
психо") й соціогенних потреб істотною мірою базується на вченні
Ухтомського про домінанту. Цю ідею пріоритетності потреб ак"
тивно розвивав П. Симонов: «Серед актуальних потреб кожної
миті виокремлюється домінуюча потреба (Ухтомського), яка по"
требує першочергового задоволення, і субдомінантні потреби,
співіснуючі або конкуруючі з домінантною» [Симонов, Ершов,
1984, с. 56]. За визначенням,
домінанта — це тимчасово панівний осередок збудження
в центральній нервовій системі, що характеризується
інертністю, тобто стійкістю протягом тривалого часу, незва(
жаючи на ситуаційні впливи звабливих потягів до задоволен(
ня інших потреб.
Узагалі задоволення потреб відбувається дискретно, тобто
в міру задоволення чергової мотивованої потреби як пріоритетної.
Відповідно зі зникненням у мозку осередку збудження даного
потягу одна домінанта змінює іншу, водночас актуалізується
й інтенсифікується відповідний цій домінанті потяг, і відбува"
ється процес задоволення відповідної потреби. У цьому полягає
домінантний принцип мотивованої пріоритетності задоволен"
ня потреб.
Диференціація потреб на біо" (у т. ч. психо") і соціогенні
являє собою ранжовану низку потреб, порядок задоволення
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яких зумовлений першочерговим принципом самозбереження
людини: спочатку має бути забезпечено функціювання гоме"
остатичної системи організму через задоволення потреб фізи"
ко"хімічної природи, а потім — функціювання гетеростатичної
системи шляхом задоволення соціально"інформаційних по"
треб. Задоволення біогенних потреб носить регулярний харак"
тер: через певний інтервал часу виникають голод, спрага тощо;
ці потреби стають домінантними, унаслідок чого виникають
інтенсивні емоційно"чуттєві потяги до оволодіння відсутніми
речовинами; і в міру задоволення відповідної потреби цей потяг
гасне, неприємні емоційні відчуття, наприклад, голоду, спра"
ги, зникають.
Але такий порядок задоволення потреб може порушуватись
унаслідок винекнення в психіці домінантного потягу, пов’яза"
ного з будь"якою із числа біо" (у т. ч. психо") чи соціогенних по"
треб. Можливі випадки, коли емоційний потяг реалізації певної
мотивованої як пріоритетної соціогенної потреби є домінант"
ним відносно потягу, пов’язаного з незадоволеною біогенною
потребою: наприклад, людина голодує на знак протесту заради
певної ідеї. Але домінанта у цьому випадку визначається моти"
вацією значущості, першорядності, неможливістю відкладен"
ня даної соціогенної потреби на пізніший час, і за допомогою дії
механізму волі особистість пригнічує біогенну потребу, скажі"
мо, у харчуванні, про що йтиметься далі.
До числа біопсихогенних «потреб» належить також статева
потреба збереження роду. Коли вона стає домінантною, то задово"
лення її супроводиться яскраво вираженим емоційним потя"
гом до особи протилежної статі. Разом із переживанням інтен"
сивної любострасної насолоди внаслідок імпульсивного спаду
статевої напруги тимчасово зникає статевий потяг, що означає
задоволення цієї потреби.
Після задоволення біопсихогенних потреб виникають спри"
ятливі умови для виявлення як домінанти певної соціогенної
потреби, яка знаходилась у сфері свідомості до моменту задово"
лення психо"біогенних потреб у неактуалізованому стані. Тоб"
то відновлюється перерваний процес задоволення соціогенної
потреби, який обмежується в часі досягненням відповідних
цілей і підцілей у спланованому «дереві цілей». Це означає, що
необхідною і достатньою умовою творчо"інтелектуальної робо"
ти людини є нормальне здоров’я й нормальні умови існування
організму, зокрема задоволення психогенних «потреб» у спри"
ятливому емоційному мікрокліматі. До речі, ця дворівнева
102

ієрархія потреб (І рівень — психо"біогенних гомеостатичних
і ІІ рівень — соціогенних гетеростатичних) включає відому
систему потреб Меррея [Холл…, 1997, с. 204] та ієрархію потреб
Маслоу [Хьелл…, 1997, с. 479], які вважаються вродженими,
а саме: 1) фізіологічні потреби (нижчий рівень); 2) потреба у без"
пеці; 3) у любові, прив’язаності й належності до певної соціальної
групи; 4) у повазі й визнанні, 5) у самоактуалізації, тобто у ре"
алізації своїх здібностей і талантів, творчих потенцій (вищий
рівень). Пізніше Маслоу відмовився від жорсткої ієрархічнос"
ті, звівши її до двох рівнів потреб: нужди й розвитку (тобто го"
меостатичних і гетеростатичних).
За розглянутою раніше схемою ієрархії стратифікованих за
статусом (за значущістю) і класифікованих за соціальними інс"
титуціями потреб домінантною може бути будь"яка з їх числа
на даний проміжок часу, задоволення її може бути перерване
іншою домінантою і відкладене на більш пізній час. Узагалі «ре"
жим» задоволення соціогенних потреб відбувається згідно
з бюджетом часу (див. рис. 4). Наприклад, домінантною на ро"
боті є потреба, пов’язана з виробничою діяльністю, у сім’ї —
потреба, пов’язана з вихованням дітей, а у вільний час —
потреба, пов’язана з аматорським заняттям. За регулятивно"
детерміністською концепцією особистості, будь"яка із со"
ціогенних потреб або всі вони можуть бути сенсом життя.
А «потреба» у самоствердженні й самореалізації особистості
розглядається як критерій задоволення деякої стратегічної
соціогенної творчої потреби.
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РОЗДІЛ 7. МОТИВ

7.1. Мотиви як вербалізація потреб
Важливим у понятійному апараті щодо структури сфери
свідомості особистості є поняття «мотив». Воно має багато ви"
значень в наукових працях різних авторів, з якими можна озна"
йомитися в літературі з мотивації [наприклад, Ильин, 2000,
с. 9; Обуховский, 1972, с. 20]. Оскільки визначення понять не
доводяться логічно, а приймаються науковцями за згодою,
доцільно дати найбільш арґументоване визначення цього по"
няття, що є необхідним для розуміння концептуальних поло"
жень теорії особистості.
Більшість авторів поняття мотиву пов’язують із поясненням
спонук дій особи щодо наміру або процесу задоволення певної
потреби. За одним із визначень «мотив соціальний — усвідом"
лена, яка є властивістю особистості, спонука до діяльності, що
виникає за вищої форми відображення потреб (їх усвідомлен"
ня)» [ЭСС, 1995, с. 428]. Зумовлені зовнішніми впливами
(стимулами) і соціально"психологічними особливостями спря"
мованості особистості в їх складному сплетінні (світогляд, пе"
реконання, ідеали; почуття обов’язку, честі, совісті; переважаючі
інтереси, потреби, звички тощо), мотиви дають змогу людині
орієнтуватись у соціальному середовищі, уникаючи конфлік"
тів і зберігаючи, за можливості, близькі та віддалені цілі діяль"
ності завдяки обґрунтуванню ухвалення рішень про початок,
продовження або припинення тієї чи іншої цілеспрямованої
діяльності щодо задоволення актуалізованих і актуальних по"
треб. Ухвалення рішень ґрунтуються на формулюваннях спо"
нук того чи іншого плину або повороту діяльності, і ці форму"
лювання є змістом мотивів.
Ми поділяємо точку зору Обуховського [Обуховский, 1972,
с. 14] про розмежування понять «потреба» і «мотив» (які ото"
тожнюються переважно біологами, які адаптують дані експе"
риментів на тваринах до людей), пов’язане з наявністю у людини
другої сигнальної системи мозку. Якщо потреби являють собою
детермінанти (причини) активізації органів людини (спадко"
ємних фізіологічних чи психічних, або сформованих у свідомос"
ті, в його мізковому субстраті нейронних асоціацій як функ"
ціональних «органів» соціогенних потреб), орієнтованих на
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відповідні матеріальні чи ідеальні (духовні) цінності штучно"
природного та соціального середовища, то мотиви являють со"
бою обґрунтування спонук реалізації цих потреб у взаємозв’язку
з іншими суб’єктами, і в цьому розумінні вони є вербалізацією
потреб. У даному контексті використовується визначення цьо"
го поняття, даного Обуховським, який визначає «мотив як
вербалізацію мети і програми задоволення потреби, яка дає
можливість даній особі розпочати певну діяльність» [Обуховс(
кий, 1972, с. 19].
Звернемо увагу на структуру мотиву, яка включає мету, як
завершальний акт задоволення потреби, і програму, як низку
засобів задоволення відкладених потреб. Ефективність діяль"
ності зумовлена узгодженням мети і програми задоволення де"
якої потреби. У разі їх неузгодженості можливі непорозуміння
й колізії, як це має місце за використання захисних мотивів.
Звертаючись до наведеного визначення мотиву, зауважимо,
що причина дії, діяльності — потреба, а спонука — мотив. Обу"
ховський пояснює, що мотив — «причина дії у тому сенсі, в яко"
му, наприклад, натиснення кнопки можна вважати причиною
польоту ракети» [Обуховский, 1972, с. 16]. Доречно тут про"
ілюструвати аналогію між мотивом і потребою та вершником
і конем, дану Фрейдом для порівняння Я і Воно, якщо вважати
Я носієм мотиву, а Воно — рушійною енергією біогенної потреби:
«Кінь постачає рушійну енергію, а вершникові належить право
визначати мету й напрямок руху свого сильного коня до неї»,
тобто мотивувати мету"потребу"рушійну енергію [Фройд, 1989].
Інші вчені теж зіткнулися із труднощами щодо визначення
поняття «мотив», унаслідок чого з’явився термін «мотивуван"
ня» з подібним тлумаченням, як наприклад: «мотивування —
раціональне пояснення суб’єктом причин дії через зазначення
соціально прийнятних для нього і його референтної групи
обставини, яка спонукає до вибору даної дії» [КПС, 1998,
с. 191]. У контексті цього посібника поняття мотив використо"
вується у розумінні мотивування, як використовується воно
в юридичній літературі при визначенні, скажімо, мотивів
злочину як вербалізації мети"потреби. У згаданому словнику
наведено три визначення поняття «мотив», який тлумачиться:
1) як спонука до діяльності, пов’язана із задоволенням
потреб суб’єкта;
2) як матеріальний або ідеальний предмет, що спонукає до
діяльності;
3) як усвідомлювана причина вибору дії.
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Ця багатозначність поняття «мотив» утруднює його вжи"
вання, хоча найближчим за змістом до прийнятого нами є перше
і останнє визначення. Друге визначення близьке до запропоно"
ваного іншим психологічним словником: «мотив — матеріаль"
ний або ідеальний предмет, котрий спонукає і направляє на себе
діяльність або вчинок і заради якого вони здійснюються» [ПС,
1996, с. 203]. Перше з наведених визначень мотиву збігається
з їх же визначенням мотивації як «спонук, які викликають ак"
тивність організму і визначають її направленість». За цим самим
словником, термін «мотив», узятий у широкому розумінні, ви"
користовується в усіх галузях психології, що вивчають причи"
ни й механізми цілеспрямованої поведінки людини й тварин.
Щоб уникнути багатозначності, термін «мотив» у даній роботі
використовується лише стосовно людини для пояснення (вер"
балізації) спонук щодо задоволення потреб у той чи інший
спосіб. Потреба — детермінуюча причина (рушійна сила), а мо"
тив — спонука (пояснення) діяльності. Можна сказати, що
комплекс життєвих цінностей щодо задоволеня потреб визна"
чає стратегію діяльності, тоді як система мотивів — її тактику
[Афанасьев, 1977, с. 225]. Кожна мета"потреба може бути моти"
вована багатьма спонуками, і тому діяльність щодо її задоволен"
ня взагалі є полімотиваційною. Наприклад, у судах прокурори
й адвокати за своєю функцією по"різному і часто протилежно
арґументують дії підсудного в його засобах задоволення потре"
би. Саме підсудний особисто або через адвоката розкриває
справедливість мотивів свого вчинку щодо задоволення потре"
би, спираючись на правові й моральні настанови, на совість,
а прокурор, навпаки, арґументує злочинний характер мотивів
учинку підсудного, спираючись на об’єктивні правові настано"
ви, відображені в статтях кримінального кодексу.
З поняттям «мотив» кореспондує зрозуміле кожному з по"
всякденного життя поняття «вигода». Якщо зміст мотиву —
арґументація спонуки задоволення біо" чи соціогенної потреби
або реалізації творчої потреби, то вигода вказує на суб’єктивне
значення для особистості цієї арґументації, у чому полягає ви"
граш при виборі того чи іншого арґументу, і яку користь отри"
має для себе дана особа.
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7.2. Мотивована і полімотивована діяльність
щодо формування соціогенних потреб
та програм їх реалізації
Кожна людина як біосоціальна істота характеризується комп"
лексом природжених і набутих параметрів. Запитаємо себе, як
зароджуються в індивіда соціогенні параметри як набуті? І на"
самперед — соціогенні потреби? Із розділу про потреби випли"
ває, що особистість з уже сформованими соціогенними потре"
бами споживає або творить матеріальні й ідеальні (у формі
інформації) цінності життєвого середовища. Процес набуття
соціогенних потреб у людини починається з мотивації, як пра"
вило, батьків, щодо виявлення у дитини здібностей до певного
виду діяльності. Згідно з явищем латеральності, ліва й права
півкулі головного мозку виконують різні когнітивні функції: ліва
півкуля — аналітичні, раціональні функції, такі як розв’язання
задач, формулювання гіпотез тощо, а права півкуля — чуттєві,
ірраціональні функції, такі як схильності до різновидів мистецт"
ва — музики, малювання, дегустування тощо. Якщо певні
здібності з числа аналітичних чи чуттєвих у дитини виявлені,
то надалі батьки намагаються розвивати їх і орієнтувати дитину
на відповідний вид діяльності, залучаючи її до занять у гуртках,
студіях, спеціальних навчальних закладах, скажімо, музики,
співу, малювання, математики, інформатики, техніки, шахів
тощо, передбачаючи, що їхня дитина в перспективі здатна ство"
рити цінності"шедеври і тим самим самореалізуватись, а разом
з тим, це спосіб самореалізуватись і батькам як творцям
унікальних самореалізованих дітей.
Паралельно через казки, мультфільми тощо дитина пере"
живає життєві ситуації, у яких виявляється мораль, формуються
моральні норми, зразки поведінки з іншими суб’єктами у про"
цесі задоволення своїх вітальних потреб у взаємодії з іншими
суб’єктами з їхніми потребами, а з іншого боку, у фантастичному
калейдоскопічному світі формування свідомості дитини заро"
джуються мрії життєвих ситуацій, у яких дитина грає провідну
роль. Одночасно батьки, а пізніше вихователі, учителі, настав"
ники залучають дітей до ігр із іншими дітьми, формують у них
навички до цілепокладання і прагнення до досягнення мети.
А з часом уже старші діти, підлітки, юнаки вже самі мотивують
необхідність формування власних соціогенних потреб творен(
ня цінностей на основі своїх здібностей та втілення в життя
своїх мрій. Явище цілепокладання означає формування і запуск
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психічного механізму когнітивного дисонансу, спрямованого
на зниження рівня дисонансу внаслідок розбіжності між ста"
ном задуманої кінцевої мети і реальним станом справи (про це
докладніше йтиметься далі, у розділі 12). З усвідомленням гро"
мадської значущості відповідної цінності з часом особистість
мотивує необхідність реалізації відповідної соціогенної потре"
би, яка може стати сенсом її життя.
Для задоволення власних потреб, як життєво стратегічних
цілей, особистість намагається формувати багатоцільову полі"
мотиваційну соціальну програму діяльності (зокрема, із вклю"
ченням перспективних програм за соціальними інституціями,
про що йтиметься далі), пропускаючи мотиви крізь фільтр
закріплених у свідомості ціннісних соціальних настанов [Обу(
ховский, 1972, с. 59]. Інакше кажучи, у процесі соціалізації осо"
бистість формує програму діяльності щодо досягнення кожної
цілі («реалізації цільової функції» в економічній термінології),
пов’язуючи її за допомогою системи мотивів із відповідними
зовнішніми соціальними програмами. Останні передбачають
потреби"цілі та соціальні настанови також інших осіб — чи то
партнери, чи конкуренти за одночасного дотримання зовнішніх
соціальних настанов (моральних і правових норм, законів, ко"
дексів, інструкцій, статутів тощо) тих соціальних інституцій,
у яких проходить діяльність даної особи. Тому мисленнєва сфера
свідомості підлягає неперервним змінам завдяки необхідності
упорядкувань мотивованих ухвалень рішень, які постійно ви"
никають, про той чи інший акт поведінки та розташування їх
у логічній послідовності щодо реалізації потреб"цілей шляхом
постійних формулювань і переформулювань мотивів унаслідок
змін впливів дій суб’єктів соціального оточення. Ці зміни впли"
вів суб’єктів породжують потребу в ув’язуванні своїх форму"
лювань з подібними, явними чи неявними, формулюваннями
мотивів дій інших осіб, які, у свою чергу, переслідують осо"
бисті, так само близькі або віддалені, такі самі або протилежні,
незалежні або залежні цілі.
Якщо потреби, як біо", так і соціогенні, та соціальні наста(
нови (внутрішні норми, принципи, переконання) являють со"
бою функціональні параметри свідомості соціалізованої особи, то
мотиви — це логічні судження, які виражають ступені домагань
щодо задоволення потреб, і дозволяють пов’язати їх у програму
діяльності з урахуванням, з одного боку, можливих супереч"
ностей, а з іншого боку, спільного між особистими та сторонні"
ми, індивідуальними та колективними потребами"цілями і со"
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ціальними настановами. В останньому випадку відбувається
єднання однодумців у групи, колективи, об’єднання, політич"
ні партії. Hа практиці тільки для стратегічних потреб"цілей
у полі соціальних інституцій (трудова кар’єра, професійне
удосконалення, громадсько"політична діяльність, шлюб та сі"
мейне життя) кожен суб’єкт частково самостійно, частково за
допомогою батьків, школи, а пізніше — самостійно, виробляє
досить стійкий соціальний алгоритм смислу діяльності в кож(
ній соціальній інституції, сенсу життя загалом.
Проте цей алгоритм в умовах колективних дій із особами
тих самих або інших орієнтацій на життєві цінності вимагає,
за можливості, детального програмування життєдіяльності
на більш короткі періоди з постійним корегуванням цих прог"
рам чи їх фрагментів, виключенням одних і включенням
інших мотивів діяльності, з визначенням пріоритету між та"
кими самими параметрами інших осіб. Це дає змогу спрямову"
вати діяльність даної особи тим чи іншим руслом, що умож"
ливлює ефективніше досягнення кінцевих цілей. Так,
усвідомивши ідеологічні принципи, особистість може керува"
тися ними при досягненні сформованих соціогенних цілей
високої громадської значущості, повністю відмовляючись від
власних потреб, зокрема від, здавалося б, більш актуальних
біогенних потреб, навіть ціною свого життя (оголошення го"
лодівок протестуючими заради здійснення політичних вимог).
7.3. Захисний мотив
За Обуховським, зміст мотиву складається із двох елементів.
Одним із них є мета, другим — програма діяльності щодо реалі"
зації певної потреби. Сформульовані в мотиві мета і програма
тісно пов’язані, оскільки програма — це передбачення засобів
реалізації мети. Аналізуючи мотиви осіб, що страждають
невротичними захворюваннями, можна помітити, що програма
мотиву не може забезпечити реалізації мети, заданої цим захис(
ним (а не справжнім) мотивом. Люди тішать себе самооманою,
підставляючи в мотив хибну мету, яка перетворює його в захис"
ний. Наприклад, нове керівництво установи усунуло свого
попередника від прийняття рішень, знизивши його на посаді.
Скривджений, він звинувачував нового начальника у професій"
ній некомпетентності, пояснюючи свої звинувачення небай"
дужістю до нині неблагополучної долі установи. Відсторонений
від управління колишній керівник сформулював мотив своєї
109

поведінки, складовими якого є: мета — добробут організації,
і програма — критика всіх дій новопризначеного некомпетент"
ного начальника. Але справжньою метою колишнього керівни"
ка була «дискредитація свого наступника на керівній посаді».
Отже, мета «добробут установи» є неправдивою і визначає за"
хисний мотив скривдженого колишнього керівника. Як було
зазначено, програма мотиву «критика всіх дій начальника» не
може забезпечити реалізації неправдивої мети «добробуту уста"
нови», заданої цим захисним мотивом.

РОЗДІЛ 8. СОЦІАЛЬНА НАСТАНОВА
8.1. Соціальна настанова як параметр,
що регулює людські взаємини
Є чимало парадигм теорії особистості і немало спроб інте"
грувати їх в єдину теорію. На цьому шляху виникає ряд труд"
нощів, які непросто подолати. Однією з них є певна довільність
у тлумаченні деяких понять, зокрема, поняття параметра, що
регулює діяльність особистості, для позначення якого ми вве"
ли термін «соціальна настанова», але використовуються тер"
міни «соціальна установка», «атитюд» тощо, які означають, на
нашу думку, інші поняття (українському поняттю «соціальна
настанова» відповідіє російське «социальное предписание»,
а українському поняттю «соціальна установка», з якою пов’я"
зується намір реалізувати актуалізовану потребу, націлену на
деяку матеріальну чи ідеальну цінність, відповідає російське
«социальная установка»). Усі ці поняття є фундаментальними
для теорії особистості й одночасно дискусійними. Тому важли"
во осмислити їх сутність.
Виокремивши інваріантні характеристики соціальних
суб’єктів різних видів і рівнів, будь"яке регламентуюче поло"
ження формального чи неформального характеру позначимо
терміном «соціальна настанова», змістом якого є «морально"
правова настанова», заломлена щодо певної сфери діяльності
за соціальними інституціями, наприклад, регулюючі сімейні,
трудові, політичні й інші взаємини, що є нормами моральними
(зауважимо, що правова норма розглядається як інституційо"
вана моральна норма, скажімо: одна із заповідей християнсь"
кої моралі «не вкради» водночас є правовою нормою кримі"
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нального кодексу). Внутрішня смислова соціальна настанова
розглядається як суб’єктивне заломлення зовнішньої регла"
ментуючої моральної чи правової настанови, яка актуалізуєть"
ся під час виникнення домінантної потреби й наявності
відповідної матеріальної чи інформаційно"ідеальної цінності"
блага для її задоволення. Соціальна настанова відображає рег"
ламенти, різні за формою — зразки, принципи, взірці, ціннісні
орієнтири, права і обов’язки тощо, тобто вона є родовим понят"
тям щодо останніх як видових. Безліч конкретних соціальних
настанов класифіковані за соціальними інституціями й стра"
тифіковані за статусом (наприклад, права та обов’язки
працівників установ або підприємств, членів громадських або
політичних організацій, аматорських студій тощо).
Виходячи з моделі «особистість ↔ ціннісне соціальне сере"
довище», кожну моральну норму, формалізовану (наприклад,
окремі положення правових кодексів) чи неформалізовану
(наприклад, окремі народні звичаї, традиції), розглядаємо як
елементарну ідеальну (тобто у формі інформаційно викладеної
ідеї) цінність"регламент соціального середовища. Регулюючий
параметр діяльності особистості є результатом інтеріоризації
саме регламентуючих положень морально"правового змісту.
Фактично внутрішні соціальні настанови є проекціями
зовнішніх смислових моральних (у т. ч. правових, етичних),
а також чуттєвих естетичних настанов, які інтеріоризуються
індивідом у процесі соціалізації. Інтеріоризовані моральні
принципи є совістю людини, якою вона керується у стосунках
з іншими особами, перебуваючи водночас у стані психічного
переживання.
Часто повторювані в різних життєвих ситуаціях, добре
усвідомлені й засвоєні морально"правові норми у стосунках
з іншими людьми виконуються на підсвідомому рівні без розду"
мування, майже автоматично.
Механізм інтеріоризації вказує на те, що внутрішня смислова
соціальна настанова або просто соціальна настанова спряжена
із зовнішньою соціальною настановою, яку ми розглядаємо як
цінність"регламент. Отже, субстратом натурального і соціаль"
ного середовища є цінності(блага, спряжені з потребами
людини, і цінності(регламенти, спряжені з її соціальними
настановами.
Соціальні настанови особи, як смислові моральні й правові
принципи, інтеріоризовані та ієрархізовані відповідно до її
статусу у кожній із соціальних інституцій, які охоплюють усі
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царини життя людини. Соціальні настанови, які відображу"
ють норми сімейного, трудового, політичного, релігійного тощо
виховання, є моральними (правовими) нормами. Якщо гово"
рять про сімейне, трудове, політичне, релігійне й інше вихо"
вання, то беруть до уваги моральне виховання у контактних
групах відповідних соціальних інституцій. Засвоєння цих
моральних настанов, особливо у формі прав і обов’язків, відбу"
вається упродовж усього життя людини, спочатку для забезпе"
чення задоволення біогенних потреб цивілізованим шляхом
у соціальному середовищі, а потім різних соціогенних потреб
у міру їх формування, актуалізації й реалізації.
Для гармонійного включення індивіда в систему соціальних
відносин суб’єктів різних рівнів, які реалізують плани і програ"
ми щодо задоволення своїх потреб, деяка особа має засвоїти сис"
тему зовнішніх морально"правових настанов"регламентів для
забезпечення координації й субординації своїх дій у взаємодії
з різними суб’єктами в процесі задоволення власних потреб.
Під час задоволення своїх потреб діюча особа керується у сто"
сунках із партнерами й конкурентами цими регулюючими на"
становами, уникаючи негативних і домагаючись позитивних
емоцій. Але оскільки спроектована у сферу свідомості людини
система зовнішніх соціальних настанов заломлюється нею
суб’єктивно, в реальному житті є розбіжність між зовнішньою
системою настанов певної соціальної інституції і внутрішньою
системою соціальних настанов особистості. Є розбіжності й між
системами соціальних настанов окремих особистостей. Такі
розбіжності, поза іншим, свідчать про індивідуальність кож"
ної особистості. Соціальні настанови — це інтеріоризовані пра"
вила поводження певної особи, якими вона керується в мережі
впливів на її діяльність щодо задоволення своїх потреб численних
сторонніх осіб у процесі реалізації їх біо" і соціогенних потреб.
За викладеною логікою можна дати таке визначення регу"
люючого параметра особистості:
соціальна настанова або внутрішня смислова соціальна
настанова (або настановлення) — параметр особистості як
відображення зовнішньої соціальної настанови, яка стала її
внутрішнім особистісним моральним принципом (у формі ін(
теріоризованих формальних і неформальних норм, прав, обов’яз(
ків, регламентів, правил, звичаїв тощо) регуляції ставлень до
себе, до інших об’єктів і суб’єктів в процесі задоволення її біо(
і соціогенних потреб матеріальними й інформаційно(ідеальни(
ми цінностями натурального і соціального середовища.
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Кожна особистість керується заздалегідь засвоєним власним
комплексом морально"правових принципів. Формуються вони
на основі численних норм, правил, регламентів, традицій, зокре"
ма положень прав і обов’язків громадян, відображених у статутах
організацій різних соціальних інституцій. Особливий перелік
найголовніших із них подано в Декларації прав людини.
Соціальні настанови у конкретної особи щодо певного типу
людей можуть стати фіксованими і виявлятися щоразу у від"
повідній ситуації як усталена думка про деякі їхні моральні та
інші характеристики. Усталений комплекс фіксованих соціаль"
них настанов у свідомості цього типу людей, тобто з характерними
детермінуючими і регулюючими параметрами, становить їх образ
і сприймається оточенням як соціальний стереотип. Те саме
стосується і рис характеру: сприйняття громадою їх усталеного
комплексу у певного типу людей (наприклад, за професійною
чи етнічною ознакою тощо) тлумачиться як стереотип. Суб’єк"
тивне ставлення до такого типу людей дістало назву упередження.

8.2. Критичний аналіз сутності соціальної
настанови, соціальної установки й атитюду
Серед термінів, що відображають певні регламенти, якими
керуються люди у своїй діяльності в процесі задоволення по"
треб, особлива роль належить поняттю «атитюд» — у прямому
перекладі українською мовою «ставлення» і опосередкованому
з російської мови — «соціальна установка», що внесло певну
плутанину в його тлумачення. Американські соціологи У. То"
мас і Ф. Знанецький ввели термін «атитюд» для позначення
суб’єктивних орієнтацій індивідів як членів групи (або суспільст"
ва) на ті чи інші цінності, які приписують індивідам певні
соціально прийняті способи поведінки. Атитюд ними розумів"
ся як «...стан свідомості, що регулює ставлення і поведінку лю"
дини, пов’язані з певним об’єктом у певних умовах, і психоло"
гічне переживання нею соціальної цінності, значення об’єкта»
[КПС, 1998, с. 406]. З того часу різні автори вкладають у цей
термін різний зміст. Значення цього поняття оцінюється по"
лярно — як фундаментального і як непотрібного для теорії осо"
бистості. Так, за словами Дж. Олпорта, концепція установки
«є, ймовірно, найбільш характерна і незамінима концепція
в сучасній американській соціальній психології» [Allport, 1954,
с. 43]. І навпаки, через неоднозначність тлумачення терміна
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«установка», американський психолог А. Уікер зауважив, що
«добре було б узагалі обійтися без концепції установки»
[Майерс, 1996, с. 156]. Науковий редактор і перекладач однієї
з книг Е. Аронсона В. Магун застерігає щодо обережності вжи"
вання терміна «установка», оскільки переклад російською
мовою терміна «атитюд», що «означає словесну оцінку люди"
ною певного предмета чи явища», словами «соціальна установ"
ка» не цілком адекватний, оскільки «у психології термін
«установка» використовується для описання зовсім інших
явищ, і додавання до цього терміна слова «соціальна» часто
суперечить смислу атитюдних явищ» [Аронсон, 1998, с. 31].
Будемо розрізняти наступні поняття й терміни:
1) установка, або психічна установка (стан психіки) для
позначення неусвідомленої готовності до дії;
2) соціальна установка, або атитюд (українською —
ставлення) для позначення:
а) оцінки об’єкта (оцінка);
б) усвідомленої готовності до дії (стан психіки);
3) соціальна настанова (параметр, характеристика особис"
тості) як родове поняття для позначення будь"яких видових
регламентів, формальних і неформальних норм взаємодії
із суб’єктами.
Зауважимо, по"перше, що сутність наведених понять різна
і непорівнянна: стан психіки, оцінка цінності і параметр
(характеристика, властивість) особистості; по"друге, для розріз"
нення двох значень поняття «атитюд» у пункті (2), будемо
вживати у значенні — а) термін «атитюд» (або «ставлення»)
і у значенні б) термін «соціальна установка». Підкреслимо та"
кож, що саме означена в пункті (3) соціальна настанова і є па"
раметром особистості, що регулює її діяльність у задоволенні
потреб.
Проаналізуємо поняття «атитюд». Трудність його вживан"
ня пов’язана з подвійним його тлумаченням — як оцінювання
і як готовність до дії, про що свідчать поширені наступні
визначення:
1. «Атитюд — оцінка людей, предметів та ідей» [Аронсон,
2002, с. 215].
2. «Атитюд — фіксована готовність до конкретних дій
стосовно конкретного об’єкта» [ПЛ, 2001, с. 16].
Щоб уникнути плутанини, бажано було б позначити ці яви"
ща окремими термінами або хоча б таким чином: атитюд(оцін(
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ка (1) і атитюд(готовність (2). У даному контексті атитюд"
оцінка позначимо просто як атитюд або українською мовою
ставлення, а атитюд"готовність — як соціальну установку.
І. Ставлення, атитюд (атитюд'оцінка).
У цьому контексті вживатимемо поняття «атитюд» у зна"
ченні оцінки об’єкта (а не готовності до дії), потенційно придат"
ного задовольнити певну потребу деякої особи. Чимало
соціальних психологів вважають, що атитюд — це оцінка
суб’єктами матеріальних та інформаційно"ідеальних ціннос"
тей середовища [Аронсон, 1998; 2002]. Але оцінка — це лише
значення деякої властивості на полярній шкалі якісних змін
матеріальної чи інформаційно"ідеальної цінності від негатив"
них до позитивних значень, а головне — потрібно визначитися
з властивістю, що оцінюється цією шкалою. Тому звернемо
увагу на сутність атитюду. Наприклад, за визначенням Арон"
сона: «Атитюд — це особливий вид переконання, що відобра"
жає оцінювані властивості об’єкта. Інакше кажучи, атитюд —
це усталена оцінка — хороша чи погана — об’єкта. Наприклад,
шоколадне морозиво, підвищення зарплати і свою дружину
оцінюю як хороші; а змій, дефіцит федерального бюджету
і вічно скиглячих колег — як погані» [Аронсон, 1998, с. 154].
У наведеному визначенні атитюду й ілюстраціях йдеться про
оцінки, які виражають ступінь переконаності певної особи
у своїх уподобаннях щодо цінностей, спряжених із потребами
споживання або творення певної особи.
З позиції регулятивно"детерміністської концепції, атитюд"
оцінки передують акту задоволення біогенних або соціогенних
потреб відповідними матеріальними та інформаційно"ідеаль"
ними, серед них соціальними, цінностями. Атитюд"оцінки
стосуються цінностей, які вона оцінює як цінності потенційно
можливого задоволення потреб. Попередні атитюд"оцінки
цінностей потрібні для остаточного вибору тієї, яка най"
кращим чином задовольнить домінуючу потребу і буде до"
ступною. Тобто ці цінності виступають як стимули до
активізації особистості, і в цьому розумінні атитюд"оцінки
зумовлюють (а спричинюють — потреби) поведінку людини.
Цей механізм — у дусі біхевіористської психології — зро"
зумілий: стимул викликає реакцію, тобто активність по"
ведінки на оволодіння ним.
У понятті атитюду не вказуються витоки, причини відпо"
відної реакції. Атитюд, ставлення, оцінкова реакція — це
наслідок, а причини — це потреби, зокрема соціогенні потреби.
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Атитюд"ставлення"оцінка — це вже конкретизація вибору
цінності для задоволення потреби. Користуючись поняттям
«атитюд» в розумінні ставлення, згідно з Томасом і Знанець"
ким, розуміють суб’єктивні орієнтації людини на певні
цінності для відбору з метою задоволення потреби, а вже потім,
як наслідок, відповідні способи поведінки, оцінкові реакції,
спрямовані на оволодіння ними.
Зв’язок «соціальної настанови» і «атитюду». Як же пов’я"
зані між собою введене нами поняття регулюючого параметра
«соціальна настанова» та чинного поняття «атитюд» у зна"
ченні «оцінки людей, предметів та ідей»? Так визначене поняття
«атитюд» не пов’язано з регуляцією поведінки, дій людини,
спрямованих на задоволення потреби. А введене нами поняття
«соціальна настанова» містить регулюючі формальні або не"
формальні моральні (правові) норми. Що між цими поняттями
спільного?
Звернемося до регулятивно"детерміністської концепції, за
якою виокремлені детермінуючі (потреби) і регулюючі (со"
ціальні настанови) параметри особистості, з якими спряжені
у ціннісному середовищі цінності(блага, призначення яких —
задоволення потреб, і цінності(регламенти, призначення
яких — регуляція діяльності людей у процесі задоволення ними
своїх потреб. Атитюди вказують на ставлення до цих цінностей,
що передбачає їх оцінки, за якими слідує мисленнєвий відбір
цінностей(благ («шоколадне морозиво», «зарплата», «дружи"
на», «змії», «скиглячі колеги» тощо) для потенційно можливого
їх використання для задоволення своїх потреб за умови дотри"
мання відібраних цінностей(регламентів, тобто правил, мо"
рально"правових норм поведінки (заповіді «не укради», «не зазд"
ри», права і обов’язки студентів, співробітників тощо). Звідси
випливає, що соціальним настановам як регулюючим пара(
метрам поведінки та діяльності особистості відповідають
лише атитюди як оцінки цінностей(регламентів (а не ціннос(
тей(благ). Отже, певна особа при реалізації наміру щодо задо"
волення своєї потреби спирається на комплекси суб’єктивно
заломлених соціальних настанов стосовно інших суб’єктів —
її партнерів або конкурентів. Залежно від цього в конкретній си"
туації щодо орієнтації на певну цінність"благо для задоволення
своєї потреби у цієї особи актуалізується комплекс соціальних
настанов"регламентів, які виражають її суб’єктивне ставлен(
ня (атитюд) до інших задіяних у цьому процесі осіб. Точніше,
це є морально"правове ставлення до сторонніх осіб із їхніми
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потребами, тобто до самих потреб, носіями яких вони є і які,
можливо, сприяють, а можливо — перешкоджають задоволен"
ню подібних потреб даної особи. Конкретна особа — це носій
комплексу соціальних настанов як правил поводження з інши"
ми суб’єктами — носіями їхніх власних потреб і соціальних
настанов, але ці правила поводження заломлюються у випадку
ставлення (атитюду) до конкретного пана Х з його комплексом
інтеріоризованих соціальних настанов.
Соціогенні параметри, зокрема соціогенні потреби і со"
ціальні настанови, — параметри не природжені, а набуті у про"
цесі соціалізації. Набуті параметри «містяться» у сфері свідо"
мості особистості і є латентними, тобто, згідно з теорією
кваліметрії, безпосередньо не спостерігаються і не вимірюють"
ся, але безпосередньо оцінюються або опосередковано вимірю"
ються [Циба, 1997; 2002]. Формування латентних параметрів
відбувається кожного разу індивідуально на відповідних
якісних рівнях: інтенсивність соціогенної потреби характери"
зується рівнем домагання, а соціальної настанови — рівнем пе(
реконання у справедливості засвоюваної моральної норми.
Наступне питання полягає у вимірюванні й оцінюванні
соціальних настанов або атитюдів"регламентів. Ставлення"
атитюди виникають не спонтанно, а внаслідок актуалізації
раніше засвоєних у процесі соціалізації морально"правових
принципів, тобто внутрішніх смислових соціальних настанов,
і актуалізуються разом із виникненням домінантної потреби.
Як відомо, кожна соціальна настанова є інтеріоризованим ла(
тентним параметром особи, недоступним для безпосередньо"
го спостереження і вимірювання, а атитюд є безпосередньою
оцінкою або самооцінкою переконання морально"правового
принципу в його основі. Адже атитюд, за визначенням Арон"
сона, — «це особливий вид переконання» [Аронсон, 1998,
с. 154] і, за визначенням А. Ребера, атитюд — «будь"яке
особисте переконання, набуте в результаті процесів соціаліза"
ції» [Ребер, 2000, т. 2, с. 286]. Отже, ступінь переконаності осо"
бистості у певній морально"правовій настанові може бути
оцінений (адже атитюд — це і є оцінка) або виміряний.
Звернемося до питання вимірювання соціальних настанов.
Ставлення"атитюд (сприятливе чи несприятливе з точки зору
інтересів, потреб людини) до конкретного учасника може бути
позитивним або негативним [Обуховский, 1972, с. 50] і, крім
того, розрізняється за ступенями інтенсивності, які вимірю"
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ються на відомих шкалах соціальних настанов за методиками
Терстоуна, Лайкерта, Гутмана та інших авторів [Циба, 1997;
2002].
Зауважимо, що оцінки цінностей"регламентів суб’єктом
можливі тільки в разі попереднього засвоєння ним регулятив"
них соціальних настанов (норм, прав, правил, традицій тощо).
Наприклад, у відомому дослідженні етноцентризму в США
вивчалося ставлення громадян до негрів. Таке ставлення є ре"
зультатом засвоєння прийнятого в країні закону про рівно"
правність громадян усіх рас, зокрема білої та чорної, що
в нашій термінології становить зміст зовнішньої смислової
соціальної настанови. Інтеріоризація індивідом цього закону
становить зміст суб’єктивної внутрішньої смислової соціальної
настанови. Якою мірою цей закон поділявся респондентами
визначається за ординальною шкалою Терстоуна ставлень
білого населення до негрів:
I cтупінь — згоден на допущення в країну тільки як турист;
II ступінь — згоден на видачу паспорта громадянина США;
III ступінь — згоден на спільну працю;
IV ступінь — згоден бути сусідом;
V ступінь — згоден бути особистим другом;
VI ступінь — згоден поріднитися, побравшись шлюбом.
Комплекс ієрархізованих нормативних соціальних смислових
настанов (але не комплекс конкретних ставлень"атитюдів), по"
ряд із комплексом набутих соціогенних потреб, є ядром особис"
тості, її Я. За допомогою соціальних настанов людей здійс"
нюється регулювання соціальних відносин різних рівнів: від
неформальних настанов взаємин до настанов особистості на рів"
ні світоглядних переконань.
Але визначена оцінка не обов’язково збігається з істинним
латентним значенням соціальної настанови (скажімо, оцінений
атитюд раніше інтеріоризованої особою соціальної настано(
ви «не укради» може порушуватися, що свідчмть про відхилення
від цієї норми на практиці). Тобто оцінка може бути оманливою
щодо істинного значення латентної настанови. Особа, керую"
чись власними мотивами, може демонструвати публічно певне
ставлення"атитюд, наприклад щодо політичної ідеології, вод"
ночас сповідуючи зовсім інші ідейні принципи. У цьому суть
відомого явища конформізму.
Крім експертних оцінок, є інші методи вимірювання лате"
нтних властивостей, шкали яких відображають поступ
якісних рівнів. Згідно з теорією кваліметрії, будь"який лате(
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нтний параметр потребує операціоналізації, тобто представ"
лення через явні характеристики (індикатори) з метою його
опосередкованого вимірювання. Інакше кажучи, латентна
інтенсивна властивість, шкала якої вказує безпосередньо не"
вимірювані значення якісно відмінних рівнів, потребує предс"
тавлення через безпосередньо вимірювані екстенсивні величи"
ни, з метою її опосередкованого вимірювання [Циба, 1997,
с. 79–99; 2002, с. 123].
Регулюючий параметр особистості «соціальна настанова»
є латентним і може бути виражений через вербальні (множина
фактів як розповідь) або конативні (множина фактів як акти
поведінки й учинки) показники, що виявляються в процесі за"
доволення або заспокоєння потреби. Для вимірювання латент"
ного інтенсивного параметра z його слід виразити через явні
екстенсивні величини у вербальній або конативній формі, тобто
через кількість фактів, про які особа повідомляє, x (вербально)
або які спостерігаються в її поведінці у (конативно): z = f (x, у).
Вид рівняння можна встановити за допомогою статистичних
методів регресійного або факторного аналізу. Підрахувавши
кількість вербальних і конативних фактів певної особи, за цією
формулою визначається показник рівня інтеріоризації нею
конкретної соціальної настанови (скажімо, норм «не укради»,
«не заздри», «не ображай» тощо). Конкретне значення показ"
ника ставлення(атитюду цієї особи до певного суб’єкта дає
змогу судити про ступінь інтеріоризації нею відповідної соціаль"
ної настанови (моральної норми), наприклад, ступінь приязні
або неприязні деякої особи до сусіда визначається з його розпо"
віді про наявність з ним контактів або/і підрахунком кількості
їх під час спостереження.
Отже, латентний параметр «соціальна настанова», як пере"
конання щодо тієї чи іншої норми поведінки у широкому
розумінні (права і обов’язки працівника, правила гри, мо"
ральні й правові норми відповідних кодексів, звичаї тощо),
передбачає конкретизацію її стосовно інших суб’єктів у формі
явного ставлення до них, сформованого попереднім досвідом
взаємодії щодо реалізації своїх потреб або потреб інших осіб.
Певній соціальній настанові як латентній характеристиці
відповідає безліч атитюдів"ставлень як конкретних безпосе"
редніх оцінок. І навпаки, на базі аналізу десятків і сотень конк"
ретних ставлень"атитюдів певної особи до різних суб’єктів мож"
на виявити її відповідну узагальнену латентну соціальну
настанову, якою вона керувалась у відносинах із ними.
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Наприклад, рівень політичної культури, як різновидності
соціальної настанови, якою певна особа керується і регулює
свої політичні стосунки з однодумцями і опонентами, можна
виразити як усереднену оцінку безлічі її ставлень до різних конк"
ретних політичних ідей, подій, реформ, діячів тощо. Ось таким
чином уявляється зв’язок латентної соціальної настанови
і явних ставлень"атитюдів такої особи.
Чи має атитюд складові? Розглянемо ще відоме питання
про когнітивну, афективну і конативну складові атитюду,
які ніби входять до його складу, під кутом зору наведеної
формули зв’язку інтенсивних й екстенсивних величин. Тут
йдеться про атитюд як оцінку об’єкта (а не як в російсько"
мовній літературі — соціальну установку, що виражає го"
товність до дії). Аронсон з колегами проаналізували склад ати"
тюду і проілюстрували на прикладах своє розуміння ставлення
людини до навколишніх речей [Аронсон, Уилсон, Эйкерт,
2002, с. 215]. Так, атитюд деякої особи до нової марки авто"
мобіля включає емоційне захоплення ним (афективний компо"
нент), думку про його потужність (когнітивний компонент)
і дії щодо його придбання (конативний компонент). Але ідея
такої «структури» атитюду є штучною. Звичайно, у разі
загального оцінювання особистості можна об’єднати кілька
оцінок за різними шкалами, наприклад, загальна оцінка фігу"
риста на ковзанах складається з оцінки за майстерність
і оцінки за артистизм. І за попередньою концепцією кожна
із цих оцінок ще ніби має когнітивну, афективну і конативну
складові.
За регулятивно"детерміністською концепцією, йдеться про
ставлення до цінностей"регламентів, тобто морально"правових
норм. Засвоєні норми є регулюючими властивостями особис"
тості — соціальними настановами. Шкала кожної з них
становить низку якісних рівнів, оцінки на якій різняться для
конкретних осіб. Наприклад, якщо йдеться про таку настано"
ву, як заздрість, то люди відрізняються ступенями заздрості,
тобто у кожного своя суб’єктивна норма заздрості.
Як згадувалося вище, з теорії кваліметрії відомо, що латентна
інтенсивна властивість — соціальна настанова — функціонально
може бути виражена через низку екстенсивних властивостей,
зокрема через кількість висловлювань (вербальних фактів)
і кількість поведінкових актів (конативних фактів), що не можна
інтерпретувати як когнітивну і конативну складові атитюду.
Інакше за такою концепцією, за аналогією, під час вимірюван"
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ня температури термометром видовження ртутного стовпчика
(екстенсивний показник) треба було б інтерпретувати як складо"
ву температури (інтенсивного показника), оскільки температура
(аналог атитюду як конкретизації соціальної настанови,
наприклад, авторитету лідера в колективі) вимірюється видов"
женням ртутного стовпчика (аналога кількості осіб, що дотри"
муються такої думки стосовно авторитету свого лідера). Щодо
афективної складової, то людина — не робот і реалізує ставлен"
ня"атитюд завжди емоційно, що притаманно її психіці. Отже,
згідно з регулятивно"детерміністською концепцією, належить
говорити не про структуру атитюду як конкретизацію соціаль"
ної настанови, а про її функціональну залежність, як інтенсив"
ної характеристики, від екстенсивних характеристик (вер"
бальних і конативних фактів), через які вона виражається.
Нарешті, проаналізуємо наведені в міжнародному тлумач"
ному психологічному словнику А. Ребера два визначення
соціальної установки"атитюду:
1) «Будь"яке особисте переконання, набуте в результаті про"
цесів соціалізації» і
2) «Установка, що лежить в основі тенденції людини поводи"
ти себе з іншими людьми певним чином» [Ребер, 2000, т. 2,
с. 286]. Із наведеним раніше визначенням поняття «соціальна
настанова» ми пов’язуємо думку про те, що це є «будь"яке осо"
бисте переконання», але не будь"яке взагалі, а будь"якого
морального і правового змісту щодо регулювання взаємин між
людьми. І саме деяке «особисте переконання» (тобто соціальна
настанова), як результат засвоєної моральної норми, зумовлює
установку «людини поводитися себе з іншими людьми певним
чином» (додамо: при задоволенні відповідної своєї потреби).
ІІ. Соціальна установка (атитюд'готовність).
У вітчизняній науковій літературі більш поширеним є вжи"
вання поняття соціальної установки як готовності, налашто"
ваності діяти певним чином у схожій ситуації при задоволенні
потреби, ніж як оцінки цінностей. Визначення в цьому ро"
зумінні набутої соціальної установки за формою нагадує визна"
чення природженої психічної установки. Проблему розведення
цих понять проаналізувала Г. Андрєєва [Андреева, 1980,
с. 352–373].
Поняття «установка», визначене розробником теорії психіч"
ної установки Д. Узнадзе, означає мобілізацію сутнісних сил
людини при задоволенні найпростіших потреб фізіологічної при"
роди. За його визначенням, установка є цілісним динамічним
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станом суб’єкта, станом готовності до певної активності, ста(
ном, який зумовлюється двома чинниками: потребою суб’єкта
та відповідною об’єктивною ситуацією [Узнадзе, 1961]. У ви"
падку багаторазових повторень ситуації ситуативна установка
закріплюється як фіксована установка. Вона трактується як
несвідомий стан психіки і не пов’язана із соціальними вплива"
ми. Можливо, під впливом розуміння психічної установки як
неусвідомленої вітчизняні психологи так тлумачать і соціальну
установку, наприклад: соціальна установка — «це неусвідом"
лювана готовність людини звично сприймати й оцінювати
будь"яких людей і реагувати певним, наперед сформованим чи"
ном без повного аналізу конкретної ситуації» [Социальная
психология, 2005, с. 53].
Дане Олпортом визначення атитюду, перекладеного з анг"
лійської мови як «соціальна установка», нагадує за формою
поняття установки Узнадзе, що виражає стан готовності до дії:
«Атитюд є стан психонервової готовності, який установився на
основі досвіду та який справляє спрямовуючий і/чи динамічний
вплив на реакції індивіда щодо об’єктів чи ситуацій, з якими він
зв’язаний» [Allport, 1967]. Атитюд"готовність формується під
соціальними впливами і стосується сфери свідомого.
Наступне визначення соціальної установки базується на
ідеях такої регулятивно"детермінуючої парадигми:
Соціальна установка — налаштованість, готовність
особи до дії за сформованим планом щодо задоволення спожи(
вальної або творильної потреби спряженою з нею матеріаль(
ною чи інформаційно(ідеальною цінністю.
Соціальна установка, як і психічна установка, є також
фіксованою, проте у тому розумінні, що в ній закладена інфор"
мація про готовність до діяльності щодо задоволення потреби.
І соціальна, і психічна установка передають стан мобілізації
психіки, налаштованості психіки на виконання операцій щодо
задоволення потреби. На відміну від соціальної настанови, ні
психічна, ні соціальна установки не є параметрами людини,
а передають лише стан психічної системи. Отже, соціальна
установка націлена на предмет потреби і передбачає подумки
засоби і способи її задоволення. Соціальна установка в цьому
розумінні пов’язана з параметром, що детермінує активність
особистості — соціогенною потребою, причому або споживаль"
ною (прочитати книжку, тобто спожити інформацію), або тво"
рильною (написати книжку, тобто створити інформацію).
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Ні в понятті «психічна установка», ні в понятті «соціальна
установка» не містяться ніякі моральні норми, і в них не
йдеться про їх регулятивні функції, хоча можна думати,
що готовність діяти передбачає регуляцію. Саме явище регу"
ляції діяльності суб’єктів за певними правилами у процесі
задоволення потреб вимагає ввести для позначення регулятив"
ного параметра термін «соціальна настанова». Соціальні наста"
нови — це формальні і неформальні нормативні положення як
морально"правові цінності, які регулюють соціальні відноси"
ни, специфічні в кожній соціальній інституції, але в яких не
йдеться про готовність до дії.
Ми поділяємо зауваження Симонова [Симонов, Ершов,
1984, с. 56], за яким готовність, налаштованість діяти певним
чином виявляється при актуалізації домінантної потреби —
так званої домінанти Ухтомського — тимчасового осередку
збудження в центральній нервовій системі людини. Перехід
особи від одного заняття до іншого з часом виявляється як
актуалізація установки на іншу потребу, налаштованість
психіки людини на задоволення нової домінантної потреби.
Остання викликає збудження в мозку, яке проявляється як
домінуючий емоційний потяг (або відраза). Для активізації
певної потреби особа має визначитися, зробити вибір — яка
з мотивацій низки потреб, що вона реалізує в контактних гру"
пах різних соціальних інституцій, є в даний час найзначу"
щішою і забезпеченою умовами реалізації, тобто визначає
потенційно домінантну потребу. Визначається остання по"
рівнянням мотивів кожної з низки потреб (усвідомлення
і вибір найзначущішого мотиву серед інших мотивів різних
потреб визначається сигналом найбільш чутливого і хвилю"
ючого когнітивного дисонансу). У результаті аналізу значу"
щості мотивів задоволення тієї чи іншої потреби людина відби"
рає найневідкладнішу на даний момент потребу і переключає
всю увагу, тобто спрямовує соціальну установку, на першочер"
говість задоволення виокремленої як домінантної потреби. Сам
вибір мотивів, а отже, і домінантної потреби, розглядається як
соціальна установка, тобто готовність розпочинати діяльність
щодо її задоволення. При цьому у діючої особи актуалізується
комплекс соціальних настанов (норм, правил), якими вона ке"
рується для досягнення мети. У цьому виявляється готовність,
налаштованість її до дії щодо задоволення власної домінантної
потреби.
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Саме у свідомому виборі найактуальнішого мотиву відпо"
відної потреби вбачається порушення черговості задоволення
потреб за ієрархічною схемою Маслоу: актуалізація мотивів
першочерговості реалізації певної потреби — біогенної чи
соціогенної природи — виявляється як актуалізація домінант"
ної потреби, визначеної домінантним, тобто актуальним,
невідкладним, мотивом. Ефект мобілізації нервової системи
в момент перелаштування психіки на задоволення нової, тобто
домінантної, біо" чи соціогенної потреби, трактується як уста"
новка на оволодіння спряженою з нею матеріальною чи духов"
ною цінністю"благом. Таке розуміння механізму виникнення
й дії установки знаходимо у Симонова: «Практична домінанта
як вектор, що визначає поведінку, близька до поняття установ"
ки Д. М. Узнадзе» [Симонов, Ершов, 1984, с. 143]. Соціальна
установка, як і психічна, що виражає стан мобілізації психіки,
гасне із задоволенням потреби, а соціальна настанова як
постійно діючий регулюючий параметр особи щодо взаємин
з іншими індивідами — ні.
Близьким за змістом до поняття «соціальної установки»
є поняття «намір», оскільки за його допомогою передається
функція готовності до дії щодо задоволення актуальної
домінантної потреби. Реалізація домінантної потреби захоп"
лює людину. Намір на її задоволення «воскрешає» в пам’яті
комплекс соціальних (морально"правових) настанов, не"
обхідних для регулювання відносин з іншими суб’єктами ра"
зом з їхніми потребами. За визначенням,
«намір — свідоме прагнення завершити дію відповідно до на(
міченої програми, спрямованої на досягнення передбачуваного
результату. Намір — особливе функціональне утворення пси(
хіки, яке виникає в результаті акту цілепокладання і перед(
бачає вибір відповідних засобів, за допомогою яких людина зби(
рається досягти поставленої мети (щодо задоволення певної
потреби відповідною матеріальною чи духовною цінністю. —
В. Ц.). В умовах очікування здійснення складних, тривалих,
незвичних або важких дій намір виступає як момент внутріш(
ньої підготовки до їх виконання» [КПС, 1998, с. 217].
Отже, щоб уникнути термінологічної плутанини понять
«соціальна настанова» і «соціальна установка», можливо, за"
мість останньої або поряд із нею доцільно використовувати
близьке поняття «намір».
Наступне питання стосується дискусій про детермінацію
поведінки особистості соціальною установкою [Майерс, 1996,
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с. 154]. Зразу підкреслимо, що детермінуючим чинником ак"
тивізації людини є потреба, а соціальна установка є лише стан
мобілізації психіки, готовності щодо активізації в разі наявності
спряженої з потребою цінності"блага. Тобто соціальна установ"
ка не є причиною активності, а є лише передумовою старту.
У наступному визначенні установки С. Рубінштейном містить"
ся «алгоритм» цілеспрямованої діяльності. «Установка осо(
бистості — це зайнята нею позиція, яка полягає у певному
становленні до накреслених цілей чи завдань і виражається
у вибірковій мобілізованості і готовності до діяльності, спря"
мованої на їх здійснення» [Рубинштейн, 2000, с. 520]. Із цьо"
го твердження випливає, що природно очікувати зумовленість
поведінки особи її установкою на кінцеву мету. Установка
передбачає зібраність, мобілізацію сил і розуму та лінію
поведінки для успішної реалізації завдання чи мети. Додамо,
і щодо задоволення матеріальної чи інформаційно"ідеальної
потреби.
А гіпотеза про зумовленість поведінки соціальною установ"
кою спростована рядом дослідників, оскільки соціальна уста"
новка є налаштованість і алгоритм поведінки, а не її рушійна
сила, якою є потреба. Наводиться безліч прикладів про розбіж"
ність між «словом» і «ділом» індивідів, зокрема деяких полі"
тиків, які обіцяють виборцям одне, тобто демонструють свою
соціальну установку, намір, готовність виконувати обіцянки,
а роблять усупереч обіцянкам інше, не громадське, а особисте.
Звідси випливає неможливість прогнозу поведінки особистості
на основі аналізу її соціальної установки на реалізацію певної
потреби, оскільки мотивація іншої, важливішої особистої по"
треби витісняє попередню громадську установку і формує нову
соціальну установку на задоволення цієї останньої потреби. За
відсутності важливішої потреби залишається алгоритм реалі"
зації соціальної установки на задоволення відповідної їй потре"
би, що можна тлумачити як прогноз цієї події.
Про відсутність детермінованості поведінки людини її со"
ціальною установкою свідчить, як вважають, висновок із про"
веденого американським психологом Р. Лап’єром досліджен"
ня про ставлення громадян США до представників кольорових
етносів, який отримав назву «парадокс Лап’єра». Для підтвер"
дження гіпотези щодо зумовленості поведінки людини її соціаль"
ною установкою він організував подорож США з китайським
студентським подружжям. У 252 готелях, де вони зупинялись,
їх прийняли відповідно до стандартів сервісу (крім одного
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випадку). Але на надіслані згодом в ці готелі листи із запитан"
ням, чи не заперечують вони прийняти китайських студентів
як клієнтів, у 128 листах"відповідях містилась пряма або опо"
середкована відмова. Таким чином, виявилася суперечність
між реальною і гіпотетичною ситуаціями: господарі готелів
своєю реальною поведінкою показали позитивне ставлення до
китайського подружжя, а в заочному контакті проявили
до них негативне ставлення, що, на думку дослідників, є пара"
доксом.
За запропонованою регулятивно"детерміністською концеп"
цією теорії особистості, цей парадокс пояснюється так: актив"
ність особистості спричинюється тільки біо" і соціогенними
потребами, внутрішнє прийняття рішення про які визначаєть"
ся як соціальна установка, а керується вона в процесі їх задо"
волення соціальними (морально"етичними) настановами, зок"
рема правилами надання сервісу клієнтам, законом про
рівність рас та іншими. За гіпотезою дослідження припус"
кається, що закон про рівність рас «білим» населенням, до
якого належали господарі готелів, не був сприйнятий повністю
позитивно. Соціальна установка (атитюд"готовність) щодо на"
дання сервісу «кольоровому» населенню є наслідком сформо"
ваної соціальної настанови на основі інтеріоризації закону про
рівність рас. Ця соціальна настанова є параметром особистості
й виявляється залежно від ситуації у формі різних соціальних
установок. У разі конкретних відвідувань готелів і ресторанів
детермінуючим чинником діяльності їх господарів є домінант"
на потреба одержання прибутку. Водночас актуалізуються
внутрішні соціальні (морально"етичні) настанови щодо надан"
ня клієнтам сервісу, а соціальна настанова щодо етнічної їх на"
лежності, зокрема негативна настанова щодо «кольорових» ет"
носів, є неактуалізованою. У такій ситуації виникає соціальна
установка (готовність) на контакт із представниками будь"якої
раси, зокрема жовтої. Саме вигідними для одержання прибутку
намірами (соціальними установками) мотивовані дії кожного
з господарів готелів у реальній ситуації. У випадку листування
щодо можливого відвідування готелів китайцями у майбутньому
ця потреба в одержанні прибутку не є актуальною. Актуальною
виявляється віртуальна потреба"ідея соціальної групи (против"
ників ідеї рівності рас), з якою ідентифікують себе господарі
готелів (серед яких, напевно, не було китайців), жити у су"
спільстві без «кольорових», які, на думку «білих», мають
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девіантну поведінку і створюють лише зайві життєві клопоти.
Тому в їхній свідомості актуалізується істинна негативна
упереджена асоціальна настанова расової дискримінації щодо
представників «жовтого» етносу, що спонукало господарів
готелів відмовити потенційним клієнтам. Отже, фіксована
негативна настанова"пересуд залишається незмінною в обох
випадках — як неактуалізована латентна в реальному і як
актуалізована явна (подумки) у гіпотетичному, у разі заочних
замовлень. Саме остання, віртуальна ситуація, яка зумовила
їхню негативну соціальну установку (атитюд"готовність) щодо
прийому «жовтих» клієнтів, стала домінуючою у свідомості гос"
подарів готелів. Себто ніякого парадоксу немає. Негативна
соціальна установка"атитюд (налаштованість) господаря готелю
до китайських студентів є наслідком інтеріоризованої,
суб’єктивно заломленої, соціальної (моральної) настанови,
змістом якої є закон про права людини, про рівність рас. Якби
Лап’єр надіслав листи господарям готелів, китайцям, зі своєю
пропозицією щодо відвідування їхніх готелів, то ніякого пара"
доксу не було б: китайські студенти були б бажаними клієнтами.
Але є й інші пояснення «парадокса Лап’єра»: Н. Рокич вва"
жає, що слід розрізняти установки на ситуацію і на об’єкт:
у першому випадку така установка під час надання послуг ки"
тайським студентам позитивна, а в другому — за відмови їм
у цьому в листах — негативна; Д. Кац і Скотланд вважають,
що соціальна установка"атитюд може актуалізуватися пере"
важно то когнітивною, то афективною стороною, як це мало
місце в експерименті Лап’єра [Андреева, 1980, с. 361].
Остаточні висновки з наведених міркувань такі:
— соціальна настанова є морально"правовим парамет"
ром (!) особистості, який містить правила регулювання по"
ведінки з іншими особами, які реалізують свої потреби, мож"
ливо, націлені на ті самі цінності"блага;
— ставлення, атитюд — попередня перед початком дій
щодо задоволення потреб оцінка (!) матеріальних або інформа"
ційно"ідеальних цінностей"благ для мотивованого вибору з їх
числа найзначущішої для задоволення домінантної потреби;
— соціальна установка — це стан (!) мобілізованості, на"
лаштованості, готовності психіки особистості до активності
щодо задоволення певної біо" чи соціогенної потреби, породже"
ний її актуальними мотивами.
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8.3. Класифікація та стратифікація соціальних
настанов за соціальними інституціями
і за статусом
Подібно до того, як оптимізація цільової функції в еконо"
мічній задачі можлива лише за виконання низки умов, так і за"
доволення мети"потреби особистості можливе лише за дотри"
мання зовнішніх, таких, що регулюють поведінку, соціальних
настанов тієї спільноти, членом якої вона є. Реалізація потреб
щодо освоєння тих чи інших цінностей як матеріальних і ду"
ховних благ можлива за інтеріоризації цих настанов особис"
тості, які в цьому випадку стають її особистісними соціальни"
ми настановами та переконаннями і які внаслідок їх стійкості
можна назвати параметрами особистості. У свідомості особис"
тості, поряд із системою соціогенних потреб"цілей, які
функціонально виконують роль «органів», що детермінують
діяльність стосовно їх реалізації, формується ієрархія соціаль"
них настанов щодо соціальних цінностей"регламентів (норм,
принципів, прав, обов’язків, зразків) суспільства, його
соціальних інституцій, а також конкретних організацій, що
регулюють як індивідуальну, так і колективну діяльність.
Інтеріоризовані особою зовнішні соціальні настанови визнача"
ють структуру її сфери свідомості. Формування ієрархізованої
системи таких інваріантів є основою підтримки нормативного
порядку в суспільстві.
Ієрархічна будова суспільства, кожної його соціальної інс"
титуції визначає ієрархічний розподіл індивідів на шкалі соці"
ального статусу як інтегрального показника статусів у всіх
соціальних інституціях (інтегральний статус включає еко"
номічний статус за посадою, місцем роботи і приватною
власністю; політичний статус — за місцем і роллю в органах
влади або політичної партії; освітньо(педагогічний статус — за
рівнем професійної освіти; культурницький статус — за
рівнем виявлення творчості у сферах науки, мистецтва,
техніки; сімейний статус — за місцем у сім’ї, у колі дітей,
онуків, родичів; релігійний статус — за ставленням до конфесії
та місцем у ній). Упродовж життя кожен індивід підвищує свій
статус, освоюючи комплекси настанов організацій вищих
рівнів і уособлюючи відповідні цим організаціям соціальні
суб’єкти як їх керівники (директор фабрики, ректор універси"
тету, президент компанії, голова правління банку тощо). Мож"
на сказати, що наслідком соціалізації індивіда є його статус.
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Система закріплених соціальних настанов слугує системою
внутрішніх принципів, якими особистість керується у процесі
задоволення своїх потреб як у штучно"природному, так і в со"
ціальному середовищі. Регулююча функція правових, мораль"
них, естетичних, а також фізичних норм виявляється в усіх
сферах діяльності, охоплених відповідними соціальними
інституціями — у трудовому колективі, громадській чи
політичній організації, навчальній групі, сім’ї та колі родичів,
у самодіяльних об’єднаннях за інтересами й за способами про"
ведення дозвілля, за захопленням тим чи іншим спортом тощо.
Кожний індивід існує не тільки сам по собі, а й одночасно
як елемент охоплюється суб’єктами вищих порядків: він є за"
лучений до контактної групи, що включена в організацію, яка,
своєю чергою, включена в об’єднання організацій, яке включе"
не в державне відомство (або міждержавну асоціацію, союз),
що включено в державу (як органу управління суспільством),
яка є суб’єктом міжнародного права. У свідомості особистості,
залежно від ступеня її соціалізації, відображена ієрархія
соціальних настанов усіх цих суб’єктів. На рівні контактної
групи соціальні настанови як регулюючі параметри діяльності
особистості більш довільні, переважно морального характеру;
на рівні організації — вони більш формальні, переважно пра"
вового характеру, а на рівні держави — світоглядні, які ста"
новлять систему ідеологічних переконань.
Комплекс закріплених ціннісних соціальних настанов утво"
рює стійку структуру свідомості особистості, визначає її куль"
туру та ідеали, а разом з тим — спосіб життя. Настанови
суспільства та його соціальних інституцій (нормативно"
ціннісних умов оптимального існування), відображені у систе"
мі юридичних кодексів та інших нормативних документах,
є для його громадян обов’язковими. Їх порушення пов’язані
з адміністративною і кримінальною відповідальністю, а у ви"
падку скоєння злочинів тягнуть за собою карні санкції з боку
карних органів.
Отже, у свідомості індивіда формується комплекс закріпле"
них ціннісних соціальних настанов як проекція зовнішніх
настанов щодо основних соціальних цінностей"регламентів
(поєднання верхньої і нижньої шин на рис. 2). Ці зовнішні
настанови формулюються як строгі норми, нормативи, стан"
дарти, або більш довільні — звички, звичаї, правила. Особли"
вою неперевершеною ідейною цінністю, що відіграє регулю"
ючу роль у діяльності людини і суспільства, є ідеал. Система
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суспільно значущих ідеалів, утілена у свідомості громадян
у формі ідеологічних переконань, становить ментальність
нації, очолену національною (за громадянством, не обов’язко"
во етнічною) елітою: консолідована нація як суб’єкт міжнарод"
ної діяльності успішно конкурує з іншими націями на шляху
розвитку цивілізації й ефективно розвивається, забезпечуючи
достойний добробут і розвиток громадян.

8.4. Роль ідеалу в життєдіяльності особистості
Особливий клас цінностей у розвитку людини і суспільства
відіграють ідеали. Терміном «ідеал» позначають деяку доско"
налість, досконалий зразок чого"небудь, вищу кінцеву мету,
діяльності. Поняття ідеалу застосовують до особистості як до
моральної досконалості. Ідеал особистості наділений характе"
ристиками високої суспільної значущості, він слугує взірцем
для кожної людини в її стосунках із іншими людьми та в її ді"
яльності на благо свого народу й всього людства. Громадяни,
керуючись такими ідеалами, намагаються у своїй праці й жит"
тєдіяльності наслідувати «ідеальних особистостей». Цінності"
ідеали слугують ідейними орієнтирами вибору стратегічних
цілей життєдіяльності особистості щодо задоволення духовних
потреб — як власних, так і інших суб’єктів. Усвідомивши
ідеологічні принципи, особистість може керуватися ними,
досягнувши сформованих цілей високої суспільної значущо"
сті, повністю відволікаючись від, здавалося б, актуальніших
потреб біогенної природи навіть ціною власного життя. Ідеаль"
на особистість наділена комплексом ідейних принципів, які
становлять ідеологію щодо розбудови заможного й щасливого
життя громадян, щодо творення культури суспільства та роз"
витку цивілізації.
Будь"яка цінність у досконалому недосяжному образі може
слугувати ідеалом. За філософським визначенням:
Ідеал — «ідеальний образ, який визначає спосіб мислення
і діяльності людини... Формування природних предметів відпо(
відно до ідеалу являє собою специфічно людську форму життє(
діяльності, бо припускає спеціальне створення образу мети
діяльності до її фактичного здійснення» [ФЭС, 1983, с. 195].
Ідеал як цінність може бути: 1) предметом задоволення
соціогенної потреби і в цьому розумінні смислом життєдіяль"
ності людини; 2) моральним взірцем для наслідування в сенсі
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регулювання взаємозв’язків і взаємодії людей у суспільстві.
У першому випадку йдеться про створення моделей щодо
різних форм існування людини на базі пізнання законів приро"
ди і суспільства, які б оптимізували її життя і буття. У другому
випадку йдеться про створення моделі ідеальної особистості.
«Ідеал моральний — уява про моральну досконалість, яка
найчастіше виражається в образі особистості, що втілила
моральні якості, які можуть слугувати вищим моральним
зразком» [ФС, 1981, с. 120]. Інтеріоризовані моральні принци"
пи становлять совість людини, яка є вищим суддею критичної
оцінки власних учинків. Завдяки дії механізму совісті людина
самовдосконалюється, набуває на життєвому шляху усіх чес"
нот і здатна наблизитися до морального ідеалу. У християнстві
моральний ідеал втілений в образі Ісуса Христа, а «ідеальні
особистості» — в образах святих.
Hа світоглядному рівні ідейні цінності становлять зміст
ідеології суспільства. Кожна особистість на світоглядному
рівні формується в системі ідейних цінностей, які відобража"
ють гуманістичні принципи, ідеї, концепції (соціогенні
цінності), і тією чи іншою мірою є їх виразником. Ці принци"
пи суть ідеали суспільства, втілені в ідеали особистості.
Інтеріоризація закладених в ідеалах ідей, принципів орга"
нізації життєдіяльності народу, принципів виробництва, тор"
гівлі та споживання матеріальних і духовних благ визначає
комплекс переконань як закріплених у свідомості соціальних
настанов вищого рівня. Неперервний процес інтеріоризації
зовнішніх настанов суспільства, його соціальних інституцій та
конкретних організацій молодшим поколінням і зміни стар"
шого покоління молодшим означає неперервне відтворення
соціальних інституцій суспільства і суспільства загалом.
У кожній сфері життя, у кожній соціальній інституції існують
свої ідеали. Людина як особистість формується в контактних
групах різних соціальних інституцій і орієнтується в цьому
разі на ідеали в кожній із них. Можна собі уявити ідеальне под"
ружжя, ідеального політичного діяча, ідеального фахівця,
ідеального вченого, ідеального культурного діяча. Часто таки"
ми взірцями є реальні люди або літературні герої. Наближення
особистості до ідеалу в кожній сфері життєдіяльності відзна"
чається в суспільстві особливими нагородами, орденами, зван"
нями лауреатів, почесними званнями в різних галузях про"
фесійної діяльності тощо. Отже, особистість прагне до ідеалу
окремими своїми гранями. Об’єднання окремих ідеалів в одній
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особі становить багатогранну гармонійно розвинену особис"
тість"ідеал. Кожна людина прагне наблизитися до свого ідеалу,
який має гуманістичну природу.
Орієнтація на гуманістичний ідеал необхідна для того, щоб
краще бачити й вирішувати сьогоденні проблеми формування
нової людини, порівнюючи її з ідеалом як вищою метою людства.
Критерієм оцінки соціальної зрілості особистості є ступінь на"
ближення до ідеалу як до інтегрованого показника вищих вимог
демократичного суспільства.
Свідомість особистості структурується відповідно до струк"
тури сукупності соціальних цінностей суспільства, що станов"
лять узагальнений демократичний гуманістичний ідеал.
Продукція й репродукція кожної із царин суспільних від"
носин відбувається у процесі зміни поколінь, й ефективність
цього процесу визначається наслідуванням ідеалів старшого
зрілого й молодшого юнацького поколінь. Зазначимо лише, що
наступність старшого й молодшого поколінь може переривати"
ся у разі зміни антагоністичних політико"економічних систем
у суспільстві, як це має місце у посткомуністичних країнах.
Разом зі зміною політичного ладу й економічної структури
змінилась ідеологія суспільства, тобто змінилися й ідеали. Мо"
лодому поколінню треба освоювати нову ідеологію побудови де"
моккратичної держави з ринковою економікою, що спирається
на національну ідею, суть якої полягає в усвідомленні кожним
громадянином значення консолідації нації для піднесення еко"
номіки й культури суспільства, а разом із цим — підвищення
добробуту й культурних можливостей громадян, як це має місце
у цивілізованих країнах світу. Відповідно до принциів, духов"
них цінностей демократичного суспільства має бути сформова"
на нова людина, новий громадянин з новими суспільними
ідеалами.
Підсумовуючи аналіз структури особистості, зазначимо,
що у структурі сфери свідомості відображений комплекс
потреб, спряжений із комплексом цінностей"благ життєвого
середовища, і комплекс соціальних настанов, спряжений
із комплексом цінностей"регламентів соціального середовища.
Реалізація цілеспрямованої діяльності щодо засвоєння ціннос"
тей"благ відбувається за умови відповідності соціальних наста"
нов особистості цінностям"регламентам організацій і груп, до
складу яких вона входить, а на світоглядному рівні — за умови
відповідності переконань особистості ідеологічним принципам
суспільства.
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Формування соціальних настанов у процесі соціалізації ін"
дивіда зумовлює його ступені суб’єктності у кожній соціальній
інституції окремо і узагальнену ступінь суб’єктності. Конкре"
тизація цілеспрямованої діяльності особистості у соціальному
середовищі відбувається як реалізація мотиваційної соціаль"
ної програми.

РОЗДІЛ 9. ХАРАКТЕР
9.1. Сутність рис характеру
У кожному акті задоволення своїх потреб різними людьми
виникають проблемні ситуації, які потребують відповідного
морально"етичного чи правового регулювання. По суті, ця лю"
дина має задовольнити свою індивідуальну потребу, узгодив"
ши безпосередньо чи опосередковано свої дії з іншими особами
так, щоб не спричинити їм незручностей або не завдати шкоди.
Але в цьому випадку, дотримуючись регламентуючої дії внут"
рішніх соціальних нормативних настанов, ця особа обмежує
свою свободу дій, унеможливлює найефективніше задоволення
своєї потреби. Те, що при цьому треба рахуватися з іншими,
змушує цю особу оптимізувати свої дії так, щоб із найбільшою
ефективністю задовольнити власну потребу, не поступаючись
нічим, за можливості, задля своїх інтересів"потреб і не завдаю"
чи шкоди інтересам"потребам інших. Потреби й інші парамет"
ри інших осіб виступають як обов’язкові непорушні умови для
діючої особи, що мають бути враховані при реалізації власної
потреби. У процесі задоволення своєї потреби, націленої на
певну цінність, ця особа вступає у взаємодію з іншими зацікав"
леними в ній особами — партнерами і конкурентами, що потре"
бує відповідно злагодженості дій або зумовлених правилами
протидій. У будь"якому разі такі взаємодії вимагають узгоджен"
ня систем психіки діючих осіб, зокрема їх характерів, для
уникнення тертя, напруги, колізій і конфліктів в їхніх устрем"
ліннях до оволодіння матеріальними чи духовними цінностя"
ми або засобами їх творення у процесі реалізації подібних
особистісних потреб.
Яку ж роль відіграють у таких стосунках індивідів риси ха"
рактеру? Виходячи з моделі стосунків людей у формі соціомет"
ричного мережива, слід вважати, що умовою ефективного
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функціювання такого мережива є збалансованість локальних
взаємодій із мінімізацією психічної напруги і виключенням
можливих конфліктів у кожному конкретному акті задоволен"
ня потреб. У разі виникнення суперечностей між індивідами
у процесі задоволення потреб регулятивну функцію виконують
соціальні нормативні настанови як конкретні права і обов’яз"
ки, звичаї тощо взаємодіючих осіб. Але цього недостатньо, зва"
жаючи на те, що частково індивіди задовольняють свої потреби
в індивідуальному порядку, вступаючи в суперечливі стосунки
з іншими подібними собі суб’єктами, а частково — у формі
завдань у межах задоволення колективних потреб суб’єктів"
організацій. Для успішної реалізації як індивідуальних, так
і колективних потреб від кожного учасника вимагається док"
ладання певних фізичних або інтелектуальних зусиль, що вик"
ликає відповідну психічну напруженість у їхніх взаємодіях.
Особливо це стосується задоволення потреб індивідів у формі
завдань у рамках колективної потреби"цілі організації, що
вимагає організованості, дисципліни, наполегливості, волі
виконавців часто всупереч своїм бажанням (потребам). Вини"
кають психічні напруження між учасниками реалізації «дере"
ва потреб"цілей» організації. У будь"якому разі потрібні ще
суб’єктивні чинники «притирання» психічних систем учас"
ників взаємодій. Такими чинниками є риси характеру особис"
тості.
Риса характеру є сформованою стійкою регулятивною
властивістю особистості, яка допомагає їй урівноважувати
свою психічну систему з подібними психічними системами
інших осіб, упереджуючи можливі психічні напруження, з на(
маганням зберегти домінуючу позицію і можливість локальної
самореалізації в процесі розв’язання суперечностей у зв’язку
з перехрещенням шляхів задоволення подібних потреб(цілей
з іншими особами. Риси характеру сприяють угамуванню,
заспокоєнню емоційних збуджень, переживань учасників
взаємодій у процесі задоволення потреб кожним з них.
Незважаючи на давню історію вивчення сутності характеру
і на численну наукову літературу, присвячену цьому питанню,
розв’язання його на сьогодні залишається дискусійним. Роз"
біжності стосуються природи рис характеру — чи природжені
вони, чи набуті в результаті виховання, або якою мірою форму"
вання рис характеру спирається на природжені задатки і що
вони собою являють. Як наслідок, не можна оминути питання
зв’язку характеру з темпераментом.
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Про те, що характер пов’язаний із темпераментом, у на"
уковців сумнівів не виникає. Але погляди на природу характе"
ру різні. Більшість науковців дотримується думки про те, що
характер являє собою набуту соціальну властивість із фізіоло"
гічним підґрунтям. Поширеним є таке визначення: «Харак(
тер (грец. сharakter — печать, чеканка, риса) — складна
психічна властивість, яка утворює одну з підструктур особис"
тості, і є «сплавом» конституційно заданих властивостей
людської психіки з виховуючим впливом середовища» [ПЛ,
2001, с. 143]. У цьому визначенні характеру додаткового тлу"
мачення потребує механізм співвідношення вроджених і набу"
тих властивостей, виражених поняттям «сплав». Тлумачення
цього поняття знаходимо у практичних психологів: «Треба за"
значити, що частина основних рис є власне рисами характеру,
тобто звичними типами реакцій на обставини, а частина —
рисами темпераменту. Таким чином, опитувальник вимірює
сплав базових властивостей індивідуальності: темпераменту
і характеру» [ПП, 2000, с. 49].
Аналіз поведінки людей під час задоволення своїх потреб
свідчить про те, що вроджені й набуті властивості істотно неза"
лежні. За висловом В. Крутецького: «Фізіологічна основа ха"
рактеру — сплав рис типу нервової системи і складних стійких
систем тимчасових зв’язків, вироблених у результаті індивіду"
ального життєвого досвіду, виховання. У цьому сплаві систе(
ми тимчасових зв’язків відіграють важливішу роль, ніж тип
нервової системи, оскільки тип не визначає ані характеру
в цілому, ані окремих його рис. На базі будь"якого типу нерво"
вої системи можна сформувати всі суспільно цінні якості осо"
бистості. Вплив самого типу виявляється в тому, що формуван"
ня вказаних систем зв’язків відбувається по"різному
у представників різних типів нервової системи, і виявляються
ці системи зв’язків по"різному, залежно від типу (наприклад,
рішучість у нестриманого і спокійного типів)» [Крутецкий,
1986, с. 198].
Зазначимо, що типи темпераментів є наслідком комбінації
певних природжених властивостей нервової системи, таких як
сила, швидкість, лабільність тощо нервових реакцій, що вияв"
ляються психічно в різних ступенях емоційної збуджуваності,
вразливості, переживання тощо. Такі психічні вияви нервової
системи часто пов’язуються з рисами характеру людини. Так,
відомі типології людей за акцентуаціями характеру А. Личко
і К. Леонґарда, що включають шизоїдний, епілептоїдний,
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істероїдний, циклоїдний та інші типи, мають ґенетично"спад"
кове походження і майже не піддаються виховним впливам.
Водночас, як згадувалося, характер людини виховується і фор"
мується у процесі соціалізації та має морально"етичну приро"
ду. Оскільки зовні властивості темпераменту і характеру
виявляються у «сплаві», то спостерігати їх у більш"менш ви"
окремленому вигляді важко і неможливо, а спроби розведення
їх статистичними методами, зокрема методом факторного
аналізу без попереднього підбору емпіричних характеристик
за фізіологічною і соціальною природою, призводить до «спла"
вових» факторів. Тому ми поділяємо застереження Ю. Гіппен"
рейтер [Гиппенрейтер, 1999, с. 266] про те, що сучасне засто"
сування факторних досліджень особистості, коли у перелік
конкретно вимірюваних властивостей включені й особливості
нервової системи — такі як темп, ритм, імпульсивність, враз"
ливість, і більш «смислові» властиві характеру властивості
такі як ініціативність, стійкість, відповідальність, толерант"
ність, кооперативність, призводить до «змішування» темпера"
менту з характером. Тип нервової системи залежно від своєї
пластичності чи імпульсивності, інерційності чи чутливості
тощо позначається на формі, але не на змісті рис характеру.
«Темперамент впливає на форму прояву характеру, своєрідно
забарвлюючи ті чи інші його риси. Так, наполегливість у холе"
рика виражається у кипучій діяльності, у флегматика —
у спокійній діловитості. Те саме й працелюбство: холерик тру"
диться енергійно, пристрасно, флегматик — методично, не
поспішаючи» [Крутецкий, 1986, с. 198].
Отже, належить погодитися з розумінням І. Павловим
темперамента як генотипу і характеру як фенотипу. При"
родно говорити про різні типи нервової системи у певного виду
тварин, але навряд чи можна виявити у них різні риси харак"
теру, так само як не можна говорити про їхню мораль. Якщо
тип нервової системи організму людини є властивістю приро"
дженою, то риса характеру особистості є властивістю, набу(
тою в результаті її соціалізації.
Разом із типом нервової системи людина, як і тварина, ус"
падковує першу сигнальну систему мозку. Зазначимо, що ре"
гулятивну функцію людини у ціннісному середовищі на основі
сигналів, що надходять до органів чуттів безпосередньо — сиг"
налів кольору, звуку, запаху тощо, виконує перша сигнальна
система, а представлених у знаковій системі мови — друга сиг"
нальна система мозку. Перша відображає спадкові особливості
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людини, а друга — набуті в процесі соціалізації. За певного пе"
реважання першої сигнальної системи мозку формується ху(
дожній тип особистості, а в разі переважання другої сигнальної
системи — мисленнєвий. Діяльність сфери свідомості особис"
тості базується на спільній дії цих сигнальних систем, і спіль"
на дія їх зумовлює художньо(мисленнєвий тип особистості.
Людина відрізняється від тварини наявністю другої сиг"
нальної системи мозку, яка є складовою мисленнєвої сфери
свідомості особистості і на базі якої формуються всі її
соціогенні параметри: соціогенні потреби, соціальні настано"
ви, риси характеру та інші. «Слід підкреслити, що, оскільки
друга сигнальна система є, як зауважував Павлов, вищим ре"
гулятором поведінки людини, указані системи зв’язків форму"
ються під дією не тільки безпосередніх сигналів, а й під дією
другосигнальних, тобто словесних, подразників (указівок, ви"
мог інших людей і своєрідних «самонаказів»)» [Крутецкий,
1986, с. 198].
Згідно із вченням Павлова, звична поведінка людини — це
система реакцій, що міцно закріпилася у свідомості людини,
у відповідь на багаторазово повторювані впливи навколишньо"
го соціального середовища. Ці реакції зумовлені мотивами за"
доволення потреб певної особи в ситуаціях взаємодії із
суб’єктами зі своїми мотивами задоволення подібних їхніх
потреб.

9.2. Необхідна і достатня умови формування
рис характеру
Моральна природа рис характеру вказує на спорідненість їх
сутності зі смисловими соціальними настановами. Останні є ін"
теріоризацією зовнішніх соціальних настанов і виявляються
у конкретних випадках задоволення відповідних потреб. Кож"
на соціальна настанова особистості є спряженою із зовнішньою
соціальною настановою, оскільки є її відображенням. Зовніш"
ні соціальні настанови ранжовані — від настанов регуляції сто"
сунків буденного життя до настанов"регуляторів суспільних
відносин, зумовлених провідною національною ідеологією дер"
жави. Світоглядні та універсальні моральні норми є результа"
том генералізації безлічі соціальних настанов. Вони суть
об’єктивні принципи регуляції діяльності щодо задоволення
потреб, які під дією мотивів діяльності набувають суб’єктивного
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характеру, стають рисами характеру. На світоглядний і мо"
ральний аспекти рис характеру звертав увагу Рубінштейн.
«Оскільки той чи інший світогляд, переходячи у переконання
людини, у його моральні уявлення й ідеали, регулює його по"
ведінку, він, відбиваючись у її свідомості та реалізуючись у її
поведінці, бере істотну участь у формуванні її характеру… Сис"
тематично спонукаючи людину до певних учинків, світогляд
і мораль ніби осідають і закріплюються в її характері у вигляді
звичок — звичних способів моральної поведінки» [Рубинш(
тейн, 2000, с. 624].
Оскільки кожна з рис характеру полярна (добрий — злий),
про що йтиметься далі, то у конкретної людини вона може від"
повідати ідеологічним моральним принципам суспільства або
суперечити їм. «Так, деякі риси характеру можуть бути суміс"
ні з певними моральними принципами й переконаннями, інко"
ли навіть обов’язково супроводять їх, — зазначає А. Петровсь"
кий. — В інших випадках вони можуть виявитися не
відповідними панівним у даному соціальному середовищі пог"
лядам, правам і принципам» [Общая…, 1986, с. 422]. Тут автор
говорить про спорідненість рис характеру з моральними прин"
ципами, притому з моральними принципами суспільства,
в якому формується особистість.
Логічно припустити, що узагальнені соціальні настанови,
які виражають ставлення до себе, до інших людей та до мате"
ріальних і духовних цінностей середовища, є систематизова"
ними у певному зведеному універсальному соціальному (мо"
ральному у широкому сенсі) кодексі, складеному на основі
документів про права людини, статей конституцій держав про
права, свободи та обов’язки громадян, заповідей Біблії, різно"
манітних правил поводження та неписаних правил у формі
звичаїв і традицій тощо. По суті, моральні норми, відображені
у такому універсальному кодексі, є переліком генералізованих
конкретних об’єктивних зовнішніх формальних і неформаль"
них соціальних (моральних) настанов. Такий моральний ко"
декс у цілому регулює життєдіяльність людей без ураження
прав і свобод один одного. Гіпотетично людина, яка в процесі
соціалізації інтеріоризувала увесь комплекс універсальних
моральних норм (ґенералізованих соціальних настанов), є до"
сконалою.
Але чи можна назвати інтеріоризовані ґенералізовані со"
ціальні (моральні) настанови рисами характеру? Таке ро"
зуміння рис характеру трапляється в науковій літературі.
138

Наприклад, в одному з польських підручників читаємо: «Про"
тягом життя людини формується система соціальних настанов
(postaw)… Є серед них соціальні настанови одиничних учин"
ків, є також соціальні настанови ширші, які визначають
загальні засади поведінки. Ті загальні соціальні настанови
зумовлюють ставлення людини до інших, до праці, до самого
себе. Пов’язані в компактну цілість, вони утворюють комплекс
соціальних настанов, окреслений часто як характер» [Przetac(
znikowa, 1975, с. 196].
Для визначення сутності рис характеру мають бути наве"
дені необхідні і достатні умови. Справді, риси характеру
мають моральну природу. Думку про те, що риси характеру
мають морально"етичне підґрунтя, поділяють багато психо"
логів. Так, Л. Хьєлл і Д. Зіґлер, аналізуючи концепцію харак"
теру за Олпортом, зазначають: «Слово «характер» традиційно
викликає асоціацію з деяким моральним стандартом чи систе"
мою цінностей, відповідно з якими оцінюються вчинки особис"
тості. Наприклад, коли ми чуємо, що у когось «хороший ха"
рактер», то в даному випадку йдеться про те, що його
особистісні якості соціально і/чи етично бажані. Таким чином,
характер й насправді є поняттям етичним» [Хьелл, Зиглер,
1997, с. 274]. Отже, морально"етичне підґрунтя є ядром, осно"
вою будь"якої риси характеру.
Таким чином, в основі риси характеру міститься певна
морально"етична норма, і це є необхідною умовою її визначен"
ня. Але для повного визначення риси характеру цієї умови не"
достатньо.
Справді, за дотримання необхідних соціальних настанов
(моральних норм) ця особа спроможна задовольнити свою пев"
ну мотивовану потребу за відсутністю помітних перешкод з бо"
ку інших осіб, що спираються на ці самі норми під час задово"
лення подібних власних потреб, керуючись власними
мотивами. В іншому разі для ефективної реалізації своєї по"
треби ця особа має подолати перешкоди, мотивуючи свої дії
інколи на свою користь, інколи на користь іншої сторони, вия"
вивши характер. Так, у прикладі побутового типу відповідно
до моральної норми молоді люди мають поступатися місцем
у транспорті літнім жінкам. Реально юнак може поступитися
місцем, тим самим не задовольнивши своєї психогенної потре"
би у більш комфортних умовах поїздки і задовольнившись
вдячністю з боку пасажирки названої категорії. У цьому разі
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мотиви його вчинку можуть бути результатом таких розмірко"
вувань:
— «жінкам незалежно від віку внаслідок їхнього особливо"
го становища в суспільстві як «слабкої статі» я завжди посту"
паюся місцем у будь"якому разі»;
— «я більше отримую задоволення, поступившись жінці
місцем, ніж від задоволення своєї психогенної потреби в деякій
комфортності»;
— «якби у моєму квитку було вказано номер місця для си"
діння в автобусі, то все одно я поступився б місцем жінці».
У цих випадках формуються такі риси, як альтруїзм, бла"
городство, сердечність, доброта тощо. Якщо юнак не поступив"
ся місцем жінці, то мотиви виправдання свого вчинку можуть
бути такими:
— «я їду дуже стомлений додому і потребую відпочинку»;
— «я почуваю себе нездоровим після бенкету із друзями»,
— «місця у міському транспорті не нумеровані, тобто ні за
ким не закріплені, що дає мені однакове з усіма право зайняти
місце».
Ґенералізація мотивів у подібних учинках закріплюється
у людини як риса характеру: егоїзм, безсердечність, черствість
тощо.
На цьому прикладі бачимо, що риса характеру є конкрет"
ним значенням інтенсивності на шкалі полярної властивості
характеру, в центрі якої знаходиться деяка моральна норма:
Альтруїзм (норма моралі про надання допомоги слаб(
шим) — егоїзм.
Можна назвати інші пари крайніх виявлень видових влас"
тивостей характеру щодо родових властивостей «егоїзм —
альтруїзм», «добро — зло», «вольовитість — безвольність»,
«свобода — неволя», «чесність — нечесність», «моральність —
аморальність», «справедливість — несправедливість», «інтро"
вертність — екстравертність» тощо:
Ставлення до інших людей
безкорисливість — користолюбство
благородство — підлість
відвертість — потайність
відкритість — замкнутість
вірність — продажність
упертість — поступливість
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Ставлення до себе
амбіційність — меншовартість
вимогливість — самозаспокоєність
достоїнство — меншовартість
охайність — неохайність
праведність — грішність
принциповість — безпринципність

Ставлення до інших людей
делікатність — грубість
колективізм — індивідуалізм
лукавість — простодушність
незглагідність— покладливістість
правдивість — брехливість
серйозність — легковажність
скромність — нахабство
сміливість — боягузтво
соромливість — цинічність
стриманість — розпущеність
товариськість — самотність
толерантність — нетерпимість
уважність — байдужість
чесність — хитрість
щедрість — скупість
щирість — лицемірство

Ставлення до себе
прогресивність — відсталість
самокритичність — зарозумілість
самоповага — самоприниження
самостійність — залежність
Ставлення до справ і праці
активність — пасивність
акуратність — недбалість
бережливість — марнотратство
відповідальність — безвідповідаль"
ність
дисциплінованість — безладність
ініціативність — безініціативність
наполегливість — ледарство
оптимізм — песимізм
рішучість — обережність
цілеспрямованість — безцільність

Інтеріоризуючи ту чи іншу моральну норму, людина при"
міряє її до значущості власних мотивів для забезпечення ефек"
тивної реалізації своїх потреб. Узгоджуючи норми морального
кодексу з мотивами задоволення своїх потреб, особистість
суб’єктивно пристосовує їх до свого розуміння, у результаті чо"
го домінуючий мотив видозмінює певну моральну (соціальну)
настанову, започатковуючи рису характеру. У результаті гене"
ралізації подібних за значущістю мотивів задоволення потреб
у ситуаціях з певним морально"етичним підґрунтям викрис"
талізовується і закріплюється у психіці людини відповідна ри"
са характеру. З урахуванням того, що соціальні настанови лю"
дини регулюють ставлення до себе, до людей і до речей,
розрізняють блоки рис характеру:
моральних (справедливий, правдивий, відповідальний),
вольових (самостійний, дисциплінований, наполегливий),
емоційних (ніжний, скромний, відвертий),
інтелектуальних (вдумливий, допитливий, кмітливий).
Люди різняться за полярністю й інтенсивністю рис харак"
теру:
найдобріший → добріший → добрий → байдужий →
→ злий → зліший → найзліший.

Якби всі люди однаково інтеріоризували зовнішні моральні
настанови без суб’єктивного заломлення під впливом гами
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мотивів, то у груп людей був би однаковий характер як комп"
лекс універсальних моральних настанов (норм, ідеалів, стан"
дартів). Різноманітність характерів зумовлена саме різно"
манітністю суб’єктивних мотивів задоволення безлічі потреб.
Отже, суб’єктивне заломлення соціальних настанов (мораль"
них норм) людиною в позитивний чи негативний бік у резуль"
таті генералізації мотивів задоволення своїх потреб становить
сутність рис характеру. Якщо необхідною об’єктивною умовою
формування риси характеру є моральне підґрунтя, то достат(
ньою суб’єктивною умовою є генералізація мотивів задоволен"
ня особою своїх потреб.
Близьке розуміння сутності й генези рис характеру, без
урахування необхідної, а лише з урахуванням достатньої умо"
ви, знаходимо у Рубінштейна [Рубинштейн, 1999; 2000].
«Спонука, мотив — це властивість характеру в її генезі. Для
того, щоб мотив (спонука) став особистісною властивістю, що
закріпилася за особистістю та «стереотипізована» в ній, він
має ґенералізуватися щодо ситуації, в якій він спочатку
з’явився, поширившись на всі ситуації, однорідні з першою,
в істотних стосовно особистості рисах. Властивість характе"
ру — це, урешті"решт, і є тенденція, спонука, мотив, яка зако"
номірно з’являється у даної людини за однорідних умов… Ви"
токи характеру людини і ключ до його формування —
у спонуках і мотивах її діяльності. Ситуаційно зумовлений мо"
тив або спонука до того чи іншого вчинку — це і є особистісна
риса характеру в її генезі» [Рубинштейн, 1999, т. 2, с. 237].
Регулюючим параметром при задоволенні потреби є соціа"
льна (моральна) настанова"регламент, яка передбачає ставлен"
ня цієї особи до інших осіб з їхніми потребами. Дотримання
моральної норми в процесі задоволення своєї потреби обов’яз"
кове для осіб із будь"яким характером (як і з будь"яким темпе"
раментом). Це є необхідною моральною умовою вчинку, що
регулює взаємні стосунки причетних до нього осіб, але недо"
статня — потрібна ще мотивація даною особою свого вчинку,
яка б суб’єктивно обґрунтовувала пріоритетність задоволення
нею своєї потреби порівняно з реалізацією потреб"цілей інших
осіб. Наприклад, особистість реалізує біогенну потребу
в питній воді в умовах її дефіциту в оточенні інших осіб із цією
самою потребою або задовольняє соціогенну потребу у виданні
свого твору в умовах критики опонентів чи конкурсу з іншими
особами, ґрунтуючись на моральній нормі поведінки в такій
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ситуації, виявляє наполегливість, твердість, егоїзм або навпа"
ки — поступливість, м’якість, альтруїзм.
Отже, риса характеру особистості — це відносно стійка її
властивість, сформована суб’єктивною генералізацією спорід"
нених мотивів"спонук навколо стрижневої соціальної (мораль"
ної) настанови внаслідок повторень подібних ситуацій у про"
цесі задоволення низки схожих потреб, зазнаючи впливу
мотивів задоволення потреб інших суб’єктів; властивість, яка
виявляється як суб’єктивне ставлення, емоційно забарвлене
залежно від темпераменту, до предмета потреби, до себе або до
іншої особи.
Певні риси характеру даної особи виявляються у супереч"
ливих ситуаціях унаслідок зіткнення потреб"цілей різних
суб’єктів і є наслідком прийняття нею мотивованого рішення
щодо реалізації, задоволення своєї потреби залежно від її зна"
чущості з максимальним ефектом, мінімізуючи можливі пере"
шкоди своєму рішенню на процес задоволення потреб інших
суб’єктів.
Характер особистості, у принципі, являє собою комплекс
рис характеру, суб’єктивно забарвлений у кожної людини пе"
реважаючою мотивацією дій щодо задоволення своїх потреб.
Характер є інтегрованим поняттям, як і особистість, але остан"
ня включає комплекс соціогенних параметрів: крім рис харак"
теру, ще соціогенні потреби і соціальні настанови, а також про"
фесійну і життєву компетентність, гендерні властивості та ін.
Однаковий в основі склад характеру зумовлений однаковим
для всіх складом універсального соціального (морального) ко"
дексу, який включав би комплекс можливих генералізованих
соціальних настанов, а полярність і відмінність рис характеру
за інтенсивністю — суб’єктивним способом їх інтеріоризації
залежно від типу генералізованих мотивів задоволення потреб
людини у стосунках з іншими суб’єктами.
У процесі генералізації соціальних настанов кожна риса ха"
рактеру, заломлюючись суб’єктивно, залежно від мотивів за"
доволення потреб, формується індивідуально й абстрактно на
певному рівні інтенсивності. Скажімо, якщо людина чесна, то
це означає, що здебільшого при задоволенні своїх мотивованих
певним чином потреб вона дотримувалася відповідної мораль"
ної норми (соціальної настанови). У результаті інтеріоризації
і генералізації цієї норми з урахуванням суб’єктивізації при"
таманній цій особі мотивації вчинків сформувалася риса ха"
рактеру — чесність.
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Хоча було сказано про рису характеру як стійку власти"
вість особистості, все ж у різних ситуаціях вона може виявля"
тися по"різному. Лінія поведінки різних осіб, детермінована
однаковою потребою"метою і регульована однією і тією самою
соціальною настановою"регламентом, відрізнятиметься залеж"
но від їхніх рис характеру з урахуванням значущості мотивів
цієї потреби. Ми поділяємо думку Рубінштейна про те, що од"
на й та сама риса характеру залежно від життєвої значущості
певної потреби"цілі виявляється у цієї особи по"різному: «Пев"
на людина виявляється в буденних житейських ситуаціях як
така, що має сильний характер; вона виявляє твердість і напо"
легливість у всьому, що стосується побутових справ і питань;
але та сама людина виявляє зразу ж повну невизначеність,
безхребетність, коли справа торкнеться питань іншого —
принципового плану. Інший, який здається спочатку позбав"
леним характеру внаслідок своєї податливості в питаннях
буденного життя, для неї незначущих, поки вони не заторку"
ють істотних для нього сфер, раптом розкривається як сильний
характер — твердий, непохитний, як тільки перед ним встають
істотні, значущі для нього питання, цілі. Й та, й інша мають
формально ніби однаково сильні характери — у розумінні
визначеності, твердості, непохитності, кожна — у своїй сфері
відносин, але в однієї з них характер, по суті, дріб’язковий,
а у іншої — більш"менш визначний» [Рубинштейн, 2000, с. 621].
Виходячи з визначення рис характеру як результату фор"
мування універсальних моральних норм (настанов), які є їх ба"
зові принципи, в умовах дії генералізованих мотивів задово"
лення потреб, можна стверджувати, що типологія рис
характеру має складну структуру, а саме вона класифікована
за типами моральних норм і стратифікована за інтенсивністю
генералізації мотивів.
Є кілька класифікацій універсальних моральних норм
(універсальних соціальних настанов) за різними основами,
наприклад за соціальними інституціями. Це означає, що риси
характеру теж можна класифікувати за цією самою основою,
тобто у однієї і тієї самої особи під дією різних мотивів задово"
лення відповідних потреб у різних соціальних інституціях на
базі однієї і тієї самої моральної норми можуть сформуватися
полярно різні риси характеру. Наприклад, на базі моральної
норми бути ввічливим у стосунках із людьми у процесі задово"
лення потреб, одна і та сама особа може бути грубою людиною
на роботі і делікатною вдома чи в колі друзів, або навпаки.
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За іншою основою моральні норми, а разом із ними і риси
характеру поділяють на такі, що виражають ставлення до
справ і предметів потреб (бережливість — марнотратство, пра"
целюбство — лінощі, акуратність — недбалість), до інших
людей (колективізм — індивідуалізм, альтруїзм — егоїзм,
чемність — грубість) і до самого себе (скромність — хвальку"
ватість, самокритичність — зарозумілість, самоповага — само"
приниження).
За іншим варіантом класифікації виокремлюють в окремий
блок вольові властивості з полярних рис характеру (ціле"
спрямованість — безцільність, наполегливість — в’ялість,
самостійність — несамостійність, рішучість — нерішучість,
витримка — нестриманість, мужність — боязливість, дисцип"
лінованість — недисциплінованість).

9.3. Формування рис характеру
Проблема формування характеру є складовою формування
особистості, тобто формування комплексу притаманних їй
властивостей. Цей комплекс включає властивості соціогенної
природи: соціогенні потреби, соціальні настанови, риси ха"
рактеру, гендерні властивості, професійну компетентність та
інші. Завдання виховання полягає саме у формуванні цього
комплексу властивостей, згармонованих із комплексом
природжених властивостей — темпераменту, здібностей та
біо"і психогенних «потреб». Усі ці властивості ув’язуються
в полімотиваційні програми життєдіяльності людини або в си"
туаційні сполучення з метою задоволення матеріальних і ду"
ховних потреб.
Риси характеру формуються спонтанно в ситуаціях задо"
волення потреб у стосунках з іншими суб’єктами і цілеспрямо(
вано шляхом штучного реального або гіпотетичного створення
подібних ситуацій, у яких, орієнтуючись на певні моральні
принципи, людина має мотивувати свої рішення. Це положен"
ня важливе для виховання характеру.
Виховання характеру базується на розумінні його сутності
і механізмів формування. За наведеним вище тлумаченням,
риси характеру ґрунтуються на соціальних (моральних) прин"
ципах і завдяки генералізації мотивів утворюють стійкі пси"
хічні утворення. Для педагогічної практики особливо важли"
вим і актуальним є розуміння механізмів формування
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характеру, на чому наголошував Рубінштейн: «Дослідження
характеру і його формування, до цього часу мало просунуте,
мало б зосередитися, у першу чергу, на цій проблемі — проб"
лемі переходу ситуаційно, збігом обставин породжених моти"
вів (спонук) у стійкі особистісні спонуки. Цим у педагогічному
плані визначається й основна лінія виховної роботи щодо фор"
мування характеру. Вихідне тут — відбір і прищеплення
належних мотивів шляхом їх генералізації і стереотипізації,
переходу у звички» [Рубинштейн, 2000, с. 633].
Незважаючи на наближення рис характеру до звичок, усе
ж прояви їх можуть істотно відрізнятися залежно від життєвої
значущості даної потреби, тобто від мотивації її суб’єктом (так,
поступлива особа щодо місця в автобусі, нехтуючи психоген"
ною потребою у комфортності поїздки, виявляє непоступ"
ливість щодо місця роботи на біржі праці, пов’язаної із
життєвою потребою у самозбереженні, у забезпеченні свого
існування). Виходячи з того, що мотиви є вербалізацією по"
треб, тобто вербальною спонукою чи обґрунтуванням рішення
до початку спрямованих на їх задоволення дій, можна ствер"
джувати, що риси характеру мають смислову основу. Риса ха"
рактеру є генералізацією смислів, що містяться в моральних
нормах і мотивах. А це означає, що формування рис характеру
можливе шляхом виховання і самовиховання на рівні інте"
ріоризації смислових соціальних (моральних) настанов і вер"
бальних спонук (мотивів).
Звернемо увагу на те, що Рубінштейн підкреслював першо"
рядне значення свідомості у формуванні характеру, відхилив"
ши теорії про вродженість рис характеру або про набуття їх
у ранньому дитинстві: «У процесі розвитку характеру роки
раннього дитинства відіграють істотну роль… Однак помилко"
ва точка зору тих психологів, які (як Фройд і Адлер) вважа"
ють, що в ранньому дитинстві характер дитини ніби остаточно
фіксується. Це помилковий погляд на розвиток характеру,
який, не стверджуючи його природженості, практично прихо"
дить до таких самих, майже обмежених можливостей чинення
дії на формування характеру, як і теорія його природженості.
Вона із самого початку зв’язана неправильним розумінням
ролі свідомості у формуванні характеру. Визнання ролі свідо"
мості, моментів ідейного порядку і ролі світогляду у форму"
ванні характеру приводить у генетичному плані до визнання
ролі не тільки молодших, а й старших вікових проміжків як
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періоду свідомої організованої роботи над характером» [Руби(
нштейн, 2000, с. 631, 633].
Риси характеру, як і інші соціогенні властивості, є латент"
ними утвореннями системи вищих психічних функцій людини
і виявляються у вербальних і конативних формах поведінки.
І навпаки, формування латентних соціогенних властивостей
відбувається вербальними і конативними методами, тобто
шляхом мовленнєвого і вчинкового впливів. Зароджуються
риси характеру з первинних спонук задоволення потреб у ран"
ньому дитинстві. «Кожен дійовий мотив поведінки, який набу"
ває стійкості, — це в потенції майбутня риса характеру в її ге"
незі.., — писав Рубінштейн. — Саме тому шлях до формування
характеру лежить через формування належних мотивів по"
ведінки і організацію направлених на їх закріплення вчинків»
[Рубинштейн, 2000, с. 622]. Ця заключна фраза слугує
провідною ідеєю для педагогіки у справі організації виховання
окремих рис характеру і характеру дітей та молоді загалом. Це
є одним із важливих компонентів соціалізації особистості.
А взагалі, формування соціогенних властивостей особистості
відбувається протягом життя, і в цьому полягає процес її
соціалізації.

РОЗДІЛ 10. КОМПЕТЕНТНІСТЬ
10.1. Поняття компетентності та соціально
психологічної компетентності особистості
Згідно з однією із ключових ідей системної соціальної пси"
хології людина від народження потрапляє в ентропійний спон"
танний (підсилений соціальними конфліктами) потік руйнації
матеріальних і духовних цінностей, спряжених з її потребами.
Деградуючий у такому разі світ потребує неперервного онов"
лення, можливого лише зусиллями людства. Звідси випливає
сенс життя людини — відтворення і творення цінностей з ме"
тою творення природно"штучного і соціального ціннісного се"
редовища під свої потреби (особисті або як складові групових
потреб). Отже, людина приречена зусиллями волі долати труд"
нощі у протидії деструктивним ентропійним процесам на шля"
ху відтворення і творення цінностей середовища, у числі яких
матеріальні й інформаційно"ідеальні цінності"речі та соціальні
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суб’єкти"особистості, включаючи в себе й інших осіб, та різні
соціальні структури. Відтворення і творення цінностей потре"
бує знань, умінь, навичок, досвіду. Врешті"решт, смисл життя
кожної людини полягає у задоволенні творчих соціогенних
потреб одноосібно чи у складі соціальних суб’єктів з метою тво"
рення цінностей у різних соціальних інституціях суспільства.
До числа цінностей належать як об’єкти, так і суб’єкти, здатні
задовольняти як біо", так і соціогенні потреби людини. Масове
перетворення і творення ціннісного середовища потребує ши"
рокого спектра знань у різних галузях науки, техніки, мистец"
тва. Крім того, людині необхідні знання для організації
життєдіяльності як своєї, так і інших людей. Одним із набутих
параметрів людини в результаті навчання і виховання є компе(
тенція і компетентність [Життєва…, 2003, с. 221]. За одним
із визначень:
компетенція — «1) коло повноважень, наданих законом,
статутом або іншим актом конкретному органу або посадо(
вій особі; 2) знання і досвід у тій чи іншій царині» [СЭС, 1983,
с. 613].
Подібне розуміння компетентності, а не компетенції, наве"
дено у словнику іноземних слів:
компетентність — 1) мати компетенцію; 2) мати знан(
ня, які надають можливість про щось міркувати [СИС, 1989,
с. 247].
Із цих двох варіантів наведених визначень для позначення
параметра освіченості людини адекватним є більш загальне
друге визначення щодо набутих знань і досвіду, за яким закрі"
пимо термін компетентність, а за першим визначенням спе"
ціального юридичного призначення щодо повноважень, прав
і обов’язків посадової особи залишимо термін компетенція.
Отже, стати компетентною особистістю означає набути нових
властивостей, які виражають якісний рівень її знань, умінь,
досвіду. Людина третину життя здобуває освіту в навчальних
закладах, а потім набуває знань упродовж усього життя, при"
чому найбільша частина часу припадає на здобуття про"
фесійних знань. Без професії людина не може долучитися ні до
жодної колективної праці, ні до жодної соціальної технології.
Таким чином, людина повинна бути підготовлена до тво"
рення цінностей, тобто мати знання відповідного профілю,
обсягу і глибини. Ці знання вона набуває у процесі навчання,
виховання, соціалізації.
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Але крім набуття спеціальних, переважно професійних,
у певних царинах науки знань, для успішної життєдіяльності
людина має бути компетентною в питаннях організації життє"
діяльності і взаємодії з іншими особами. Така компетентність
називається соціально(психологічною. За нижченаведеним
визначенням, перевага віддається не стільки знанням, скільки
умінням орієнтуватись у життєвих ситуаціях, підтримувати
доброзичливі стосунки з рідними, колегами, партнерами тощо,
хоча, врешті"решт, і уміння потребують знань. Отже:
соціально'психологічна компетентність — це «здат(
ність індивіда ефективно взаємодіяти з оточенням у системі
міжособистісних стосунків. Формується під час освоєння
індивідом систем спілкування і включення у спільну діяль(
ність. До її складу входять: 1) уміння орієнтуватися в со(
ціальних ситуаціях; 2) уміння правильно визначати осо(
бистісні особливості й емоційні стани інших людей;
3) уміння вибирати адекватні способи поводження з ними
і реалізовувати їх у процесі взаємодії. Особливу роль відіграє
вміння поставити себе на місце іншого» [СПС, 1997, с. 226].
Ці тлумачення компетентності будуть недостатніми, якщо
не пов’язати її з поняттям свідомості. Знання притаманні лю"
дині як істоті, наділеній свідомістю. За словами К. Маркса,
«спосіб, у який існує свідомість і в якій існує щось для неї,
це — знання». Одначе сам термін «знання» потребує уточнен"
ня. Знання не є відбитком якогось явища, пасивно відображе"
ним структурами мозку. «Знання»"робота — це не те, що знан"
ня людини. «Знання»"робота — це закодована на різних носіях
інформація про певне явище, що пасивно зберігається в його
«пам’яті», подібно до збереження інформації в інформаційних
фондах, а знання людини — це усвідомлена й осмислена інфор"
мація, яка активно використовується для моделювання різних
явищ, для пізнання світу. Саме це виражає сутність компе"
тентності людини. «Отже, свідомість є таким знанням про світ,
що закріплене в «нервових моделях» мозку, і: 1) може бути
використане людиною для організації дій, спрямованих на за"
доволення її потреб; 2) може бути передане іншим членам
спільноти завдяки другій (мовній) сигнальній системі», —
писав Симонов [Світ…, 1997, с. 276]. Слушним є його заува"
ження про зв’язок знань, а отже, й компетентності, з потреба(
ми людини. Він писав, що «знання є знанням лише тією мірою,
якою воно може служити засобом задоволення потреб, засобом
досягнення цілей» [Світ…, 1997, с. 275]. Істинність знань
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перевіряється практикою. Знання поширюються серед людей
і передаються кожному окремо засобами інформації.
10.2. Особливості компетентності особистості
на життєвих шляхах
у різних соціальних інституціях
Щоб бути успішним в усіх царинах суспільства, людині по"
трібні знання та уміння для організації своєї життєдіяльності
в усіх задіяних соціальних інституціях. Конкретно кожна осо"
ба організує свій спосіб життя переважно в командах"групах,
незалежно від того, чи це будівельна бригада, науковий підрозділ
танцювальний ансамбль, спортивна команда, партійний осере"
док, сім’я, навчальна група чи група здоров’я тощо. У кожній
команді реалізуються індивідуальні й групові потреби"цілі що"
до продукування певних цінностей матеріального й духовного
характеру переважно за складними технологіями, що вимагає,
з одного боку, високого рівня компетентності керівників і ви"
конавців, а з іншого, — високого рівня їхньої соціально"психо"
логічної компетентності, пов’язаної з уміннями налагодити
взаємодію членів групи і підтримувати доброзичливий со"
ціально"психологічний клімат. Але не менше значення має
компетентність у розумінні специфічних знань у сфері співжит"
тя, співпраці і взаємин в індивідуальній і груповій діяльності
членів груп.
Так, сімейне життя (життєвий шлях у родинній соціальній
інституції) базується, насамперед, на коханні, але немаловаж"
ну роль відіграє соціально"психологічна компетентність чоло"
віка й дружини в організації щасливого життя. Щастя забезпе"
чується комплексним забезпеченням біо" (зокрема, психо")
і соціогенних потреб кожного члена родини матеріальними та
духовними цінностями. Адже значна частина розлучень спри"
чинена невисокою компетентністю подружжя в організації
подружнього життя. З позиції регулятивно"детерміністської
парадигми соціальної психології одруження є продуктом тво"
рення нової соціальної цінності — родини, кожен член якої
є також продуктом творення самого себе як у фізично"
психічному, так і в інтелектуальному аспектах. Критерієм са"
мовдосконалення родини і кожного її члена є почуття щастя
від самореалізації саме в родинному житті. Можливо, найваж"
ливішим показником самореалізації подружжя є продовження
себе в дітях, тобто формування з них неординарних творчих
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особистостей, здатних до досягнень, яких не вдалося досягти
батькам, і до самореалізації у своїй творчості.
Родинне життя тісно пов’язане із трудовою кар’єрою люди"
ни (життєвий шлях в економічній соціальній інституції),
оскільки можливість задоволення низки індивідуальних та
сімейних, нагальних і відкладених, біогенних і соціогенних,
матеріальних і духовних потреб залежить від їх вартісного
(фінансового) забезпечення. А джерелом надходження фінансів
до сімейного бюджету є, головним чином, заробітна плата за
професійну працю в різних економічних структурах (на дода"
ток до капіталу, отриманого у спадщину або з інших джерел).
Успішна кар’єра кожного працівника, а отже, і можливість
самореалізації, залежить, насамперед, від його професійної
компетентності.
У свою чергу, професійна компетентність залежить від про"
фесійної освіти, професійної майстерності, набутих навичок
і вмінь, життєвого досвіду (життєвий шлях у педагогічній
соціальній інституції). Показник професійної компетентності
найбільшою мірою залежить від природжених здібностей та
відповідного вибору спеціальності й подальшого їх розвитку.
У такому вдалому поєднанні природжених і набутих власти"
востей дуже ймовірна самореалізація особистості.
Особистість, обдарована різними інтелектуальними й фі"
зичними здібностями, у разі сформованих соціогенних потреб
на творення суспільно значущих цінностей, упродовж життя
набуває особливо високого рівня компетентності в одній або
кількох царинах мистецтва, науки й техніки, що дає їй змогу
у перспективі самореалізуватися в масштабах суспільства
(життєвий шлях у культурницькій соціальній інституції).
Кожен індивід є елементом нації, «становим хребтом» якої
є політична структура. У демократичних країнах кожна люди"
на бере участь у політичному житті, зокрема у виборі депута"
тів, референдумах тощо, а тому має бути компетентною в дер"
жавних справах (життєвий шлях у політичній соціальній
інституції). Від політичної компетентності та ментальності
громадян залежить цілісніть, міцність, розвиненість, соціаль"
но"політичне здоров’я нації, а, отже, врешті"решт, добробут
і щастя громадян. Досягнення особистості в політичній ка"
р’єрі, у розбудові держави, у формуванні із населення країни
нації є чи не найважливішим способом її самореалізації.
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Діяльність у релігійній сфері пов’язана, насамперед, із мо"
ральним вихованням населення, ураховуючи те, що саме мо"
ральні норми становлять основу регулюючого чинника —
соціальних настанов. Покладені в основу правової системи
моральні норми забезпечують порядок і взаємодію в суспіль"
стві. Від компетентності населення в релігійній сфері залежить
моральність громадян, становлення зверхності добра над злом.
Отже, одним із найважливіших параметрів особистості
є компетентність, завдяки якій став можливим процес відтво"
рення і творення матеріальних і духовних цінностей у непере"
рвному глобальному ентропійному потоці їх руйнації, що
є ознакою розвитку культури й цивілізації.

10.3. Професійна компетентність особистості
Значна частина соціалізації особистості припадає на трудо"
вий сектор — на набуття, насамперед, соціогенних потреб
і соціальних настанов у межах економічної соціальної інсти"
туції, реалізація яких необхідна для успішної кар’єри. Крім
того, джерелом надходження фінансів до сімейного бюджету
є заробітна плата за професійну працю в різних господарських
і адміністративних структурах, що необхідно для забезпечення
спочатку своєї життєдіяльності, а пізніше — життєдіяльності
сім’ї. Після виходу з"під опіки батьків молода людина опи"
няється перед вибором або пошуком місця роботи для продов"
ження самостійного життєвого шляху. До цього часу потрібно
здобути певну професію та стати професійно компетентним,
а компетентність залежить від здібностей і вибору спеціаль"
ності. Крім того, важливо, щоб отримана особою спеціальність
була затребуваною господарськими суб’єктами. Професійна
компетентність як важливий параметр особистості включає,
насамперед, фахові знання, але також і певні риси управлінця"
менеджера — ініціативність, самостійність, практичність,
кваліфікацію тощо. Професійна компетентність особи свідчить
про рівень фахової підготовленості та здатності виконувати ті
або інші фахові операції та посадові функції. Мало спеціаль"
ностей, набутих у професійних середніх і вищих навчальних
закладах, передбачають індивідуальну трудову діяльність,
як"то художник, письменник, композитор, ремісник, кустар
тощо. Здебільшого йдеться про долучення молодих спеціа"
лістів — інженерів, техніків, службовців, бухгалтерів,
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юристів, економістів тощо — до певних соціальних технологій
різних підприємств і установ. Успішна соціалізація особис"
тості виявляється в її постійній участі у прийнятті рішень,
в особистісних домаганнях, у мотивації досягнень тощо [Рабо(
чая.., 1996, с. 20]. Професійна компетентність особистості
зумовлює оптимальний творчий потенціал і найвищу продук"
тивність праці, і в разі досягнення акмеологічного рівня мож"
лива колективна або індивідуальна її самореалізація.

РОЗДІЛ 11. ОСОБИСТІСТЬ У ДИНАМІЦІ
11.1. Динаміка задоволення ситуативних,
довготривалих і стратегічних
потреб особистості
У такому сенсі воля виявляється як комплекс рис характе"
ру, завдяки якому особа здатна перелаштовуватися з однієї
на іншу цінність, тобто актуалізувати у мозку інший осередок
збудження (формувати установку) на відновлення або проду"
кування іншої цінностті. У цьому разі риси характеру —
ініціатива, працьовитість, допитливість, самодисципліна
тощо — активізуються завдяки оцінці мотивів, які, урешті"
решт, через механізм когнітивного дисонансу спонукають
діяти всупереч потягам до отримання чергової безпосередньої
приємності і насолоди у напрямі переведення психіки зі стану
когнітивного дисонансу у стан когнітивного консонансу, зі ста"
ну пихічного дискомфорту в комфортний стан.
Згідно із системним підходом доцільно розглядати будь"які
явища або об’єкти спочатку у просторі, тобто у статиці, а по"
тім — у часі, тобто в динаміці. Інакше кажучи, процес пізнан"
ня відбувається за два етапи: спочатку встановлюється струк(
тура об’єкта (статика), а потім вивчається процес його зміни
(динаміка). У попередніх розділах йшлося про аналіз структу"
ри системи «особистість ↔ соціальне середовище» та її надсис"
теми «людина ↔ соціальне і штучно"природне середовище»,
тобто про аналіз її будови у просторі. Було розглянуто ціннісну
структуру середовища, потім структуру особистості, під якою
розуміємо функціональну структуру її сфери свідомості.
З’ясовано, що основні детермінуючі і регулюючі параметри
особистості через мотиви ув’язуються в цільову програму або
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комплекс програм, і подальше пізнання полягає в розгляді
процесів, тобто дії відповідних систем у часі, у динаміці.
Організація діяльності системи в часі передбачає послідовність
таких етапів: прогнозування, планування, програмування та
управління.
На відміну від несоціалізованої, соціалізована людина за"
довольняє свої серйозні матеріальні й духовні потреби не без"
посередньо в момент виникнення потягу (виняток — у випадку
нестачі кисню при порушенні умов дихання), а відкладає, за
можливості, до передбачуваних сприятливих умов. Відкладе"
не задоволення матеріальних і духовних потреб бажано прог"
нозувати й програмувати. Програмування передбачає досить
чітке і обґрунтоване попереднє прогнозування життєвих обста"
вин і ситуацій, в яких можливе задоволення як матеріальних,
так і духовних потреб, але не на великий осяжний термін,
оскільки важко передбачити дію численних випадкових чин"
ників. Незважаючи на те, що людина з віком включається
в досить чітко організовану діяльність соціальних інституцій,
усе одно більш"менш чітке прогнозування індивідуальної
життєдіяльності утруднене внаслідок малоймовірної передба"
чуваності у досить віддаленому майбутньому життєвих обста"
вин і ситуацій та засобів задоволення конкретизованих потреб.
Такі труднощі пов’язані, насамперед, із передбачуваністю
стосунків із іншими суб’єктами — партнерами і конкурентами
(у гіршому випадку — з ворогами) — у прагненнях задоволь"
нити спільні й конкурентні потреби"цілі. Тому більш"менш
віддалені стратегічні соціогенні програми щодо задоволення
матеріальних і духовних потреб спираються на нечіткі прогно"
зи, мають неконкретний характер і складаються з більш конк"
ретних підпрограм на певні короткі періоди життя. Обуховсь"
кий попереджає про можливі негативні психічні наслідки, які
можуть виникати під час виконання недостатньо оптимізова"
них подібних соціогенних програм: «Майбутнє має, радше,
виступати як реалізація загальних принципів, які становлять
основу життя людини. Спрямованість особистості на надто
конкретне майбутнє може з великим ступенем ймовірності
викликати розвиток деприсивного стану — або в результаті
недосягненності мети, поставленої в такій конкретній формі,
або внаслідок внутрішньої спустошеності після досягнення
вузенької «мрії життя». У конкретній формі мають ставитися
лише чергові завдання, виникаючі як заломлення сьогоденням
154

того головного завдання, яке становить сенс життя людини»
[Обуховский, 1972, с. 52].
З розвитком соціальних інституцій, морального і правового
поля суспільства накреслилася тенденція прогнозування
й програмування життєдіяльності людини щодо задоволення її
матеріальних і духовних потреб у межах можливого. Але ді"
яльність більшості людей щодо задоволення своїх потреб орга"
нізована дуже нераціонально, здебільшого життя плине за
простими малотворчими життєвими схемами.
Так, оскільки біогенні потреби фізико"хімічної природи ви"
никають перманентно, згідно зі специфікою гомеостатичної
системи, то задоволення їх здійснюється за усталеним режи"
мом упродовж доби: сніданок, обід, вечеря, сон, відпочинок,
гігієнічні процедури тощо. У людини, яка дістає продукти хар"
чування з натурального господарства, прогнозування і програ"
мування діяльності щодо задоволення біогенних потреб має
сезонний характер: як зорати землю? які посіяти зернові куль"
тури? чим удобрити землю? як зібрати урожай? де тримати
протягом року збіжжя? тощо. Для сучасної людини прогнозу"
вання й програмування її діяльності полягає у вирішенні
питання щодо забезпечення реалізації потреб відповідними
засобами. «Потреба має бути озброєна і підсилена волею», —
стверджує Симонов [Симонов, 1987, с. 40; 70]. Він називає та"
ке забезпечення задоволенням допоміжної потреби — потреби
в озброєнні засобами праці. Тобто підтримання режиму перма"
нентного задоволення біогенної потреби в харчуванні орга"
нізму як гомеостатичної системи є, по суті, конкретизацією
задоволення абстрактної потреби у накопиченні вартості,
обчисленої у грошових одиницях і призначеної на витрати за
продукти споживання та послуги. І конкретні біогенні потре"
би, і абстрактна потреба у вартості, закладені в більш"менш
тривалих програмах життєдіяльності, відображають відкла"
дені у часі потяги до отримання насолоди, відчуття заспо"
коєння голоду, спраги або зняття емоційної напруги і заспо"
коєння у разі забезпечення достатнього для життя доходу.
Що стосується соціогенних потреб як прояву особливостей
гетеростатичної системи, то їх задоволення здійснюється опо"
середковано через інтелектуально"інформаційні соціогенні прог"
рами на значний період життя, причому більш"менш масштаб"
на мета галузиться на підцілі, які виконуються поетапно теж
протягом значних проміжків часу і сприймаються як задово"
лення потреб досягнень, тобто досягнень у реалізації потреби
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творення задуманої матеріальної чи духовної цінності, вклю"
чаючи творення соціальної технології (наприклад, схеми
соціального управління) або творення себе самого як особис"
тості, фахівця, лідера тощо. Можна сказати, що на об’єктивну
раціональну цільову програму щодо реалізації «дерева цілей»
ніби накладається суб’єктивна ірраціональна програма реалі"
зації «дерева емоційних потягів (або відраз)», які тримають
людину в стані емоційної напруги протягом всього часу до
остаточного досягнення накресленої мети. Критерієм дося"
гнення мети щодо задоволення соціогенної потреби є емоційне
переживання особистістю почуття самореалізації й самос(
твердження.
Програма реалізації «дерева емоційних потягів» є психо"
логічною програмою організації й упорядкування черговості
задоволення відкладених переживань насолоди, вдоволення,
які супроводять успіхи поетапної реалізації раціональної ціль"
ової програми. Відкладення безпосередньо очікуваної насоло"
ди від дії актуалізованого потягу потребує докладання зусиль
щодо його стримування. А саме тільки відкладення заспо"
коєння таких потягів у часі дає змогу організувати їх у вигляді
програми свідомих цілеспрямованих дій на шляху задоволен"
ня як біогенної, так і соціогенної потреби. Таке «програмуван"
ня» потягів можливе завдяки механізму волі.

11.2. Значення волі в реалізації життєвих планів
Як буде зазначено, життєвий шлях людини зумовлений
необхідністю включення її в антиентропійні процеси щодо по"
долання деструкції цінностей фізичного і соціального середо"
вища шляхом відтворення цих цінностей або творення нових
цінностей, що вимагає від неї докладання фізичних й інтелек"
туальних вольових зусиль. Із життєвого побуту відомо, що не"
впинно потрібно займатися прибиранням сміття та відходів по"
бутової діяльності, ремонтувати домашні речі, побутову
техніку, квартиру і час від часу купувати нові речі. Усі ці про"
цеси трактуються як задоволення потреб людини цінностями
середовища. При цьому людина виконує роботу, витрачаючи
чимало енергії на подолання пов’язаних із цим труднощів, тоб"
то робить справу «через не хочу», що, з точки зору психіки про"
цесу, означає докладання в роботі волі.
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За визначенням, воля — це «здатність людини діяти у напрямі
свідомо поставленої мети, долаючи водночас внутрішні перешко"
ди (тобто свої безпосередні потяги й стремління)» [ПС, 1996,
с. 54]. Воля, як здатність особи утримувати осередок збудження
мозку на певній потребі, стримуючи емоційні потяги до насоло"
ди і приємності від інших потреб, фіксує її установку (налаш"
тованість) на досягнення мети щодо реалізації цієї потреби. За"
уважимо, що показник сили волі особистості виявляється
комплексом показників її «вольових» рис характеру, таких як
наполегливість, зосередженість, витривалість, цілеспрямова"
ність, рішучість, працьовитість, старанність тощо.
Вольовий акт здійснюється в результаті зіставлення мо"
тивів і надання переваги тим, які спрямовані на реалізацію
більш цінної, значущої, пріоритетної, насамперед, соціогенної
потреби. Якщо у боротьбі різноскерованих мотивів беруть гору
безпосередні потяги, то процес задоволення актуальної біо"
(зокрема психо") генної потреби відбувається ситуативно,
імпульсивно, без вольової регуляції. Докладаючи волю,
індивід віддає перевагу мотивам, спрямованим на досягнення
свідомо поставленої мети щодо задоволення найважливішої
соціогенної потреби, й відхиляє мотиви, які шкодять цьому
процесу. За допомогою волі людина пригнічує осередок збу"
дження у психічній системі, пов’язаний із однією домінантною
потребою, і переключає його на актуалізацію домінанти,
пов’язаної з іншою, більш значущою потребою.
Осмислені вольові дії базуються на другій сигнальній
системі мозку. Вольові дії особистості, спрямовані на таке пе"
ремикання психічної системи на задоволення значущої
домінантної потреби, здійснюються на основі мовних сигналів
у формі наказу самій собі у внутрішньому мовленні, або як
сприйняте рішення іншої особи, відповідальної за реалізацію
цієї потреби.
Реалізація цільової програми особистості можлива завдяки
створенню в уяві ціннісної моделі, яка є сутністю стратегічної
соціогенної потреби, й передбаченню як позитивних наслідків
її реалізації із застосуванням вольових дій, так і негативних
наслідків у разі переключення на задоволення безпосередніх
ситуативних потягів. Позитивні емоції щодо успіху задоволен"
ня свідомо сформованої соціогенної потреби спонукають особу
до подолання ситуативних потягів завдяки вольовим зусил"
лям, щоб надалі одержати інтенсивніше й триваліше емоційне
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задоволення в результаті її самореалізації як творчої особис"
тості.
Дуже поширена ситуація виявлення волі пов’язана з вико"
нанням колективної мети щодо розв’язання певного завдання
або творення ціннісного продукту за певною технологією зу"
силлями групи, колективу. Особистість є виконавцем певної
мети в «дереві цілей», яка виступає для неї як обов’язкове для
виконання часткове завдання. Якщо воно не інтеріоризоване
особистістю як внутрішня соціогенна потреба, то особистість
підкоряється дисципліні й виконує його зусиллям волі «через
не хочу». Так, військова дисципліна зобов’язує військово"
службовця виконувати накази командира, а трудова дисцип"
ліна на підприємстві зобов’язує робітника виконувати певну
операцію згідно з вимогами технології виробництва продукту
незалежно від його бажання. У випадку неінтеріоризованого
завдання, яке не стало внутрішньою потребою, в особистості
виникає болісне відчуття невдоволення, сердитості, гніву
внаслідок фіксації у свідомості розбіжності між своєю і на"
в’язаною завданням моделями предмета діяльності, що є при"
чиною когнітивного дисонансу. У цьому разі для виконання
нав’язаного завдання особистість змушена мобілізувати волю
для пригнічення власного уявлення щодо правильності змісту
завдання (це уявлення може бути і правильним, і помилко"
вим), підневільно динамізувати діяльність щодо його виконан"
ня і тим самим ліквідувати когнітивний дисонанс (див.
розділ 11), а разом з ним — і почуття невдоволення й серди"
тості. Навпаки, інтеріоризоване завдання у формі соціогенної
потреби виконується добровільно, з радістю, без зусилля волі,
оскільки усвідомлена потреба динамізує діяльність особис"
тості, спрямовану на досягнення значущого результату й тим
самим — на можливість її самореалізації.
Усереднення проявів волі мільйонів і мільйонів людей у їх"
ніх партнерських і конкурентних стосунках призводить до
утворення рівнодіючої, яка не тільки гальмує ентропійний
процес занепаду системи цінностей зовнішнього середовища,
а й забезпечує розширене їх відтворення у процесі творення
штучного матеріального і духовного середовища.
Звернемося до аналізу природи цільової програми і пара"
метрів людини, що складають цю програму. Особистість —
продукт суспільного розвитку, і це означає, що «органами»
соціогенних параметрів є функціональні «органи» у формі
умовно"рефлекторних асоціацій когнітивної сфери інтелекту
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і свідомості. Хоча природа психофізіологічних потреб не
пов’язана безпосередньо зі сферою свідомості, але вони, поряд
із соціогенними потребами, включені в комплексну бага"
тоцільову соціогенну програму або окремі цільові програми
сфери свідомості, в яких відображені алгоритмізовані шляхи
і способи їх задоволення. Зауважимо, що такі програми більш"
менш визначені переважно у людей творчих професій, і, крім
того, вони потребують постійної корекції на кожному етапі
в міру підвищення статусу особистості і змін навколишніх
обставин. Що стосується осіб нетворчих професій, то вони
замість задоволення власних соціогенних потреб мають вико"
нувати певні завдання в межах «дерева цілей» колективної
потреби певного соціального суб’єкта. Інколи ці завдання
збігаються із власними потребами творчого характеру.
Природа первинних біо" і психогенних «потреб» і вторин"
них соціогенних потреб різна, а комплексна цільова програ"
ма щодо вартісного забезпечення їх задоволення за власним
бюджетом має спільну природу. У цільових програмах відоб"
ражена детермінуюча дія потреб, як прояв незбалансова"
ності відношень, по"перше, психо"фізіологічних органів
людини і матеріального середовища і, по"друге, своєрідних
функціональних «органів» сфери свідомості як стійких ней"
ронних асоціацій умовно"рефлекторної природи (інформа"
ційних моделей) мозку людини і ментального середовища
соціуму. Ієрархізована за смисловим наповненням система
нейронних асоціацій суть система диспозицій, які викону"
ють функцію регулюючих соціальних настанов щодо інших
суб’єктів у процесі задоволення потреб, і є складовими
соціогенних програм. За допомогою ієрархізованої та інсти"
туційованої системи соціальних настанов особистість орієн"
тується у штучно"природному і соціальному середовищі,
стає її частиною.
Біогенні потреби суть виявлення механізму гомеостазу,
згідно з яким для збереження стійкої динамічної рівноваги
організму із середовищем потрібне постійне надходження
продуктів харчування і дихання, а також підтримка певних
умов існування організму у зовнішньому середовищі, таких як
температура, тиск, певний склад повітря, необхідність сну
тощо, а також надходження стимулів органів чуттів — запахи,
звуки, барви, смакові й тактильні подразники. Спадкові
механізми виявляють норми цих потреб, тобто нормують кіль"
кість, склад, інші показники цих речовин та умов середовища,
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які щодо організму є матеріальними і фізичними цінностями.
Хоча самі по собі ці цінності є не духовними продуктами, а про"
дуктами споживання організмом людини безвідносно до сфери
свідомості, однак їх образи відображені у сфері свідомості. Це
явище називають менталізацією. «Менталізація, — пояснює
Обуховський, — базується на відображенні у свідомості змісту
потреби чи кількох її аспектів. Вона робить можливою свідому
участь людини у конкретизації способів задоволення потреб
і може істотно впливати на хід діяльності, яка задовольняє
потребу» [Обуховский, 1972, с. 83]. Інакше кажучи, на відміну
від тварин, у яких процес задоволення фізіологічних потреб
проходить поза свідомістю, інстинктивно, у людини цей про"
цес проходить свідомо, осмислено: продукти споживання
включені у мотивовані цільові соціогенні програми щодо задо"
волення відповідних потреб і є предметами першорядної
цілеспрямованої діяльності людини. Тільки за регулярного
задоволення цих біогенних потреб людина вирішує завдання
щодо реалізації і задоволення соціогенних, тобто інфор"
маційно"ідеальних (нематеріальних, духовних) потреб.
Нагадаємо, що в сучасному суспільстві, у якому організація
виробництва продуктів споживання ґрунтується на розподілі
професійно спеціалізованої праці, задоволення потреб має опо"
середкований характер: безпосередньою метою трудової діяль"
ності людини є заробіток, тобто одержання вартості у грошовому
завдяки її праці, з наступним придбанням продуктів споживан"
ня на ринку.
Таким чином, матеріальні цінності"блага включені у сферу
свідомісті людини безпосередньо і у вартісному обчисленні через
посередництво інтеріоризованих цільових програм, реалізація
яких, як правило, у трудовій сфері детермінує її діяльність
щодо придбання цих цінностей"благ. Однак споживання про"
дуктів виробництва у якісному та кількісному аспектах викли"
кано не тільки власне психофізіологічними потребами, норми
яких визначені генетично, але також завдяки їх соціальній
значущості, адже престижно мати житло, автомобіль, одяг,
інші побутові предмети, які слугують символами більш висо"
кого соціального статусу. Така соціальна роль продуктів ма"
теріального виробництва істотною мірою спостерігається при
формуванні сучасного способу життя.
Дія механізму задоволення соціогенної потреби, змістом
якої є створена індивідом чи групою індивідів концептуальна
модель певної речі, певної сфери дійсності, сприяє єднанню
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однодумців у спільноту. Залежно від соціальної значущості
концепції, ідеї, вчення про перетворення тієї чи іншої сторони
природної та соціальної дійсності виникає формування одно"
думців різної соціальної значущості та обсягу за інтересами.
Штучно"природні та соціальні цінності є змістом інтересу
суб’єкта, незалежно від того, індивід це чи спільнота. Так утво"
рюється мета"потреба спільноти як соціального суб’єкта, яка
потім диференціюється на потреби"підцілі суб’єктів"осіб і вті"
люється в соціальних програмах сфери свідомості останніх.
Але так буває не завжди. Здебільшості людина перебуває
в складі різних соціальних суб’єктів (організації, добровільно"
го формування, сім’ї тощо), які діють за своїми потребами"
цілями. Для гармонійного включення деякої особи у структу"
ру певного соціального суб’єкта"організації треба, щоб її мета
органічно впліталася в мету цієї організації, тобто була її
підметою. Це означатиме, що дана особа задовольняє певну
свою потребу в межах цієї організації. Але так буває тільки
тоді, коли ця особа добровільно долучається до цієї спільноти.
Інколи буває так, що діяльність людини підпорядкована меті
спільноти, що не відповідає її особистісній меті, пов’язаній із її
здібностями й інтересами. Виникає психічна напруга
(когнітивний дисонанс) через розбіжність особистої мети і ме"
ти, нав’язаної соціальним суб’єктом (організацією). Так може
трапитися з призваним до армії юнаком: він або чинить супро"
тив наказу командира, який, на його думку, не відповідає його
меті, або мобілізує волю для його виконання, переживаючи
у цьому разі стан фрустрації. В іншому прикладі у представ"
ницьких органах влади рішення з певної проблеми приймає
більшість голосів, а представники меншості змушені викону"
вати це рішення всупереч своїй меті, вольовим зусиллям. Як"
що вони не вважають ухвалену мету своєю, то переживають
стан фрустрації. Він може бути подоланий у разі визнання цієї
мети більшістю зібрання представників. Соціогенна потреба,
що відповідає меті зібрання, для прихильників ухваленого
рішення задовольняється, і кожен з них має нагоду певною
мірою самореалізуватися. Навпаки, кожен із представників
меншості не має можливості для самореалізації. Така ситуація
може бути в будь"якій організації. У такому випадку з метою
уникнення деструктивної діяльності дана особа змушена
мобілізувати волю й виконувати покладені на неї функції або
завдання чи вийти з організації. Ці особливості залучення
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індивіда до спільної діяльності треба враховувати на життєво"
му шляху.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що особливістю
програмування життєдіяльності особистості є той факт, що її
соціогенна програма має бути комплексною і охоплювати пара"
лельну реалізацію кількох соціальних програм життєдіяль"
ності у структурі різних соціальних інституцій. Насправді
такі програми виглядають дуже наближеними.

11.3. Сітьове моделювання програм
життєдіяльності особистості
Для фоpмалізованого подання перспектив діяльності інди"
віда доцільно викоpистати ідеї сітьового планування, яке
відобpажає взаємоув’язану діяльність певного суб’єкта з інши"
ми суб’єктами щодо досягнення визначеної мети. Фактично,
формування сфери свідомості індивіда у процесі виховання та
соціалізації полягає у формуванні детермінуючих і регулюю"
чих параметрів, мотиваційно ув’язаних у цільові програми
що"до розв’язання окремих завдань, які, у свою чергу, за мож"
ливості, ув’язуються в комплексну багатоцільову полімоти"
ваційну соціальну програму життєдіяльності щодо задоволен"
ня своїх матеріальних і духовних потреб (скорочено: програму
життєдіяльності).
Комплексна програма життєдіяльності охоплює всі її сфери
за соціальними інституціями. Життя і діяльність індивіда
проходить у конкретних організаціях, первинних колективах
і контактних групах у межах цих соціальних інституцій,
наприклад, у громадсько"політичній організації, трудовому
колективі, навчальній групі, у спортивній секції чи художній
студії, у сім’ї, в парафії. Кожен індивід задовольняє свої потре"
би"цілі у кожному контактному колективі, і ці цілі відобра"
жені в його мисленнєвій сфері свідомості.
Зміст і стpуктуpа такої програми життєдіяльності нагадує
сітьовий план діяльності оpганізації: індивіда в деякому pозу"
мінні можна pозглядати як виpоджений випадок оpганізації
(суб’єкта діяльності), яка складається із одного індивіда.
Сітьовий план викоpистовується в тих господаpських галузях,
де потpібно pеалізувати пpоект щодо ствоpення певного об’єкта
від закладки до завеpшення, напpиклад, у будівництві (на від"
міну від планування експлуатації готових об’єктів, де викоpис"
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товується календаpний план або гpафік, таких як конвеєpне
виpобництво, pобота пасажиpського тpанспоpту тощо). Сітьовий
план щодо ствоpення певного об’єкта формується як алгоpитм
pеалізації деpева цілей (див. рис. 3). Алгоpитм конкpетизується
як пpогpама, в якій ув’язані основні й пpоміжні цілі, а також
pяд ноpмативних положень pегламентуючого хаpактеpу. Сіть
утвоpюється у зв’язку з необхідністю кооpдинації паpалельних
pобіт щодо зведення об’єкта, які потpебують укладання угод із
pізними підpядними оpганізаціями щодо поставки матеpіалів,
сиpовини, устаткування та залучення до виконання pізних
видів pобіт бpигад спеціалістів. За визначенням, сітьовий
план (або сітьовий гpафік) «являє собою ланцюги pобіт (опеpа"
цій та подій), які відображають їх технологічну послідовність
і зв’язок у пpоцесі досягнення мети» [Лопатников, 1979,
с. 246].
Hе всі шляхи сітьового плану pівноцінні: деякі технологіч"
ні ланцюжки pобіт потpебують менших, а деякі більших
витpат часу (або фінансових витрат), і, фактично, загальний
план визначає певний стpижневий шлях, який ув’язує
послідовність опеpацій, для виконання яких немає pезеpву ча"
су, у зв’язку з чим його названо «кpитичним». За визначенням,
«кpитичний шлях — непеpеpвна послідовність pобіт і подій
від початкової до кінцевої події, яка потpебує найбільшого
часу (в деяких системах — найбільших витpат) для її виконан"
ня» [Лопатников, 1979, с. 123]. Ідеї сітьового планування
викоpистані для моделювання мотиваційних соціальних
пpогpам особистості.
Дійсно, завдяки другій сигнальній системі мозку у свідо"
мості кожного індивіда є можливість фоpмування моделей йо"
го життєдіяльності, пpогpамування шляхів, способів і засобів
задоволеня потpеб"цілей матеpіального й духовного хаpактеpу.
Життя індивіда являє собою деякий оптимізаційний пpоцес,
і тому моделі мотиваційної сфеpи його свідомості ізомоpфні
(гомоморфні) явищам і моделям економічної пpиpоди, і їх
можна виразити понятійним апаpатом економіко"математич"
ного аналізу.
Подібно до того, як пpогpаму або план щодо досягнення ці"
лей економічної системи зобpажують за допомогою сітьового
гpафіка, так і стpуктуpу мотиваційної пpогpами щодо
pеалізації потpеб пpиpодно також подати як сітьовий гpафік.
Із іншого боку, відомо, що основними поняттями під час
pозpобки економіко"математичних оптимізаційних моделей
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викоpистовуються цільові функції і системи обмежень або
умов, за яких оптимально pеалізується певна цільова функція.
Зіставимо понятійний апаpат економічної оптимізаційної систе"
ми та мотиваційної сфеpи індивіда.
Подібно до економічної системи система «особистість» пpагне
pеалізувати свої цілі чи, мовою соціальної психології, задо"
вольнити потpеби. Цілі можуть бути pеалізовані тільки за ви"
конання низки умов, яким, мовою соціальної психології, від"
повідають закpіплені соціальні настанови на концептуальні
цінності"регламенти суспільства.
У демократичному суспільстві цінності такого pоду відоб"
pажені у програмах pізних політичних паpтій і у фоpмалізова"
ному вигляді закpіплені у конституції країни та інших право"
вих документах. Гаpмонійне включення індивіда в коло
цінностей"регламентів соціального сеpедовища означає до"
деpжання ним пpиписаних суспільством настанов. Інакше ка"
жучи, система соціально закpіплених настанов індивіда, як
відображення настанов суспільства, відігpає pоль умов, за
яких pеалізується цільова функція. Загальна цільова функція
дpібниться на пpоміжні цільові функції, pеалізація яких вима"
гає обліку ноpмативних настанов відповідної соціальної інсти"
туції, а також оpганізації, в якій пpотікає діяльність індивіда.
Діяльність індивіда щодо задоволення потреби мотивована, що
виражається в обґpунтуванні своєї ролі та шляхів пpямування
до цілі у взаємодії з іншими суб’єктами, з їхніми мотивами.
У цільовій полімотиваційній пpогpамі (скажімо, у межах
однієї із соціальних інституцій) фактично відображені життєві
коpотко", сеpедньо" та довгостpокові плани індивіда, і тому
вона може бути змодельована сітьовим гpафіком, у якому
містяться основні та пpоміжні цілі і шляхи їх досягнення
(див. рис. 3). У кожній зі сфеp діяльності відповідних соціаль"
них інституцій індивід формує цільову полімотиваційну
пpогpаму як окpему гілку багатоцільового сітьового гpафіка
відповідно до життєво важливих цілей (підвищення службово"
го статусу, збільшення заробітку, підвищення політичного ста"
тусу, досягнення в науково"дослідній роботі, у художній само"
діяльності, пpисвячення себе дому, сім’ї, вихованню дітей
тощо), «кpитичним шляхом», у якому є оптимальне покpоко"
ве пpосування індивіда до мети з уpахуванням узгодження
з подібними мотиваційними прогpамами інших осіб (колег,
службових осіб, дpузів, pодичів та ін.) та pегулюючих дій
закpіплених соціальних ціннісних настанов (у приведених
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у тексті визначеннях сітьового графіка й критичного шляху
поняттям «робота» і «подія» відповідають види діяльності
й поетапні підцілі на шляху до провідної цілі мотиваційної
програми особистості).
Таким чином, в основі стpуктуpи мотиваційної сфеpи свідо"
мості індивіда, як адаптивно"пеpетвоpювальної системи
у штучно"природному та соціальному сеpедовищі, лежить
багатоцільова полімотиваційна пpогpама щодо досягнення
цілей у pізних сфеpах життєдіяльності відповідних соціальних
інституцій (у сфеpах пpаці, громадсько"політичної pоботи,
аматоpських занять, дозвілля, сім’ї, побуту тощо).
Індивід перебуває в кожному соціальному осеpедку (кон"
тактній гpупі, пеpвинному колективі) в оточенні собі подібних
суб’єктів, кожний із яких pеалізує у пpактичній діяльності
свою цільову пpогpаму, що включає його власні паpаметpи:
потpеби"цілі (дифеpенційовані за інтеpесами), закpіплені
соціальні настанови, мотиви діяльності, вольові акти, ситуа"
тивні потpеби і установки тощо. Узгоджена система таких
мотиваційних індивідуальних пpогpам виражає цільову моти"
ваційну пpогpаму колективу, пpитому колективна мета
є підметою у «деpеві цілей» більш складної соціальної системи
(напpиклад, цілі кожного індивіда є складовими частинами
цілі трудового колективу, яка, у свою чеpгу, є підціллю
в системі цілей підприємства, потім корпорації та ін.).
У пpоцесі виховання винятково важливого значення набуває
можливість пеpедбачення і пpогpамування pозвитку індивіда
та пpосування до намічених цілей пpотягом усього життя в усіх
царинах діяльності відповідно до здібностей, пpофесійної
оpієнтації, сфоpмованих потpеб та інтеpесів. Пеpехід від ви"
падкового, непеpедбачуваного, спонтанного способу життє"
діяльності до пеpеважно пpогpамованої оpганізації життє"
діяльності за основними стpатегічними напpямами став
можливим завдяки вияву на pанніх ступенях pозвитку і со"
ціалізації індивіда здібностей і схильностей до того чи іншого
виду суспільно коpисної діяльності, pозвитку відповідних
інтеpесів і фоpмуванню у сфеpі свідомості комплексного бага"
тоцільового алгоpитму життєдіяльності на основі світоглядних
настанов демократичного суспільства, який конкpетизується
у мотиваційній соціогенній пpогpамі pеалізації цілей, які ста"
новлять зміст життя індивіда.
Стpуктуpування мотиваційної сфеpи свідомості індивіда та
її моделювання за допомогою багатоцільового сітьового
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гpафіка слугують концептуальною схемою фоpмування в де"
мократичному суспільстві демократичного типу особистості,
а разом із тим — демократичного за світоглядом типу нового по"
коління.
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Рис. 3 — Події:
1. Одержання атестата зрілості після закінчення середньої школи.
2. Вступ на роботу до КБ (конструкторського бюро) заводу.
3. Вступ до НТТ (науково"технічне товариство).
4. Вступ на вечірній технічний факультет Політехнічного інсти"
туту.
5. Одержання авторського свідоцтва за винахід.
6. Участь у розробленні проекту технічного пристрою в КБ.
7. Виконання дипломної роботи за тематикою розробок КБ.
8. Одержання диплома про вищу освіту після закінчення Інсти"
туту і призначення на посаду інженера на заводі.
9. Отримання авторського свідоцтва за другий винахід.
10. Призначення керівником проекту технічного пристрою в КБ.

Схематичне зображення реалізації цільової функції (соціо"
генної потреби у сфері економічної соціальної інституції)
особистості — стати керівником технічного проекту в конст"
рукторському бюро заводу — за допомогою сітьового графіка
(жирною лінією позначено критичний шлях; цифрами в колах
позначені номери подій; цифрами біля ліній позначені кіль"
кості років між подіями).
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Такі сітьові графіки найкраще передають трудову кар’єру
індивіда в тій чи іншій організації — суб’єкті економічної
соціальної інституції. За допомогою подібних сітьових гра"
фіків доцільно передати шляхи задоволення матеріальних і ду"
ховних потреб у межах інших соціальних інституцій. Напри"
клад, робота на підприємстві, здебільшого, не має творчого
характеру, скажімо, монотонна праця на конвеєрі або за
ткацьким верстатом, добування вугілля або збір збіжжя в полі.
На таку роботу індивід змушений іти заради заробітку з метою
забезпечення життєдіяльності в інших соціальних інсти"
туціях. Зокрема, індивід, маючи хист до якихось наукових,
мистецьких видів творчості, спортивних занять, може сплану"
вати свій розвиток як учений, винахідник, композитор, ху"
дожник, спортсмен, актор, письменник, колекціонер тощо.
11.4. Бюджет часу і комплексний план
життєдіяльності особистості
На відміну від технічної системи, кожен елемент якої
є складовою тільки її структури, один і той самий індивід може
бути елементом кількох соціальних систем, тобто періодично
«мігрувати» з однієї системи в іншу за соціальними інсти"
туціями. Тому людина має організувати свою діяльність в часі
таким чином, щоб встигати виконувати свої функції в кожній
організації не на шкоду іншій. Нагадаємо, що кожен індивід
виконує відповідні цільові функції в п’яти — десяти контакт"
них групах: у трудовому колективі, громадській організації,
художній студії, навчальній групі, сім’ї та колі родичів,
у парафії та ін. Тому комплексна програма враховує як комп"
лекс цілей у різних соціальних інституціях, так і розподіл між
ними часу, який називається бюджетом часу (див. рис. 4).
У сучасному суспільстві, в якому організація виробництва
продуктів споживання ґрунтується на розподілі професійно
спеціалізованої праці, задоволення потреб має опосередкова"
ний характер: безпосередньою метою трудової діяльності
індивіда є заробіток вартості у грошовому обчисленні з наступ"
ним придбанням продуктів споживання на ринку та інвесту"
вання соціогенних потреб.
Таким чином, матеріальні цінності"блага включені у сферу
свідомості індивіда безпосередньо і у вартісному обчисленні
через посередництво інтеріоризованих соціогенних програм,
реалізація яких, як правило, у трудовій сфері детермінує його
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діяльність щодо їх придбання. Однак споживання продуктів
виробництва в якісному та кількісному аспектах викликане не
тільки власне психофізіологічними потребами, норми яких
визначені генетично, але також і потребами соціальної значу"
щості, яка їм надається: престижно мати житло, одяг, інші по"
бутові предмети, що слугують символами більш високого
соціального статусу. Така соціальна роль продуктів матеріаль"
ного виробництва істотною мірою спостерігається під час фор"
мування сучасного способу життя.
Особливістю програмування життєдіяльності індивіда є той
факт, що така програма є комплексною і паралельно охоплює
реалізацію кількох соціальних програм життєдіяльності ін"
дивіда у структурі різних соціальних інституцій. Тому кожен
індивід організує свою діяльність за розробленим власним бюд"
жетом часу, в якому відображено розклад його перебування
у відповідних контактних групах.
Кожен індивід є елементом кількох систем за соціальними
інституціями, а саме: він є і трудівником, і громадським пра"
цівником, і студійцем (у широкому розумінні — учнем, студен"
том, аспірантом, особою, що підвищує рівень кваліфікації,
освіти), і аматором у науково"технічній і мистецькій справі,
і сім’янином, і тому розподіляє свій час для діяльності в кож"
ному соціальному осередку, в кожному колективі, членом яко"
го він є, а крім того, повинен задовольняти природні біо" та
психогенні потреби. Тому бюджет часу розглядається як кла"
соутворювальна підстава для класифікації потреб індивіда
(див. рис. 4).
Як показано на рис. 4, бюджету часу відповідає класифіка"
ція сфер життєдіяльністі. Укрупнено бюджет часу поділяється
на робочий і позаробочий час. Останній охоплює всі інші сфери
діяльності. Підкреслимо, що виокремлення робочого часу,
якому відповідає трудова діяльність, виправдане, оскільки
саме трудова діяльність спрямована на створення резервів вар"
тості для забезпечення реалізації соціогенних програм щодо
задоволення інших біо", психо" і соціогенних потреб позаробо"
чого часу. Останній поділяється на вільний час і час для
домашньої роботи та задоволення фізіологічних потреб. У свою
чергу, вільний час поділяється на час громадської та політич"
ної роботи, на час навчання і час дозвілля й аматорських
занять [ПЭ, 1972, т. 1, с. 191]. Отже, на позаробочий час при"
падають громадсько"політична, професійно"освітня, творчо"
аматорська, вітально"дозвільна, сімейно"побутова діяльності.
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Діяльність індивіда в кожній із названих сфер регулюється
соціальними нормами, які, у свою чергу, можна розподілити
на правові, моральні, естетичні та фізичні.
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Рис. 4 — Зіставлення соціальних інституцій
зі структурою бюджету часу

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що більш
повна і чітка комплексна програма життєдіяльності та складо"
ві цільові програми забезпечують суб’єктність особистості
в процесі їх реалізації.
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РОЗДІЛ 12. МІКРОПІДХІД: ПОЯСНЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОТРЕБ. КОГНІТИВНИЙ
ДИСОНАНС
12.1. Загальне уявлення про нейропсихологічні
механізми задоволення потреб
Методологія системного пізнання особистості потребує не
просто скласти перелік її параметрів, а представити їх у системі
«особистість ↔ ціннісне природно"штучне і соціальне середови"
ще», вказавши на спряження їх із відповідними матеріальними
та інформаційно"ідеальними цінностями середовища.
За системним підходом до аналізу особистості як об’єкта три"
рівневого фрагмента соціально"психологічної ієрархії (команда
bнадсистемаd ← особистість bсистема психікиd ← когнітивна
сфера bпідсистемаd) більш глибокому рівню пізнання особис"
тості відповідає нейропсихологічний рівень її мисленнєвої сфе"
ри свідомості. Усі параметри структури й механізму поведінки
та розвитку особистості, що спостерігаються на рівні макро"
підходу (параметри особистості — члена команди — з позиції її
лідера), розшифровуються та пояснюються на нейропсихо"
логічному рівні мікропідходу (з позиції когнітивних підсистем
системи психіки людини) з урахуванням неможливості повно"
го редукціонізму. Як відомо [Дубинин, 1977, с. 84], спадкові
генетичні механізми визначають нейронну основу органа сві"
домості — мозку — без передачі смислового наповнення (вна"
слідок неспадковості мови), а механізми соціального насліду(
вання фіксують саме смисли засвоєних смислових цінностей за
допомогою утворення функціональних «органів» — інфор"
маційних асоціацій чи комплексів, які становлять мовну осно"
ву свідомості. Під час розгляду механізму спряження пара"
метрів особистості з цінностями середовища «потреба ↔
цінність» зазначалося, що задоволення певної біогенної потре"
би певною споживною речовиною здійснюється відповідним
морфологічним органом людського організму, наприклад,
системою травлення. Якщо ж предметом задоволення со"
ціогенної потреби є інформація, то «споживання» її відбу"
вається за допомогою функціонального «органу» — умовно"
рефлекторного утворення у сфері свідомості мозку. «З ім’ям
«орган» ми звикли пов’язувати уявлення про морфологічно
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складений, статично постійним утворенням, — писав Ухтомсь"
кий. — Це зовсім не обов’язково. Органом може бути будь"яке
тимчасове сполучення сил, здатне здійснити певне досягнен"
ня» [Ухтомский, 1950, т. 1, с. 279]. Про природу субстрату
таких функціональних «органів» Павлов писав, що з вивчен"
ням вищої нервової діяльності методом умовних рефлексів «по"
ступово відкривалася все більша і більша можливість наклада"
ти явища нашого суб’єктивного світу на фізіологічні нервові
відношення» [Павлов, 1949–1951, т. 3, с. 151].
Організація психічної діяльності головного мозку є предме"
том вивчення нейропсихології. Докладно питання функціональ"
ної структури кори головного мозку й сутності свідомої діяльності
функціональних органів відображені в теорії функціональних
систем П. Анохіна, теорії динамічної локалізації вищих пси(
хічних функцій О. Лурії та інших. Функціональна організація
мозку дає змогу зрозуміти, як його структури забезпечують ви"
никнення специфічних соціогенних потреб, намірів, соціальних
настанов, рис характеру, професійної й іншої компетентності
за соціальними інституціями, гендерних властивостей та інших
параметрів, що відрізняють людину від тварини, та як відбу"
вається програмування, регуляція та контроль найскладніших
форм свідомої діяльності щодо здійснення намірів та різної три"
валості програм життєдіяльності.
Характерною рисою процесів регуляції свідомої діяльності
людини є те, що ця регуляція відбувається за обов’язкової участі
мовлення, оскільки на відміну від відносно елементарних орга"
нічних процесів і навіть простих форм поведінки більшість ви"
щих психічних функцій і процесів формуються та відбуваються
на основі мовленнєвої діяльності, яка з часом стає «внутрішнім»
мовленням, суттєво відмінним від мовлення «зовнішнього»
(Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Запорожець, П. Гальперін).
Сформована вища психічна функція синтезує інтелектуальну
діяльність та високоорганізовані емоційні переживання, що ста"
новлять ядро суб’єктності і суб’єктивності особистості.
Функціональні утворення умовно"рефлекторної природи ней"
ронної матриці функціонального блоку кори становлять соціо"
генні параметри особистості, ув’язані в плани і програми жит"
тєдіяльності. У цьому апараті мислення створюються моделі
майбутнього, відбуваються процеси інформаційного програму"
вання діяльності людини щодо їх реалізації.
Розглянуті раніше параметри людини — власне біо" (у т. ч.
психо") генні потреби (сфера несвідомого) регулюються першою
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сигнальною системою мозку; соціогенні потреби (сфера свідо"
мого), сформовані на функціональній базі мовлення — другою
сигнальною системою. Зразки"моделі усіх потреб разом із інши"
ми параметрами свідомості (соціальні настанови, мотиви, риси
характеру, професійна компетентність, гендерні властивості
та інші, див. рис. 1) закодовані в окремій зоні мозку — другій
сигнальній системі. «Треба зрозуміти, — писав Павлов, — що
друга сигнальна система має значення крізь першу сигнальну
систему і у зв’язку з останньою» [Павлов, 1949–1951, т. 1,
с. 318].
Таким чином, за функціональною схемою сфера свідомості
людини формується у вигляді латентного відображення цін"
ностей (включаючи і об’єкти і суб’єкти оточення) закріплених
у мовних інформаційних символах умовно"рефлекторної при"
роди другої сигнальної системи мозку. Hейронні асоціації у сфері
свідомості служать функціональними «органами», у яких відоб"
ражено смисловий зміст соціогенних потреб, соціальних наста"
нов, життєвої та професійної компетентності тощо, ув’язаних
через мотиви в соціальні програми. Ці функціональні утворення
розміщені в мозкових зонах свідомості, в яких за допомогою
логічних операцій здійснюється мотиваційне обґрунтування
програмованої діяльності щодо реалізації біо" та соціогенних
потреб на основі системи соціальних настанов різного соціаль"
ного рівня.
Соціалізація особистості, під якою розуміємо формування
у когнітивній сфері свідомості стійкої ієрархізованої структу"
ри соціальних настанов та блоків і окремих фрагментів бага"
тоцільової полімотиваційної програми життєдіяльності щодо
реалізації потреб, відбувається за допомогою «механізму аси"
міляції індивідом соціальних програм» [Милославова, 1974,
с. 46]. У результаті такої асиміляції зовнішніх соціальних
програм на нейронній матриці мозку формується в інфор"
маційних кодах (символах) система внутрішніх соціальних
програм, якій із внесенням коректив у разі зміни соціальних
умов слідує особистість у процесі життєдіяльності. «На основі
другосигнальних механізмів, — пише Т. Ушакова, — людина
засвоює від оточення мову та соціальний досвід. Це забезпе"
чується тим, що в мозку людини складається грандіозна систе"
ма умовно"рефлекторних за своєю природою механізмів, а ця
система у кожному індивіді у головних рисах та найменших
деталях «ліпить» та відтворює систему засвоєної мови і всіх
пов’язаних із мовою знань. Тим самим у голові людини скла"
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дається копія, зліпок навколишнього мовного та соціального
середовища» [Ушакова, 1979, с. 15]. У цьому суть механізму
інформаційного формування сфери свідомості, а разом із
тим — наповнення змістом її мовних утворень (соціогенних
потреб, соціальних настанов, мотивів, соціальних програм) на
мікрорівні — як розміщення і кодування інформації про ду"
ховні й матеріальні цінності за допомогою умовно"рефлектор"
них механізмів другої сигнальної системи мозку (див. рис. 2).
За функціональною схемою, сфера свідомості особистості
може бути представлена гіпотетичною інформаційно"смисло"
вою матрицею, в якій відображене (змодельоване) включення
цієї особистості за допомогою комплексу параметрів до систе"
ми подібних параметрів інших суб’єктів через взаємне переп"
плетіння інтеріоризованих програм їх життєдіяльності
в інституційоване ціннісне матеріальне й духовне середовище.
Ця інформаційна матриця структурована як відображення
структури соціального середовища, у якій визначено місце да"
ної особи, її Я, у сплетіннях відносин із відповідними суб’єкта"
ми в контактних групах або між такими в соціальних
ієрархіях. Залежно від актуалізації тієї чи іншої домінантної
потреби у свідомості «спливає» відповідний ситуативний
намір або соціальна програма щодо реалізації потреби
з відповідними діючими особами з їхніми регламентами
взаємодії. Тобто на матричній нейронно"інформаційній основі
в мовному коді відтворюється модель програми задоволення
відповідної потреби, яка проробляється й удосконалюється
із внесенням змін ситуацій та умов її задоволення до
відповідної соціальної програми. Індикатором правильності
внесених у програму корегувань є зниження або зникнення
відчуття психічного дискомфорту. Почуття оптимізму щодо
реалізації відкорегованої програми чи її деталей з передбачен"
ням вольових зусиль супроводжується відновленням в уяві
передчуття радісних переживань успіху у зв’язку із частковим
або повним задоволенням даної соціогенної потреби, критерієм
чого є крок до самоствердження й самореалізації особистості.
12.2. Евристична модель свідомості людини
Евристична модель відображення зовнішнього світу у внут"
рішній світ і проектування внутрішнього світу в зовнішній
можна представити у вигляді психічного імітаційного «органа»
сфери свідомості людини.
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Колишньому протиставленню матеріалістичного й ідеаліс"
тичного вчень щодо первинності матерії чи ідеї, тобто первин"
ності матеріального чи психічного буття, доцільно вибрати
єдину концепцію — матеріалістично"ідеалістичну, за якою
світ являє собою структуровану субстанцію, але об’єкти якого
не наділені властивостями, даними людині у відчуттях —
кольором, запахом, смаком, звуком та іншими, а властивості
ці створюються у психіці. Інакше кажучи, матеріальні утво"
рення, сприйняті рецепторами відчуттів, набувають власти"
востей кольору, звуку, запаху, смаку й інших у психічному
полі людини. Скажімо, червона квітка насправді не має кольо"
ру, а «червоність» виникає у психіці людини під дією на рецеп"
тори — розміщені в оці колбочки — так званих електро"
магнітних коливань певної частоти, тобто «червоність» — це
суб’єктивна, а не об’єктивна властивість речі, а орган психіки,
як і прилад (спекрометр), сприймає лише частоту коливань,
а не колір.
Отже, є два світи: зовнішній — об’єктивний, матеріальний,
і внутрішній — суб’єктивний, ідеальний, локалізований у пси"
хіці людини. Відображений у психіці кожної людини мате"
ріальний світ набуває суб’єктивного «забарвлення» як утво"
рення певної форми, запаху, кольору, мелодії (звукового
відчуття). У психічному просторі сфери свідомості відобра"
жається не тільки реальний світ речей, а й створюється неісну"
ючий фантастичний світ, цебто «конструюється» світ або його
фрагменти. В останньому випадку спроектовані об’єкти є цін"
ностями як результати творчого задуму.
Наявність такого імітаційного органа дає змогу імітувати
й творити різні події та життєві сценарії.
12.3. Суб’єктивний внутрішній світ як сфера
свідомості та мислення особистості
Спроби проаналізувати сутність розумової діяльності людини
ізсередини, з її психіки — чи не найскладніше і найдивовижніше
завдання психології, а також філософії, кібернетики й інших на"
ук. Притаманні психіці людини такі явища, як розум, свідомість,
пам’ять, мислення, відчуття тощо сприймаються істотною мірою
як «диво», і їх пізнання відбувається постійно. Але нині завдання
пізнання психіки психологією достатньо формалізоване і про"
аналізоване. Наведемо наданий хрестоматією «Світ, людина
і суспільство» стислий виклад сутності цього питання: «Слід
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розрізняти елементарну та вищу форму психічної діяльності.
Перша характерна для тварин: вона полягає в інстинктивному
пристосуванні організму до оточення. Друга, що виростає
з першої, видозмінюючи її, є тільки набутком людини. Спе"
цифічною особливістю вищої форми такої діяльності є свідоме
перетворення довкілля. Вона має суспільний характер і визна"
чається суспільними умовами життя. Розвиваючись, психічна
діяльність людини диференціюється на зовнішню і внут"
рішню. Перша складається зі специфічних для людини дій із
реальними предметами, що здійснюються через рухи рук, ніг,
пальців. Друга отримується через «розумові дії», де людина
оперує не з реальними предметами і не способом реальних дій,
а використовує для цього їх ідеальні моделі, що створюються
у процесі мислення. Внутрішня діяльність планує зовнішню,
вона виникає на базі зовнішньої та з опертям на неї реалізуєть"
ся» [Світ…, 1997, с. 230].
Оскільки одним із аспектів предмета вивчення соціальної пси"
хології є особистість із її набутими в процесі соціалізації влас"
тивостями, то приділимо основну увагу аналізу сфери вищих
психічних функцій — мисленнєвій сфері свідомості.
Органом управління організмом і моделювання життєвих
функцій є психічна система людини, яка жорстко детермінує
органічні функції життєзабезпечення, виконує їх поза свідо"
містю, автоматично, і соціальні функції, які потребують зва"
женості, урахування дії численних зовнішніх чинників на
результати діяльності, виконує свідомо, за допомогою інтелек"
ту, мислення. Звідси випливає необхідність розрізняти еле"
ментарну й вищу форми психічної діяльності. Елементарна
форма психічної діяльності базується на першій сигнальній
системі мозку, тобто на безпосередніх сигналах органів чуттів
(зору, слуху, нюху, смаку, дотику) людини, на явищі пер"
цепції необхідних для життя об’єктів, і притаманна як лю"
дині, так і тваринам. Вона забезпечує інстинктивну адаптацію
організму до природного і соціального середовища. Вища фор"
ма психічної діяльності базується на другій сигнальній системі
мозку, тобто на алгоритмізації дій з використанням мови і мо"
делюванні своєї ролі у спряженому через свої потреби ціннісно"
му середовищі, і притаманна лише наділеній свідомістю
людині. Завдяки можливостям складання алгоритмів та пер"
цептивного і мовного моделювання ситуацій у сфері свідомості
психіки з’явилася складніша форма опосередкованої адаптації
особистості до природного і соціального середовища.
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У чому ж сутність таких понять, як свідомість, самосвідо(
мість, мислення тощо? Їх визначення наведені в численних
підручниках із психології та психологічних словниках. Наведе"
мо одне з них:
свідомість — «область психіки, що включає відчуття,
сприйняття і уявлення пам’яті, усвідомлювані людиною
в певний момент часу; тобто ті аспекти психічного життя,
на які звертає увагу суб’єкт» [Ребер, 2000, т. 2, с. 274].
Додамо, що увага суб’єкта зосереджується на спряженій
із біо" чи соціогенною потребою цінності середовища для її за"
доволення. Тобто у сфері свідомості особистості моделюється
ситуація можливого задоволення біо" або соціогенної потреби,
під яким розуміємо споживання або творення матеріальної або
інформаційно"ідеальної цінності. Узагальнюючи вищевикла"
дене, можна сказати, що свідомість — це здатність психіки мо"
делювати в уяві реальні або віртуальні явища.
Кожна людина відтворює у своїй свідомості події навколо
свого Я як суб’єкта, наділеного самосвідомістю, Я мотивує
й ініціює свою діяльність щодо задоволення конкретної потре"
би. За визначенням,
самосвідомість — «як вищий рівень розвитку свідомості —
основа формування розумової активності і самостійності осо(
бистості в її судженнях і діях. Коротко самосвідомість можна
визначити як образ себе і ставлення до себе» [СПП, 1997, с. 585].
У створеній в уяві картині відбувається моделювання діяль"
ності Я щодо опанування деякими зацікавленими цінностями
індивідуально чи у спільноті. Отже, «на початкових етапах
усвідомлення людиною своїх дій і навколишнього світу не ви"
ходило за межі чуттєвих уявлень і простих узагальнень. У по"
дальшому під час ускладнень форм праці і суспільних відносин
формувалася здатність до мислення у вигляді понять, суджень
і умовиводів» [ФЭ, 1970, т. 1–5, с. 47]. Можна стверджувати, що
здатність проектувати і моделювати життєві ситуації стосовно
задоволення своїх потреб у полі ціннісного середовища є про"
цесом мислення.
Ці внутрішньопсихічні моделі не є природженими, вони на"
буті у процесі соціалізації, і мовний матеріал слугує субстра"
том свідомості людини. Механізми їх виникнення пов’язані
з оволодінням дитини мовою, і разом із тим поняттями пред"
метного світу. Звернемо увагу на те, що зоровий образ речі (пред"
мета) разом з іншими її відчуттями (звуку, запаху, смаку)
асоціюється з певним словом, скажімо, в букварях подається
зображення предмета (стола, чашки, яблука, кота тощо) і
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відповідний підпис, а також супровід вимовою матері, вчителя.
Слова та їх сполучення зберігаються в пам’яті. Якщо дитина по"
чує або побачить знайоме слово, яке означає певну річ, то з її
пам’яті це слово вилучиться у формі образу цієї речі у сфері свідо"
мості (як на моніторі), незалежно від того, стіл це чи яблуко.
Відтворення відповідним чином структурованих понять на пев"
ну тему становить внутрішню картину сфери свідомості, що
може відповідати реальній картині буття або бути плодом ви"
мислу. Адже є два джерела виникнення образу у сфері свідо"
мості: або в результаті надходження реальних сигналів від ре"
цепторів відчуттів зору, слуху, нюху, смаку, дотику, або
ж надходження подібних сигналів із пам’яті, закодованих у ній
заздалегідь. Утворена в уяві картина є певним зрізом Я"кон"
цепції даної особи навколо її Я"образу, про що йтиметься далі.
Окрема особистість моделює у сфері свідомості суб’єктивно
і образно ситуацію задоволення потреби відповідною матеріаль"
ною або інформаційно"ідеальною цінністю на тлі внутрішньої
картини ціннісного середовища, яка є фрагментом загальної
внутрішньої картини світу. Кожен із власного досвіду знає, що
в уяві він, за бажанням, «бачить» навколишній предметний світ,
себе серед цих предметів, інших задіяних у даній ситуації осіб.
До того ж, можна «бачити» їхні та свої дії наперед у наступних
ситуаціях або відтворювати дії в минулих ситуаціях. Тобто пси"
хіка людини, її сфера свідомості — це апарат, універсальний
імітатор подій, за допомогою якого можна відтворювати певні
картини своєї життєдіяльності, імітувати їх у ретро" і перспек"
тиві, вигадувати і створювати образи реальних картин своєї
діяльності або вибудовувати їх лише омріяними і фантастич"
ними, творити подумки різні матеріальні та духовні продукти"
цінності. Подібні операції можливі завдяки наявності у люди"
ни мисленнєвої сфери свідомості, і ми називаємо реалізацію
таких операцій мисленням, розумовою діяльністю людини.
У тлумачному психологічному словнику дається таке тлума"
чення цього терміна:
мислення означає «будь(яку приховану когнітивну або уявну
маніпуляцію ідеями, образами, символами, словами, судження(
ми, згадками, поняттями, образами сприйняття, переконан(
нями або намірами. Коротше кажучи, цей термін використо(
вують таким чином, що він охоплює усі уявні дії, пов’язані
з формуванням понять, розв’язанням задач, інтелектуальним
функціюванням, творчістю, складним навчанням, пам’яттю,
символічним опрацюванням інформації, уявленням тощо»
[Ребер, 2000, т. 1, с. 469].
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Отже, у сфері свідомості психіки людини здійснюється суб’єк"
тивний процес моделювання об’єктивних і віртуальних явищ
за допомогою образів та мовних символів, тобто відбувається
процес мислення.
Явище творення суб’єктивних картин світу у сфері свідо"
мості психіки людини дістало назву «Я"концепції» (поняття Я).
Згідно з ідеями феноменальної та когнітивної психології, фор"
мування сфери свідомості особи являє собою конструювання
в системі психіки образу внутрішньої картини світу і визначення
в ньому місця свого Я. Поняття «Я"концепції» дуже загальне
і містке. За визначенням одного з дослідників цих явищ Р. Берн"
са: «Я"концепція — це сукупність усіх уявлень індивіда про се"
бе, пов’язана з їх оцінкою. Описову складову Я"концепції час"
то називають образом Я або картиною Я. Складову, пов’язану
зі ставленням до себе або до своїх окремих якостей, називають
самооцінкою або прийняттям себе. Я"концепція, по суті, визна"
чає не просто те, що являє собою індивід, а й те, що він про себе
думає, як дивиться на своє діяльне начало і можливості роз"
витку в майбутньому» [Світ…, 1997, с. 333]. Це визначення
доповнює інше: «Я"концепція — це особлива сруктура, що ви"
значає, яким чином ми опрацьовуємо інформацію про соціаль"
ний світ, включаючи інформацію про себе — наприклад, наші
мотиви, емоційні стани, самооцінку, здібності та багато іншо"
го» [Бэрон…, 2003, с. 136]. Отже, Я"концепція охоплює все, що
містить сфера свідомості певної особи про себе, про інших лю"
дей і про предметний світ.
Тут доречно скористатися феноменальною когнітивною тео"
рією особистих конструктів Дж. Келлі, в якій стверджується, що
«світ пізнавально конструюється людиною» [Первин…, 2000,
с. 378]. Люди «на основі цих конструктів прагнуть випередити
події» [Первин…, 2000, с. 380]. За теорією Келлі, людина роз"
глядається як дослідник, що вибудовує образ реальності на ос"
нові своєї індивідуальної системи категоріальних шкал —
«особистісних конструктів». Це дозволяє їй моделювати май"
бутнє і «репрезентувати середовище, а не просто реагувати на
нього. Так само, як учені можуть створювати альтернативні
теоретичні формулювання, так і індивіди можуть інтерпрету"
вати й реінтерпретувати, пізнавально конструювати й перекон"
струйовувати навколишнє середовище. Життя — це репрезен"
тація, або пізнавальне конструювання реальності, і це дозволяє
нам створювати і перестворювати самих себе» [Первин…, 2000,
с. 380]. Виходячи з цього образу реальності, людина не просто
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конструює ціннісне середовище, але провіщує і конструює ал"
горитми реалізації своїх потреб відповідними матеріальними
й духовними цінностями. У разі необхідності вона перебудовує
систему особистісних конструктів для точніших і ймовірніших
передбачень.
За теорією Келлі, у процесі пізнання об’єктивної реальності
дослідник має суб’єктивну інформацію про образи певного яви"
ща в уяві різних людей, які можуть бути достатньо схожими,
але можуть бути й достатньо відмінними. Кожен конструює це
явище у сфері свідомості відповідно до своєї загальної і спе"
ціальної освіти, ерудиції, фантазії, мрії, ідеалу.
Зауважимо, що картини образів у сфері свідомості концент"
руються навколо Я"образу, оскільки образи виникають ті, що
пов’язані з цінностями задоволення потреб даної особи. Підкрес"
лимо, що окремі предметні образи ув’язані в логічну смислову
схему, яка відтворює або актуальну картину ситуації задово"
лення конкретної потреби, або гіпотетичну картину передбачу"
ваної ситуації для реалізації цієї потреби — скажімо, спожи"
вання (з’їсти яблуко, прочитати книжку) або творення
(виростити яблуню, написати книжку) цінності.
За потреби, спричиненої актуалізацією певної потреби лю"
дини, разом із актуалізацією кола пов’язаних із потребою понять
актуалізуються поєднані у смислову картину їх образи. Оперу"
ючи ними, особа моделює оптимальні ситуації задоволення
своїх особистих біо" і соціогенних потреб або своїх потреб у ме"
жах групової потреби, або потреби іншої особи за її зверненням по
допомогу тощо. Отже, сфера свідомості є своєрідним апаратом"
імітатором моделювання, відтворення і творення реальних або
гіпотетичних схем, картин, які містять матеріальні або ідеальні
цінності, імітують їх пошук за допомогою певних засобів, індиві"
дуально або у складі групи осіб із метою задоволення своїх потреб.
Сфера свідомості особистості «містить» суб’єктивну внутріш"
ню картину світу, структуровану, як і суспільство, за соціальни"
ми інституціями, в яке, як зв’язане з ним ціннісне середовище,
«занурена» особистість, що мігрує разом зі своїми мотивованими
потребами"цілями з однієї контактної групи в іншу (із сім’ї
в трудовий колектив, далі до політичного партійного осередку,
потім — до спортивної секції тощо, щоразу активізуючи
відповідні потреби"цілі). У цьому разі у сфері свідомості акту"
алізуються саме картинки локалізації образів предметів"ціннос"
тей і причетних до них суб’єктів. Особистість, задовольняючи
певну потребу, не просто реагує на спряжену з нею цінність
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зовнішнього середовища автоматично, а створює модель цього
акту суб’єктивно в її внутрішній картині локалізації цінності,
а потім діє за алгоритмом модельного представлення цього акту.
Отже, свідома поведінка людини зумовлена реалізацією числен"
них моделей задоволення матеріальних і духовних потреб.
Зауважимо, що кожна людина діє подібним чином, і, отже,
взаємодія осіб у процесі задоволення їхньої певної потреби яку
ми сприймаємо, відображена як взаємодія їхніх образів
у суб’єктивних картинках внутрішніх світів кожного з них.
Взаєморозуміння й узгодження дій певних осіб (скажімо, щодо
задоволення певної групової потреби) зумовлені подібним мо"
делюванням кожного у своєму внутрішньому світі, близькістю
і спорідненістю цих моделей з урахуванням намірів і дій партне"
рів і можливих конкурентів та наступним обміном інформацією
для вироблення оптимальної лінії поведінки. Власне, взаємодія
осіб являє собою взаємодію їх суб’єктивних внутрішніх світів.
Саме такою взаємодією пояснюється те, чому об’єктивно існу"
ючі в одному світі люди думають і діють так, ніби існують у різ"
них світах. «Причина цього полягає в тому, що психіка кожної
конкретної людини утворює зовсім особливий суб’єктивний
світ, а вчинки управляються здебільшого не об’єктивними обста"
винами, а нашими суб’єктивними уявленнями про них» [Ферн(
хем…, 2001].
Уява про суб’єктивні картинки внутрішнього світу і відобра"
ження в них ситуацій задоволення потреб цінностями локаль"
ного середовища дозволяє представити механізм комунікації
задіяних у цьому процесі людей як порівняння цих картинок
у сферах свідомості кожного з учасників взаємодії на мікро"
рівні. У разі розбіжності у сфері свідомості одного або кількох
учасників взаємодії цих картинок виникає психічна напруга —
когнітивний дисонанс, яка сприймається кожним як психічний
дискомфорт. Унаслідок суб’єктивності та унікальності скон"
струйованого в уяві внутрішнього світу кожна людина живе
у власному світі, із власним баченням розв’язання проблем що"
до задоволення своїх потреб. Тому, незважаючи на те, що
задіяні в цій ситуації особи перебувають в одному об’єктивно"
му світі, мислять і діють вони, нібито живуть у різних світах.
Звідси погляди на одну і ту саму справу та їх взаєморозуміння
визначаються мірою близькості цих персональних світів
у сфері свідомості кожної особи. Конкретна людина здатна пра"
вильно сприймати тільки те, що організоване за законами її
внутрішнього світу. Тому люди почувають себе нормально лише
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у взаємодії з особами з близькими суб’єктивними світами.
Вихід за межі свого внутрішнього світу, зв’язаний із рекон"
струкцією певних детермінуючих і регулюючих параметрів
особистості, тобто зі зміною соціогенних потреб і соціальних
настанов, інших правил і норм взаємодії задіяних осіб, а тим
більше зі зміною принципів світоглядного характеру, дається
важко. Нова мета"потреба, яка супроводжується пошуком но"
вих засобів та умов її реалізації, потребує здійснення нової
когнітивної конфігурації у внутрішньому світі даної особи, що
потребує додаткових інтелектуальних зусиль для оптимізації
цього процесу. Однак подолання пережитого напруження
внаслідок когнітивного дисонансу призводить до просування
у напрямі потенційної самореалізації особистості.
12.4. Принципова схема дії потягів і відраз
Уявлення успішного досягнення мети включає механізм дії
потягів до душевного комфорту, до насолоди та відрази й оги"
ди від дискомфорту.
Активність механізмів людини щодо заспокоєння потреб
самозбереження і збереження роду зумовлена дією потягів, які
можуть мати позитивний, приємний (ваба) і негативний, не"
приємний (відраза) емоційний тон. Для задоволення біогенної
потреби у самозбереженні організму необхідна постійна
підтримка динамічної рівноваги його фізико"хімічного скла"
ду, гомеостазу, а для задоволення потреби у збереженні роду
необхідно забезпечити дію механізму розмноження. Ці проце"
си забезпечуються певними структурами нервової системи, які
є предметом вивчення психофізіології, нейропсихології та
споріднених наукових дисциплін. Фізіологічні й психологічні
механізми дії системи емоційно забарвлених потягів і відраз
закладені у структурно"функціональній організації мозку та
психіки людини. Але для розгляду принципової схеми дії по"
тягів і відраз достатньо в загальних рисах знати, що реалізація
вищої інтегративної діяльності мозку, яка регулює процеси
біологічної й соціальної гармонізації відносин людини з ото"
ченням, забезпечується взаємозв’язком кори й підкоркових
утворень, префронтальними відділами лобної кори головного
мозку, мізкових центрів і периферії, підкорки і гіпоталамуса,
який відіграє важливу роль у регуляції гомеостазу організму.
На думку О. Лурії [Лурия, 1966, с. 7], передньолобові відділи
кори забезпечують другосигнальну регуляцію й програмування
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діяльності, спрямованих на певну мету. До функцій першої і дру"
гої сигнальних систем мозку належить формування потягів і від"
раз, звичайних та захисних вербальних мотивів, які спонука"
ють організм до діяльності, й емоцій, що сигналізують про
успіх або невдачу в задоволенні гомеостатичних біо" й психо"
генних потреб та гетеростатичних соціогенних потреб.
За змінювання фізико"хімічного складу крові, необхідного
для нормального функціювання організму, або за наявності в ній
гормонів статевих залоз подразнюються певні центри мозку,
що породжують сигнали про нестачу необхідних компонентів
для задоволення тієї чи іншої потреби. Але таке змінювання
в організмі виявляється як чуттєво забарвлений потяг із пози"
тивним (ваби) або негативним (відрази) чуттєвим тоном. Под"
разнення відповідних нервових центрів викликає болісні
відчуття голоду, спраги, специфічного стану напруги у стате"
вих органах або неприємного дискомфортного стану організму
внаслідок когнітивного дисонансу через неможливість реалізу"
вати закладену в інформаційно"нейронній моделі певну соціоген"
ну мету"потребу.
Основу динаміки потягів із фізіологічного боку становить
низка дуже складних безумовних рефлексів. За результатами
досліджень психофізіолога В. Дерябіна [Дерябин, 1974, с. 134],
на цих безумовних рефлексах у процесі життєвого досвіду фор"
муються численні тимчасові зв’язки кори з підкоркою голов"
ного мозку й зовнішнім світом. Взаємозв’язки підкоркових
центрів і кори складаються для всіх потягів за єдиною схемою.
Підкоркові центри відображають зміни стану крові в ор"
ганізмі. Збудження, які виникають в них, передаються в кору
головного мозку, і за наявності осередку збудження в корі
відбувається встановлення тимчасових зв’язків підкорки й ко"
ри. Після встановлення цих зв’язків стає можливим на їх основі
проходження збудження від підкоркових центрів до кори го"
ловного мозку й у зворотному напрямку. Подразнення, що
приходять іззовні, після встановлення тимчасових зв’язків, ста"
ють сигналами, наприклад, страви, об’єкта статевого потягу то"
що, завдяки чому відбувається упізнавання об’єктів потягів,
знаходження їх та оволодіння ними. Водночас умовні рефлек"
си приводять органи травлення, статевий орган та інші у стан
готовності до виконання відповідної функції. Отже, виконання
функції щодо потягів у людини (і вищих тварин) можливе ли"
ше за спільної дії кори й підкірки: підкоркові центри,
функцією яких є потяги, являють собою джерело імпульсів до
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кори головного мозку. Кора забезпечує поведінку, адекватну
життєвій обстановці, в якій перебуває організм. Осередки
збудження, які виникають у підкоркових вузлах під впливом
зміни фізико"хімічного складу організму, являють собою
домінанти. Найбільш актуальна й інтенсивна в даний момент
потреба організму викликає панівний осередок збудження
у головному мозку, який визначає перебіг нервових процесів,
поки потреба не буде задоволена. Після її задоволення домінан"
та гасне. Зі зміною стану крові одна домінанта змінює іншу,
визначає перебіг процесів збудження у головному мозку і дає
той чи інший напрям активності організму. При встановленні
відносин внутрішнього середовища організму і зовнішнього світу
підкоркові центри, функцією яких є потяги, відіграють значну
роль опосередковуючої ланки. Вони регулюють ці відносини
відповідно до потреб організму.
Така схема, за якою відбуваються фізіологічні процеси
прояву потягів та відраз, завдяки суб’єктивній властивості чут"
тєвих тонів яких (привабливих — насолоди або відразних —
огиди, болю) здійснюється акт задоволення потреби. Залежно від
змін у складі крові виникають відчуття голоду й спраги, від"
чуття статевого потягу тощо, які мають негативний або пози"
тивний чуттєвий тон. Можна спостерігати, як залежно від
коливань у складі крові з’являються, зростають, слабнуть
і зникають відчуття, пов’язані з потягами. На основі потягів,
які виявляються спочатку як вроджені психічні реакції, на
базі життєвого досвіду утворюються нейронні асоціації. Утво"
рення асоціацій, їх зміцнення, згасання і гальмування відбува"
ються за тими самими законами, що встановлені для тимчасо"
вих зв’язків у вищій нервовій діяльності. Психічні реакції
потягів виконують нейронні асоціації так само, як тимчасові
зв’язки кори й підкірки зумовлюють фізіологічну дію потягів.
Упродовж життя у людини змінюється склад крові. Разом
із ним в організмі одна потреба змінює іншу, в корі головного
мозку один домінуючий осередок збудження змінює інший, ви"
никає то одна, то інша психічна домінанта, то один, то інший
панівний потяг (бажання) визначає подальший хід психічних
процесів. Отже, організм унаслідок порушення стану динаміч"
ної рівноваги гомеостазу ставить перед психікою завдання
у вигляді чуттєвих тонів потягів щодо задоволення його черго"
вих потреб. Уяви про актуальні потяги приємних відчуттів насо"
лоди (і відрази, огиди, болю) виникають і минають відповідно
до актуального стану організму. Інші потяги пригнічуються,
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асоціації, не пов’язані з панівним потягом, вимикаються; сто"
ронні уявлення й мотиви можуть втратити силу й значення.
Звичайні мотиви поведінки можуть поступатися перед потягом,
який переважає. Психіку охоплює потяг, який отримав
панівну силу (що, на нашу думку, є проявом актуальної
психічної установки за Узнадзе [Узнадзе, 1961]), поки він не
приведе до остаточного задоволення потреби. З насиченням ор"
ганічної потреби слабне панування спряженої з нею психічної
домінанти; актуалізуються інші потяги з більшою значущістю
для існування людини. Гасне психічна домінанта, і психіка
звільняється від панування потягу вже задоволеної потреби.
Після задоволення органічної потреби незадоволений сла"
бий потяг починає діяти на психіку дужче, ніж задоволений
сильний. Під впливом координації фізіологічних процесів ство"
рюється необхідна для організму впорядкованість роботи пси"
хіки й виникає активність, спрямована на задоволення потреб,
які є життєво важливими для організму. Людина вдається до
тих чи інших дій для заспокоєння потягів, йдучи назустріч своїм
бажанням, по своїй «добрій волі». Вона прагне звільнитися від
мук незаспокоєних потягів, прагне до насолод, пов’язаних із їх
заспокоєнням. Водночас вона суб’єктивно усвідомлює довіль"
ність своїх дій, а об’єктивно вона перебуває під дією примусо"
вих фізіологічних механізмів. Об’єктивно відбувається те, що,
за Павловим, підкірка позитивно впливає на кору великих
півкуль, виступаючи джерелом спонукальної сили. Підганяючи
стражданням і манячи насолодою, організм створює суб’єктив"
ні методи дій, спрямовуючи роботу психіки до задоволення своїх
чергових потреб.
Можна пригнічувати дії, до яких спонукають потяги. Заспо"
коєння потягів пов’язане з відносинами організму із зовнішнім
світом, із дією, спрямованою на задоволення потреб. У людини
задоволення потреб, отримання із зовнішнього світу всього, що
необхідно для заспокоєння органічних потягів, викликає над"
то складну інтелектуальну роботу і дуже складні дії. Потяг ста"
вить завдання інтелекту для свого заспокоєння і користується
ним як робочим органом (апаратом). Він тисне на мислення,
приковує його до пошуку способів свого заспокоєння і приму"
шує його працювати у потрібному напрямку доти, доки не
знайде вдале завершення. Так, голод викликає уяву про страву
й способи її отримання (тобто за допомогою когнітивного
конструкту імітується схема, алгоритм задоволення потреби).
Людина йде до магазину, купує продовольчі товари і розпла"
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чується за покупку. Вибір конкретної мети і способів заспо"
коєння потягу вирішується людиною залежно від матеріаль"
них засобів та обставин, у яких вона знаходиться, від її смаків
тощо. Розв’язання завдання — справа інтелекту. Голод лише
висуває завдання і спонукає до його розв’язання.
Людина, на відміну від тварин, отримує харчі, житло тощо
не шляхом безпосереднього оволодіння, а працею, віддаленим,
обхідним шляхом. Сіють хліб, щоб їсти його через півроку, ви"
робляють залізо, добувають вугілля, щоб одержати хліб. Тут
ідеться лише про органічні потреби для того, щоб прослідкува"
ти фізіологічну зумовленість пов’язаних з ними психічних ре"
акцій. Звичайно, людина виробила такий режим задоволення
органічних потреб, який не допускає страждань унаслідок ви"
явлення значної інтенсивності потягів — спраги, голоду тощо.
Органічні потяги у цьому разі відступають на задній план,
а вперед виступають потреби, які розвинулися у зв’язку з умо"
вами соціального існування. Людина саме за цих умов регулює
і гальмує вплив органічних потреб унаслідок мотивів соціаль"
ного характеру — почуття обов’язку, сорому. Найчастіше під
впливом соціальних і релігійних мотивів зазнавав гальмуван"
ня статевий потяг. У цьому разі виступають обмежені можли"
вості інтелекту безпосередньо впливати на потяги, які нероз"
ривно пов’язані з центрами вегетативної нервової системи. До
цього додамо, що потяги самі по собі можна розглядати як пси"
хогенні потреби, задоволення яких виявляється у прагненні до
почуття насолоди, приємності й уникнення почуття болю та
неприємності. На відміну від соціогенних потреб, сутність пси"
хогенних «потреб» не пов’язана з інформаційно"смисловим на"
повненням: це просто природжене прагнення до насолоди, лас"
ки, ніжності, до стану психічного комфорту. Але процес
задоволення людиною психогенних «потреб», як і біогенних,
відбувається на відміну від тварин, відповідно до емоційно"
естетичних норм культури, підсилюючи тим самим інтенсив"
ність отримуваної насолоди, задоволення.
Щоб активізувати людину у зв’язку з виникненням «хіміч"
ної» потреби у певній речовині, потрібен якийсь живий ме"
ханізм, який би виявив цю нестачу, розпочав пошук, розпізнав
необхідну речовину в середовищі і оволодів нею. Основою такого
психічного механізму є явище потягу і протилежного йому —
відрази. На раціональному рівні створити його штучно і забезпе"
чити пошуково"відбіркову дію щодо необхідних компонентів
(цінностей"благ середовища) не можна. Цю функцію виконує
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емоційно"чуттєвий механізм психіки, здатний створювати своє"
рідний «емоційно"чуттєвий тон», своєрідність прояву якого зада"
на природою і який експериментально, штучно, мабуть, немож"
ливо ні відтворити, ні змоделювати (наприклад, спектрометр
фіксує червоний колір за частотою електромагнітних коливань,
але не сприймає саму «червоність», бо відчуття «червоності»
є суб’єктивним психічним явищем; прилад може зафіксувати
певні відхилення від норм пораненого або хворого організму
людини, але не сприймає при цьому біль, бо це теж є специфі"
кою психіки). Завдяки механізму потягу або відрази людина
переживає приємний або неприємний «емоційно"чуттєвий тон»
від реальних або уявних подразнень матеріальної або ідеальної
(вербально"інформаційної) природи з боку відшукуваного ком"
понента. По суті, завдяки психіці явище потреби відсутнього
компонента «підміняється» явищем потягу людини, у якої ви"
никає емоційне збудження і стан емоційної напруги, спрямо"
ваний на поєднання з відсутнім компонентом, який спричинив
цей стан, щоб пережити емоцію насолоди, відчуття приємності
або уникнення болю, огиди, відчуття неприємності. Надхо"
дження відсутніх компонентів і відновлення хімічних реакцій
супроводжуються спадом напруги нервової системи і зникнен"
ням емоційного тону. Задоволення потреби зводиться до її за"
спокоєння, тобто до заспокоєння супроводжуючих її почуттів
голоду, спраги, болю тощо.
Отже, потяг до страви й пиття ґрунтується не на тому, що
людина свідомо прагне до підтримання фізико"хімічного скла"
ду крові, а на тому, що переживання голоду й спраги болісні,
а заспокоєння їх приємне. Потяг до статевого акту також
здебільшого не зумовлений усвідомленням акту — думкою про
розмноження. Суб’єктивно людина лише знає потяги, прагне
перейти від неприємного відчуття до приємного, до насолоди.
Емоційне подразнення і переживання є явищем суб’єктивного
сприйняття, і людина, яка наділена відповідними органами
психіки, здатна відчути емоційну насолоду відповідної приро"
ди: лоскіт, оргазм, запах парфумів чи смак ласощів, але
відповідний емоційний тон не можна передати раціональним
методом, шляхом вербального пояснення відчуттів або імі"
тацією фізіологічних змін в організмі (тобто відтворенням сер"
цебиття, зміни тиску, виділення поту, появи сліз, міміки,
сміху, подання звуків тощо), скажімо, людині, яка емоційні
відчуття насолоди й болю ніколи не переживала внаслідок
пошкодження психічно"емоційного апарату. Зауважимо та"
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кож, що в тих органах, де процес хімічних реакцій відбуваєть"
ся автоматично, тобто де не потрібно здійснювати пошук і пода"
чу відповідних речовин для забезпечення хімічних реакцій,
відсутнє і явище потягів як зайве: скажімо, виділення тих чи
інших гормонів для регуляції фізико"хімічних реакцій не
супроводжується потягами і відбувається автоматично.
Аналіз потягів психічної природи свідчить, що подібні до
розглянутих першосигнальних утворень виникають другосиг"
нальні асоціації як функціональні «органи» соціогенних потреб.
Механізм активізації особистості щодо реалізації соціогенних
потреб ми пов’язуємо з явищем когнітивного дисонансу [Фес(
тингер, 1999], який виникає у неї як відчуття психічного дис"
комфорту в разі розбіжності в її сфері свідомості власної та сто"
ронньої думок щодо певного об’єкта або певного погляду на
яку"небудь подію тощо. Як органічні біогенні потреби стимулю"
ються за допомогою потягів або відраз, так і соціогенні потреби
теж стимулюються за допомогою подібних природжених меха"
нізмів. Заспокоєння соціогенних потреб також супроводжується
прагненням організму до стану емоційно"чуттєвого комфорту
й уникнення стану емоційно"чуттєвого дискомфорту. Відповідно
до цього, емоції поділяються на позитивні й негативні. Згідно
з інформаційною теорією емоцій Симонов вирізняє чотири па"
ри базових біполярних емоцій [Симонов, 1987, с. 74]:
— приємність (насолода) — відраза (огида),
— радість — горе,
— упевненість — страх,
— торжество (тріумф) — лютість (шаленість).
Характерні емоційні стани виникають у зв’язку з результа"
тами задоволення відповідних потреб. Кожному знайомі нер"
вова напруга, емоційні переживання перед екзаменами в на"
вчальному закладі, почуття розпачу і досади в разі одержання
незадовільної оцінки та почуття радості і торжества після от"
римання відмінної оцінки.
12.5. Когнітивний дисонанс як рушійна сила
реалізації соціогенних потреб
Вивчення механізмів дії потягів і відраз є предметом
когнітивної психології. Її концепція побудована на ідеї
когнітивної відповідності, узгодженості, згідно з якою когні"
тивна структура особистості прагне до рівноваги усіх її ла"
нок, що є наслідком збалансованості її міжособистісних
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стосунків, тобто узгоджень взаємозв’язків на макрорівні.
З порушенням їх збалансованості у людини виникає психічне
напруження, засобом подолання якого є узгодження позицій
учасників взаємодії, що призводить до відновлення збалансова"
ності їх когнітивних систем. Тобто, прагнення до взаєморо"
зуміння є потягом до активності. Ця ідея покладена в основу
теорії структурної збалансованості Хайдера, теорії когні(
тивного дисонансу Фестінгера та інших. Головним мотивую"
чим чинником активності людини, на думку цих авторів, є праг"
нення до встановлення відповідності, збалансованості її
когнітивної структури (як енергетично оптимальної, на нашу
думку), а це є результатом того, що всі вчинки й дії людина
здійснює заради побудови у своїй свідомості внутрішньої несу"
перечливої гармонійної картини тієї реальності, де відбуваєть"
ся процес задоволення конкретної потреби, забезпечене зовні
збалансованістю міжособистісних стосунків. Хайдер вважав, що
у процесі пізнання довкілля людина організує сприйняту інфор"
мацію за деякою несуперечливою, когнітивно збалансованою,
схемою, оскільки когнітивна структура особистості прагне до
рівноваги усіх її ланок. За теорією Фестінгера, когнітивний ди"
сонанс є негативною спонукальною силою щодо пізнання яви"
ща в разі наявності суперечливих думок у певної особи відносно
його істинності [Фестингер, 1999]. Стан когнітивного дисонан"
су суб’єктивно переживається як психічний дискомфорт, якого
особистість прагне позбутися, змінюючи одну із суперечливих
думок щодо об’єкта пізнання. Суперечливі на одну тему думки
у свідомості особистості можуть бути двох типів: як результат
порівняння думок власної та опонента та порівняння двох
власних думок у різні моменти часу.
Якщо при розгляді на мікрорівні дефіцитарні механізми за"
доволення біогенних потреб гомеостатичної природи (спожи"
вання матеріальних цінностей: білків, вуглеводів, вітамінів,
кисню тощо) активізуються завдяки відчуттю голоду, спраги
тощо, то запитаємо себе: що змушує активізуватися осо"
бистість, як гетеростатичну систему, під час реалізації соціо"
генних потреб сприйняття (книгу прочитав) і творення (книгу
написав) інформаційно"ідеальних цінностей? Сутність гетерос"
татичної соціогенної системи полягає в тому, що людина
у сфері свідомості створює інформаційні моделі систем, які, на
її думку, здатні оптимізувати певні сторони життєдіяльності
людини в її зусиллях долати ентропійні процеси соціального
і природного середовища. У сфері свідомості певного суб’єкта
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суб’єктивно проектуються і конструюються власні інформаційні
моделі щодо перетворення фізичного, біонічного (біологічного)
і соціального ціннісного середовища з метою творення штучно"
го середовища, що становить суть творчого процесу. У процесі
обговорення, критики та зауважень опонентів конкретна мо"
дель автора порівнюється з аналогічними моделями інших
осіб. Кожна людина бачить свою модель більш досконалою,
зразковою і намагається відтворити її у свідомості інших лю"
дей («нав’язування власної думки»), добиваючись визнання
істини і пріоритету своєї моделі перед іншими і формуючи тим
самим коло однодумців. Якщо відображені у сфері свідомості
порівнювані авторська й опонентська моделі не збігаються, то
автор переживає психічне напруження, яке тлумачиться як
його соціогенна потреба у визнанні і реалізації його моделі, що
сприймається як почуття торжества, емоційного піднесення.
Збігу авторської і опонентської моделей можна досягти або
підлаштуванням власної моделі"образу під певну модель опо"
нента (процес адаптації), або наполяганням на підлаштуванні
моделі опонента до своєї (процес нав’язування). Неприємне
відчуття психічного напруження активізує особистість в її до"
маганні визнання власної моделі пріоритетною, домінуючою.
До речі, показником напруженості соціогенної потреби
є рівень домагання. Спад цього напруження, тобто перехід від
стану когнітивного дисонансу до стану когнітивного консонан"
су, сприймається як задоволення соціогенної потреби за раху"
нок відмови опонента від власної моделі на користь свого кон"
курента, і сприймається ним як емоційний потяг до ліквідації
стану психічного дискомфорту, що виник. У цьому разі має
місце самоствердження і самореалізація автора.
Когнітивний дисонанс також виникає в результаті по"
рівняння двох власних оцінок певної речі чи події —
нинішньої реальної та гіпотетичної в перспективі, розбіжність
між якими слугує чинником активності щодо реалізації
соціогенної потреби. Якщо певний склад крові спонукав
підкірку до вироблення сигналів для збудження певних
потягів або відраз, спрямованих на задоволення біогенних
потреб, то можемо припустити, що викликаний розбіжністю
у сфері свідомості образу деякого реального, важливого для
даної особи інформаційного об’єкта (цінності) і створеною
у свідомості його «ідеальною» інформаційною моделлю когні"
тивний дисонанс слугує негативним стимулом для вироблення
сигналів збудження, інтенсивність яких змінюється в міру
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досягнення їх суміщення. Саме розбіжність оцінок реального
й ідеального образів спричинює дискомфорт когнітивної систе"
ми особи і спонукає її до діяльності до моменту їх збігу. Отже,
сфера свідомості, інтелекту є базою для утворення соціогенних
асоціацій як функціональних органів соціогенних потреб.
Логічні механізми інтелекту дають змогу формувати інфор"
маційні алгоритми щодо шляхів та послідовності задоволення
різних потреб.
Якщо емоційне переживання як заспокоєння психогенної
потреби було простим, несвідомим, то емоційне переживання
як заспокоєння соціогенної потреби є складним, свідомим,
смисловим. Це положення про зв’язок емоції з мисленням ми
розглядаємо як зв’язок емоційних потягів зі смисловим напов"
ненням соціогенних потреб і засобів їх заспокоєння. Спонука"
ми до дій з метою задоволення соціогенних потреб є психоген"
ні «потреби» в емоційних почуттях насолоди, радості,
торжества, упевненості. Отже, можна говорити про законо"
мірність щодо спряженості чуттєвих потягів або відраз і соціо"
генних потреб.
Отже, якщо абстрагуватися від реальних актів задоволення
реальних потреб фізіологічних, психічних й інтелектуальних
органів людини у відсутніх матеріальних або інформаційних
компонентах, то життя людини можна передати як складну
мережу емоційних потягів із актами насолоди або відрази (чи
інших біполярних емоцій). Інакше кажучи, мережа реальних
актів задоволення об’єктивних потреб трансформується в адек"
ватну мережу суб’єктивних емоційних переживань почуття
насолоди й відрази. Цей механізм сполучення дії свідомого
прагнення до задоволення потреб і несвідомого емоційно за"
барвленого потягу до приємності й відрази від неприємності
становить саме згадану динамічну емоціонально"смислову
систему, яка організує діяльність суб’єкта щодо задоволення
потреб.
Зауважимо також, що об’єктивним результатом реалізації
мережі суб’єктивних потягів є подолання ентропійних руйнів"
них процесів за допомогою конструювання і створення штуч"
ного ціннісного середовища.
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РОЗДІЛ 13. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
13.1. Поняття особистості
Після системного аналізу особистості, тобто її структури,
параметрів та інших особливостей, доцільно дати узагальнене
визначення поняття «особистість». Людина як система — це біо"
(у тому числі психо") соціальна істота з притаманними їй комп"
лексами біо" (у тому числі психо") і соціогенних властивостей. Ці
властивості становлять ієрархію: соціогенні властивості перед"
бачають своєю основою біогенні, і серед них — психогенні. То"
му розділити ці властивості на окремі блоки як незалежні не"
можливо. Але можна їх по"різному комбінувати. Так, біогенні
(і психогенні) властивості притаманні людині як живій істоті
(поряд із ссавцями), і характеризують гомеостатичну систему на
часовому відрізку зрілості організму людини — між точками
закінчення розвитку і початком старіння організму. Соціо"
генні властивості характеризують гетеростатичну систему. По"
няттям «особистість» можна позначити або тільки соціогенну,
або психогенну і соціогенну підсистеми людини загалом. Тому
й існують два поняття особистості — у соціальній психології та
загальній психології, особливості яких проаналізувала Г. Анд"
рєєва [Андреева, 1980, с. 322–334].
Є багато визначень поняття особистості, в яких автори
намагалися окреслити ті чи інші ознаки особистості, виходячи
з відповідних парадигм. Склалися два — загальнопсихологіч"
ний і соціально"психологічний — підходи до розуміння і ви"
значення поняття особистості. За схемою К. Платонова [Пла(
тонов, 1975, с. 39], у структурі особистості виокремлюють
чотири підструктури: 1) біологічну, що включає темперамент,
вікові, статеві та деякі інші властивості; 2) психологічну, яка
включає властивості відчуттів, емоцій, пам’яті, сприйняття,
мислення, почуттів і волі; 3) соціального досвіду, що включає
набуті знання, навички, уміння й звички; 4) направленості
особистості, яка включає потяги, бажання, інтереси, схиль"
ності, ідеали, переконання. Перші три із цих підструктур
є предметом загальної психології, а четверта — соціальної пси"
хології. За запропонованою нами схемою, що ґрунтується на
виокремленні гомеостатичної і гетеростатичної підструктур, ці
науки охоплюють переважно перші дві та дві другі підструкту"
ри з урахуванням їх психогенного і соціогенного перехрещу"
вання (зокрема під час розгляду питань про віднесення рис
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характеру; при включенні у програми життєдіяльності як
соціогенних, так і біо" та психогенних «потреб»; при розгляді
потягів як детермінант потреб тощо). За викладеною тут регу"
лятивно"детерміністською концепцією, поділ визначень осо"
бистості на загальнопсихологічне і соціально"психологічне
склався історично і їх поділ є штучним: оскільки істина одна,
то й розуміння поняття особистості має бути одне. А визначен"
ня можуть відрізнятися лише обсягом включених у них психо"
генних і соціогенних особливостей, тобто ступенем наближен"
ня моделей до оригіналу особистості.
Є ще одна відмінність у тлумаченні психологами поняття
особистості: деякі з них розглядають особистість як системне
утворення — суб’єкт, а інші — як інтегральну властивість (сис"
темну якість) людини. В одному з останніх визначень особис"
тості це відображено так: «Особистість — 1) людина як
суб’єкт соціальних відносин і свідомої діяльності; 2) визначена
включеністю в соціальні зв’язки системна якість індивіда, що
формується у спільній діяльності та спілкуванні» [КПС, 1998,
с. 187]. Ємним і суттєвим є визначення Я. Щепаньського:
«Особистість людини є інтегральною цілісністю біогенних,
психогенних і соціогенних елементів» [Щепаньский, 1969,
с. 65]. За цим визначенням, поняття особистості включає як
природжені, так і набуті елементи. Але доцільніше поняття
особистості пов’язувати лише з набутими властивостями. За
методологією системного підходу людина разом із її біо", пси"
хо" і соціогенними властивостями і механізмами розглядаєть"
ся як система, а особистість — як її соціальна частина, тобто
соціогенна підсистема. Остання є функціональним органом
сфери свідомості і характеризується цілісністю й іншими сис"
темними властивостями, і в цьому розумінні розглядається як
суб’єкт діяльності. За такого розуміння поняття особистості
недоцільно включати в її визначення психогенні дані про при"
роду темпераменту, статі, віку тощо, хоча вони певною мірою
впливають на її соціогенні параметри.
Соціальна психологія вивчає процеси психічної і соціальної
орієнтації та регуляції взаємодії індивіда, насамперед, з іншими
індивідами. По суті, взаємодія індивідів означає взаємодію
і співіснування їхніх параметрів (насамперед потреб і соціаль"
них настанов) та програм життєдіяльності або окремих їх гілок.
Адже кожен соціалізований індивід має більш"менш окреслену
стратегічну багатоцільову полімотиваційну програму життє"
діяльності, що складається з підпрограм, щодо задоволення сво"
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їх матеріальних і духовних потреб у всіх чи деяких соціальних
інституціях, і ці програми «розмиваються» і доповнюються імп"
ровізованими діями щодо задоволення поточних потреб залежно
від калейдоскопічно виникаючих повсякденних ситуацій.
Можна сказати, що «психологічне поле» міжособистісних
стосунків відображає мережу соціальних узгоджень і напружень,
в основі яких лежать потреби (інтереси) індивідів щодо мате"
ріальних та ідеальних (духовних) цінностей навколишнього
соціального і штучно"природного середовища. За потребово"ін"
формаційною парадигмою Симонова, саме потреби становлять
ядро особистості: «Індивідуально неповторна композиція і внут"
рішня ієрархія основних (вітальних, соціальних, ідеальних) по"
треб конкретної людини визначає її особистість» [Симонов, 1989,
с. 65]. Погоджуючись із ідеєю про центральне значення потреб
у визначенні особистості, пов’язуємо особистість лише з набу"
тими (а не природженими) властивостями, тобто соціогенними
потребами і соціальними настановами (зауважимо, що остан"
нім, за Симоновим, відповідають соціальні потреби), рисами
характеру, професійною і життєвою компетентністю, гендер"
ними властивостями тощо. Виходячи з логіки проведеного сис"
темного аналізу особистості як частинного випадку соціальних
суб’єктів, зазначимо, що поняття суб’єкта є родовим стосовно
особистості і тому через нього визначається. Це означає, що
особистість, як і будь"який соціальний суб’єкт (фірма, корпо"
рація, політична партія, держава тощо), характеризується
інваріантним комплексом параметрів — потреб і соціальних
настанов. Водночас особистість розглядається як соціогенна
підсистема біо"психо"соціогенної системи «людина», і це зу"
мовлює її специфіку щодо інших соціальних суб’єктів.
Ядром особистості є сформована в ній ціннісно"нормативна
система. Тому в наступному розгорнутому визначенні особис"
тості відображені ці її особливості.
Особистість — людина як продукт соціального впливу
і суб’єкт міжособистісних відносин у межах соціальних (сфе(
рі політики, економіки, культури, педагогіки, родини й релі(
гії) інституцій, наділений свідомістю й самосвідомістю та
комплексом детермінуючих (біо( і соціогенних потреб) і регу(
люючих (соціальних настанов) параметрів та інших харак(
теристик (рис характеру, життєвих і професійних компете(
нтностей, умінь, гендерних властивостей тощо), здатний до
суб’єктивного прогнозування та коротко( і довготермінового
стратегічного планування своєї діяльності щодо задоволення
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матеріальних і духовних потреб шляхом відтворення і тво(
рення цінностей соціального і штучно(природного середовища
у глобальному антиентропійному процесі та узгодження
своїх планів життєдіяльності з відповідними планами інших
суб’єктів у партнерській і конкурентній діяльності. Індивід
стає особистістю в процесі соціалізації.
Нагадаємо також, що реалізація кожної з програм життє"
діяльності в цілому і в окремих її фрагментах вимірюється вар"
тістю і потребує вартісних (фінансових) витрат, що накладає
відбиток на відповідні партнерські або конкурентні стосунки
суб’єктів діяльності. Вартісні резерви дають змогу задовольня"
ти поточні і відкладені потреби. Для реалізації стратегічних
потреб також необхідно накопичити певний капітал.
13.2. Поняття та загальна схема
соціалізації особистості
Поняття соціалізації та його еволюція. Як випливає
з першої частини книги, присвяченої ентропійним природним
і соціальним процесам, кожна народжена на світ дитина потрап"
ляє не в урівноважене фізичне і соціальне середовище матеріаль"
них та інформаційно"ідеальних цінностей, а у глобальний ент"
ропійний потік хаотизації та руйнації цінностей, що прирікає
її на нелегку працю в дорослому житті щодо відновлення цих
і творення нових цінностей із докладанням волі. Можливість
включення людини в конкретні антиентропійні процеси перед"
бачає шлях її соціалізації — здатності до виконання тих чи ін"
ших функцій, спрямованих на відтворення і творення ціннісно"
го середовища, у самостійній чи спільній з іншими, задіяними
в різних соціальних технологіях особами, діяльності.
Сучасне розуміння соціалізації як перетворення людини
в особистість у результаті засвоєння нею норм співжиття лю"
дей і, тим самим, інтеграції в соціальні інституції суспільства
дав Т. Парсонс [Парсонс, 1965]. Витоком процесу соціалізації
особистості є набуття нею самосвідомості і свідомості
(див. 12.2).
Вагомий внесок в обґрунтування ролі самосвідомості у про"
цесі соціалізації дитини вніс український психолог П. Чамата
і його школа [Боришевський, 2001; Чамата, 1960, т. 2, с. 99].
У своїх дослідженнях він виокремив стадії розвитку самосвідо"
мості дітей: починається пізнання себе з відчуттів; потім, із ово"
лодінням мовою, створюється уявлення про себе, у подальшому
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приходить мисленнєве самопізнання. Важливо зазначити, що
з осмисленням своїх дій і вчинків, а потім і психічних станів,
бажань, мотивів, дитина співвідносить їх зі своєю особистістю,
і водночас «поступово формується усвідомлення себе суб’єктом
дій» [Чамата, 1960, т. 2, с. 99].
Узагальнюючу функцію щодо спектра існуючих парадигм
стосовно соціалізації особистості здатна відіграти основана на
методології системного аналізу регулятивно"детерміністська
парадигма. За цією парадигмою, при з’ясуванні сутності осо"
бистості було інтерпретовано її основні інваріантні параметри —
детермінуючого (потреба) й регулюючого (соціальна настанова)
та інших специфічних параметрів (риси характеру, компетент"
ність за соціальними інституціями, уміння, звички, навички,
гендерні властивості тощо). Усі вони є не природженими, а на(
бутими індивідом упродовж життя. Логічною є думка, що по"
няттям «соціалізація» відображається механізм і процес на(
буття параметрів, які не є природженими, оскільки умовою
гармонійного включення особистості в соціальні структури
й технології є наявність у неї саме цих набутих параметрів. Са"
ме набуття особистістю характеристик суб’єктності є проце"
сом соціалізації, і полягає він у формуванні, насамперед,
соціогенних потреб та засвоєнні системи соціальних настанов,
а також у набутті компетентності, знань, необхідних для ре"
алізації цих потреб, та здатності ув’язувати їх шляхом моти"
вації в мотиваційні програми життєдіяльності на більш"менш
тривалий відтинок часу [Циба, 2000, с. 136]. Критерієм вико"
нання життєво стратегічних планів і програм є самореалізація
особистості. Остання має набувати знання, виявляти волю і то"
лерантність, керуватися у своїх діях совістю.
Запропоновані авторами різних наукових шкіл механізми
соціалізації пояснюють різні аспекти формування поданої
раніше структури особистості і не суперечать розумінню проце"
су соціалізації за регулятивно"детерміністською парадигмою
теорії особистості. Так, згідно з теорією психоаналізу З. Фрой"
да, соціалізація полягає в приборканні природжених інстинк"
тів, прояв яких суперечить цивілізованому способу життя,
шляхом інтеріоризації та дотримання соціальних регламентів.
Справді, дитина від народження є, насамперед, представником
ссавців, оскільки не успадковує соціогенних параметрів, зокрема
системи мовлення, і тільки з часом їх набуває, тобто соціалізу"
ється. Але процес цей триває і в майбутньому, оскільки в основі
як біогенних, так і соціогенних параметрів лежать психогенні
механізми. Так, в основі задоволення соціогенної потреби
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є психогенний емоційно забарвлений механізм потягу або
відрази, що полягає в редукції когнітивного дисонансу між
передбачуваним і реальним станом психіки з приводу засвоєн"
ня предмета"цінності.
Наслідком соціалізації є структурування сфери свідомості
особистості під інформаційним впливом інституційованого со"
ціального середовища. Оскільки особистість спряжена за допо"
могою своїх соціогенних параметрів зі структурованим цінніс"
ним соціальним середовищем, то система цих параметрів
є дзеркальним відображенням системи стратифікованих і кла"
сифікованих соціально"інформаційних нормативних ціннос"
тей"регламентів суспільства, тобто ці параметри особистості
теж відповідно стратифіковані за статусом і класифіковані за
соціальними інституціями. Т. Парсонс писав, що «основний
характер структури окремої особистості склався у процесі
соціалізації на основі структури систем соціальних об’єктів,
з якими вона мала зв’язок протягом свого життя, включаючи,
звичайно, культурні цінності та норми, інституційовані в цих
системах» [Парсонс, 1965, с. 58].
За біхевіористською моделлю «стимул — реакція»
(Дж. Уотсон, Б. Скіннер, Дж. Доллард), під соціалізацією ро"
зуміють формування соціально прийнятних характеристик
людини з використанням методу заохочень і покарань; за
ідеєю «соціального научіння» (А. Бандура), соціалізація поля"
гає в засвоєнні особистістю паттернів поведінки. Як доповнен"
ня до концепції соціалізації Т. Парсонса можна розглядати
ідею «соціального научіння», виражену деякими представни"
ками біхевіоризму (Скіннер, Дж. Доллард), якщо не абсолюти"
зувати принцип пропорції заохочень і покарань у процесі нав"
чання індивіда соціальних норм.
За інтеракціоністською моделлю «міжособового спілкуван"
ня» (Ч. Кулі, Дж. Мід), соціалізація є засвоєнням правил спів"
життя шляхом споглядання себе очима інших; модель «міжо"
собового спілкування», за якою індивід, дивлячись на себе
очима інших і засвоюючи в результаті безлічі інтеракцій пра"
вила співжиття (Ч. Кулі, Дж. Мід), можна розглядати як один
із механізмів соціалізації.
За концепцією когнітивної відповідності (У. Найссер,
Л. Фестінгер), соціалізація полягає у створенні у свідомості
зразків когнітивних схем, які індивід адаптує до нового
досвіду за допомогою механізму «рівноваги», тобто механізму
зниження аж до зникнення психічної напруги в когнітивних
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схемах, що відображають збурену зовнішню ситуацію, до якої
треба адаптуватися.
За «когнітивною» моделлю (Ж. Піаже, Л. Кольберг), соціа"
лізація зводиться до розвитку свідомості й самосвідомості ди"
тини у процесі оволодіння образним і абстрактним мисленням,
формуванням її Я"концепції; «когнітивна» модель соціалізації
(Ж. Піаже, Л. Кольберг).
За гуманістичною ідеєю (К. Роджерс, А. Маслоу), соціалі"
зація розглядається як зумовлена реалізацією потреб само"
актуалізація людини. Представники гуманістичної психології
(Маслоу, Роджерс) вважають, що прагнення до самоакту"
алізації індивіда є рушійною силою, яка сприяє оволодінню
життєвим досвідом, тобто, соціалізації.
За моделлю «інкультурації» (Ф. Боас, В. Малиновський),
соціалізація полягає в передачі культурної спадщини від одно"
го покоління до іншого.
За концепцією Т. Парсонса, структура особистості форму"
ється у процесі соціалізації на основі структури соціальних
систем, охоплюючи інституційовані в них культурні цінності
і норми; радянський психолог Л. С. Виготський розглядав
формування внутрішньої структури психіки людини шляхом
інтеріоризації цінностей соціокультурного середовища і соціа"
лізацію, як процес входження людини в таке середовище
[Выготский, 1982–1984].
За еволюційною теорією соціалізації Еріксона, процес со"
ціалізації полягає в подоланні індивідом критичних ситуацій
на життєвому шляху. Автор виокремлює вісім стадій розвитку
індивіда як послідовності подолання специфічних життєвих
криз, для яких характерним є розв’язання проблем:
1) довіри чи недовіри в дитячому віці: перехід немовляти від
стану незаспокоєності, плачу до стану стриманості, заспокій"
ливості при відлученні опікуна;
2) автентичності, автономії або сорому, сумніву у віці
12 років: вихід дитини з"під надмірного відслідковування
батьками фізіологічного стану її організму, особливо роботи
органів травлення, що запобігає формуванню в її свідомості по"
чуття сорому, власної нікчемності;
3) ініціативи або почуття провини у віці 3–5 років: ініціа"
ція допитливості, цікавості, активності, уникнення рис безіні"
ціативності під впливом надмірної опіки батьків;
4) старанності чи недбайливості у молодшому шкільному
віці: набуття впевненості у своїх силах і здібностях, усвідомлення
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своїх сил і можливостей у взаємодії з учителями, іншими до"
рослими, подолання рис недбайливості й байдужості;
5) становлення індивідуальності (ідентифікація) або ро(
льова дифузія (невизначеність у виборі ролей) у підлітково"
юнацькому віці: пошук свого місця в житті, вибір професії та
занять за своїми здібностями, пошук партнера в інтимній
сфері з розвитком статевого потягу;
6) інтимності або самотністі у молоді роки: упадання за
особою протилежної статі, вибір партнера для шлюбу й ство"
рення сім’ї, пошук інтимних стосунків й уникнення самот"
ності;
7) творчої продуктивності чи творчої стагнації у середнь"
ому віці: реалізація творчого потенціалу, самореалізація осо"
бистості, уникнення станів стагнації;
8) заспокоєння або розпачу в старості: переживання стану
власної гідності, значущості у зв’язку з досягненнями або роз"
пачу й відчаю невдахи у зв’язку з невикористаними можливос"
тями, неефективними діями.
Ця схема подолання стандартних критичних життєвих
ситуацій дає певне уявлення про стадії соціалізації в онтоге"
незі, але не розглядає, які саме соціогенні параметри у струк"
турі особистості підлягають соціалізації під впливом норма"
тивної бази соціальних інституцій.
З того часу поняття соціалізації еволюціонувало, охоплю"
ючи різні аспекти цього явища, про що можна прочитати не
тільки в оглядових працях [наприклад, Андреева, 1980; Лука(
шевич, 1998; Москаленко, 2005], а й у довідковій літературі.
Сутність адаптивно(перетворювальної або адаптивно(роз(
вивальної концепції [Лукашевич, 1998, с. 105; Циба, 2000,
с. 37, 64] полягає в розумінні соціалізації людини як взаємодії
з оточенням, що триває протягом усього життя, шляхом
змінюючих одна одну адаптацій у кожній царині життєдіяль"
ності. Адаптивно"перетворювальна модель соціалізації на
основі механізму освоєння нових соціальних ситуацій орієнто"
вана на формування творчої, мобільної особистості. Поділяючи
цю концепцію, вважаємо за необхідне заломити деякі її поло"
ження під кутом зору ідей набуття особистістю детермінуючих
та регулюючих соціогенних параметрів, насамперед, соціоген"
них потреб і соціальних настанов, та здатності ув’язувати їх
у програми життєдіяльності.
Отже, для нормального життя в інституційованому й ієрар"
хізованому суспільстві людина має бути соціалізованою, тобто
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у неї має сформуватися й почати працювати механізм самосві"
домості, здатний ув’язувати спадкові біо" й психогенні та
набуті соціогенні потреби в короткотермінові та стратегічні
довготермінові полімотиваційні програми життєдіяльності
для їх задоволення за умови дотримання моральних і правових
норм щодо інших суб’єктів — партнерів або конкурентів
із подібними власними програмами життєдіяльності. Для ре"
алізації таких, особливо життєво стратегічних програм, кри"
терієм виконання яких є самореалізація, особистість має набу"
вати знання, виявляти волю і толерантність, керуватись
у своїх діях совістю, відносно самостійно приймати рішення
і нести відповідальність за їх наслідки, тобто бути суб’єктом
міжособистісної діяльності.
Суперечність між свободою і залежністю особи. Люди"
на — не найскладніше утворення у світі, вона є елементом
складніших соціальних формувань і не може існувати сама по
собі поза соціальними структурами, незважаючи на проголо"
шення чи не найвищою цінністю принципу свободи. Як же ро"
зуміти й ув’язати в одній особі прагнення до свободи з не"
обхідністю бути задіяним у кількох соціальних структурах,
які саме і обмежують свободу? Відповідь на це запитання дає
механізм соціалізації людини. Саме соціалізація надає людині
властивості суб’єктності, яку ми пов’язуємо з відчуттям свобо"
ди у своїх діях. А поняття «ступені свободи» означає мож"
ливість самостійно приймати рішення в різних життєвих ситу"
аціях, тобто бути суб’єктом життєдіяльності.
Суб’єктність особистості визначається:
1) ступенем свободи прийняття рішень;
2) свідомою активністю в конкретній діяльності;
3) приватною власністю;
4) статусом у кожній соціальній інституції;
5) соціальними установками.
Успішна діяльність певної особи зумовлена суб’єктністю,
тобто здатністю бути суб’єктом у процесі задоволення матері"
альних і духовних потреб у системі соціальних відносин із ін"
шими суб’єктами.
Є багато визначень поняття соціалізації, які відрізняються
залежно від розуміння їх авторами сутності та структури
особистості як психо"соціогенної істоти. Більшість визначень
цього поняття містить загальне положення про те, що сутність
соціалізації полягає в засвоєнні індивідом соціального досвіду,
але розуміння змісту цього досвіду, його структури, засобів
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і порядку засвоєння істотно відрізняються. Одним із загально"
прийнятих визначень є таке: «соціалізація (від латин. socіalіs —
суспільний) — процес засвоєння індивідом соціального досвіду,
системи соціальних зв’язків і відносин. У процесі соціалізації
людина набуває певних переконань, засвоює схвалювані гро"
мадськістю форми поведінки, необхідні їй для нормального
життя в суспільстві» [ПС, 1996, с. 364]. Це визначення потре"
бує ще додаткового тлумачення окремих його понять з позиції
розглянутої нами структури особистості. Під «нормальним
життям у суспільстві» особистості розуміється, насамперед,
гармонійне включення особистості в систему соціальних інсти"
туцій і схеми соціальних технологій організацій, унаслідок чо"
го вона має можливість формування і задоволення соціогенних
потреб у кожній із них на базі засвоєних відповідних соціаль"
них (моральних і правових) настанов"регламентів, ув’язаних
у коротко" й довготермінові полімотиваційні програми. Крім
того, із цього визначення випливає, що соціалізація включає
не тільки засвоєння й інтеріоризацію соціальних настанов са"
мих по собі, а й деяких із них, зв’язаних між собою в комплек"
си для характерних життєвих обставин, які в подібних ситу"
аціях щодо задоволення переважно звичайних для кожного
потреб виявляються у стереотипних формах поведінки.
Зазначимо лише, що ці соціальні настанови відмінні у різ"
них суспільствах і, отже, відмінними в них є і соціалізовані
особистості, що відображено в такому визначенні: «Соціалі(
зація — процес засвоєння індивідом протягом життя соціаль"
них норм і цінностей того суспільства, до якого він належить»
[СЗС, 1990, с. 316], а також визначенні: «Соціалізація особис"
тості — формування у неї такої структури потреб, яка
відповідає інтересам даного суспільства, оволодіння осо"
бистістю еталонними зразками та нормами поведінки даного
соціального середовища» [Еникеев, 2001, с. 14]. Ці відмінності
притаманні як громадянам різних країн, так і людям різних
громад, осередків, родин. Отже, у разі прийняття індивідом
громадянства іншої країни, зміни політичної партії, переходу
в інше соціальне середовище індивід має пройти шлях нео"
соціалізації за новими соціальними настановами для успішної
реалізації своїх потреб у нових обставинах.
У визначенні поняття соціалізації (за соціологічним слов"
ником Н. Аберкромбі) й інших проаналізовані два смислові
аспекти його вживання: «Соціалізація — термін, уживаний
соціологами для описання процесу, під час якого люди навча"
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ються дотримання соціальних норм, процесу, який робить
можливим існування суспільства й передачу його культури від
покоління до покоління. (1) Соціалізація може мислитись як
інтеріоризація соціальних норм: соціальні правила стають
внутрішніми для індивіда у тому розумінні, що вони більше не
нав’язуються через зовнішню регуляцію, а ніби накладаються
індивідом самі на себе, будучи, таким чином, частиною його
«Я». Так у індивіда створюється почуття потреби відповідності
соціальним нормам. (2) Соціалізація може мислитись як істот"
ний елемент соціальної взаємодії. Таке розуміння базується на
припущенні про те, що люди прагнуть до піднесення у власних
очах через досягнення престижного статусу й схвалення з боку
інших; при цьому індивіди соціалізуються в міру приведення
своїх дій у відповідність із очікуваннями інших» [Аберкром(
би…, 1997, с. 293]. Перший варіант цього визначення збігаєть"
ся, по суті, з наведеними вище, а другий — виражає ступінь
інтенсивності соціалізації, який суб’єктивно сприймається як
піднесення у власних очах через досягнення престижного ста"
тусу й схвалення з боку інших.
У ХХ сторіччі в західній соціології та психології затверди"
лося розуміння соціалізації як тієї частини процесу становлен"
ня особистості, під час якого формуються найбільш загальні і
розповсюджені, усталені параметри особистості, які виявля"
ються в соціально"організованій діяльності, регульованій
рольовою, тобто функціонально визначеною, структурою
суспільства. Бути соціалізованим, — наголошує американсь"
кий психолог Т. Шибутані, — означає здатність передбачати
реакцію на свої дії задіяних у спільній справі осіб і діяти
відповідно до їх очікувань. У цьому тлумаченні соціалізації
звернено увагу на психічні умови ефективної міжособистісної
взаємодії.
Але набуття соціогенних параметрів є необхідною умовою
соціалізації, але недостатньою. Потрібно сформувати у людини
ті соціогенні параметри, з якими на цю особистість був би «по"
пит» соціальних суб’єктів, щоб вона потенційно могла бути
елементом різних соціальних структур і могла бути задіяна
в різних соціальних технологіях. Тільки в цьому разі можна
вважати, що ця особистість соціалізована. Саме з такою метою
батьки намагаються виявити у своєї дитини ще змалечку
здібності до певних видів творчості у мистецьких, наукових,
технічних та спортивних царинах, і спрямувати процес
соціалізації у відповідному до здібностей напрямі. Потім
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батьки і доросліші діти самі цікавляться кон’юнктурою щодо
перспективних спеціальностей і обирають відповідні нав"
чальні заклади для продовження освіти і підвищення
кваліфікації за обраним фахом.
Соціалізація і життєвий шлях. Соціалізація особистості
відбувається у просторі й часі. Перше, (конкретно) означає, що
соціалізація відбувається у формальних і неформальних кон"
тактних групах організацій і формувань різних соціальних
інституцій, а друге — що соціалізація відбувається з дитинства
до глибокої старості і має свої особливості в усіх вікових кате"
горіях людини. Соціалізація триває все життя, що створює пе"
редумови для наукової організації неперервного навчання і ви"
ховання. У процесі соціалізації особистості з розвитком
культури й цивілізації домінуючу роль відіграють цілеспря"
мовані форми впливу на людину перед стихійними, і навчання
й виховання суть механізми і засоби цілеспрямованої
соціалізації [Лукашевич, 1998; Москаленко, 2005]. Зазначи"
мо, що в менш соціально розвинених країнах істотну роль
відіграють позаінституційні, переважно стихійні, форми
соціалізації.
У реальному житті далеко не всім вдається соціалізуватись
достатньою мірою. Більшість людей не може спрогнозувати
свою життєдіяльність на більш"менш тривалий час. Реалізува"
ти стратегічні соціогенні потреби, які були б метою і сенсом
життя, вдається лише людям обдарованим, творчим, які змог"
ли сформувати життєві стратегії за здібностями й за сприятли"
вих умов у даному суспільстві. Саме такі люди є елітою
суспільства. Але для більшості людей суспільство забезпечує
життєвий шлях у кожній соціальній інституції за більш"менш
стандартною схемою, що не потребує індивідуальних деталь"
них планів і програм життєдіяльності — головні життєві етапи
задаються шкалами статусів у кожній соціальній інституції:
у трудовій сфері після оволодіння певною професією життєвий
шлях особи визначається виробничою кар’єрою, у політичній
сфері він визначається щаблями зростання партійного функ"
ціонера; життєвий шлях у сфері освіти задається низкою на"
вчальних закладів та закладів підвищення професійної квалі"
фікації; у сфері мистецтва, науки й техніки людина, для якої це
є професійною діяльністю за покликом, реалізує свої культурні
інтереси переважно у формі організації аматорських занять та
дозвілля; етапи життєвого шляху в сімейній сфері позначені
віковими особливостями розвитку людини: народження й ди"
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тинство, підлітковий період і статева зрілість, юність і кохан"
ня, вибір партнера для одруження, молодість і вступ до шлю"
бу, вік зрілості й народження та виховання дітей, літній вік
і виховання онуків, період старості. Такий життєвий шлях
більшості людей, включених у соціальні технології різних
соціальних інституцій.
Об’єктивно труднощі прогнозування і програмування життє"
вого шляху або окремих його відрізків пов’язані, насамперед,
зі звуженням догори пірамід ієрархічної структури соціальних
інституцій: піднімаючись шкалою статусу до вершини піра"
міди, з віком відбувається відсіювання частини індивідів на
кожному його ступені внаслідок конкуренції. Т. Парсонс сформу"
лював два принципи соціалізації індивіда [Парсонс, 1965, с. 64].
Згідно з першим принципом, процес соціалізації людини поля"
гає у послідовному включенні її протягом життя у референтні
групи на кожному рівні ієрархічної організації суспільства.
Таке проходження низки референтних груп відображає динаміч"
ний процес розвитку особистості. Другий принцип соціалізації
полягає в тому, що тип дихотомізації (наприклад, випускників
шкіл щодо можливості чи неможливості вступу до коледжу)
є, з одного боку, важливим механізмом розміщення людей усе"
редені статусної структури суспільства, а з іншого — засобом
утворення різноманітних типів особистості, здатних по"різному
пристосовуватися до ролей у суспільстві, виходячи з орієнтації
деяких осіб на досягнення успіху, а деяких — на уникнення не(
удачі. Ці принципи соціалізації, на думку Парсонса, ілюструють
найтісніший взаємозв’язок особистості і соціальної структури.
Як підсумок, він указує на «загальний діючий структурний
принцип — «відбір на виживання». Це означає, що процес дихо"
томізації вікової групи вирізняє одну групу, члени якої більш
охоче хотіли б залишитися на даному рівні ієрархії, від другої,
члени якої хотіли б перейти на наступний, більш високий рі"
вень. Група, яка була «підвищена», потім знову стає предметом
того самого типу відбіркового тиску і знову розділяється за тими
самими принципами. Можна побачити, що цей процес відбору
загалом відповідає особистісним потребам «пірамідально» ви"
будованої системи, в якій відносно велика кількість людей,
«необхідна» на більш низьких рівнях організації, і все менша
кількість — на вищих рівнях в міру відбіркового просування
кандидатів на вищі рівні. Процес відбору, охоплюючи елемент
«мобільності» і елемент класової належності, отже, найтісніше
пов’язаний зі збереженням зразків стратифікації суспільства».
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Виходячи із цих принципів соціалізації, важко врахувати
у процесі формування програми життєдіяльності особистості,
до якого професійного, політичного чи іншого щабля вона
здатна піднятися. Тому тільки здібні, цілеспрямовані й вольові
люди здатні накреслити й виконати життєву програму повніс"
тю, витримати конкуренцію і піднятися на вершину однієї, на"
самперед, економічної, або кількох інституційних соціальних
пірамід.
Зауважимо, що організація соціальних інституцій ще не до"
сить досконала, і тільки в демократичному суспільстві забезпечу"
ється більш"менш справедливе просування особистості ступенями
статусу за здібностями, освітою, талантом, професійністю. Кар’єра
забезпечується, переважно, шляхом «протягування» на службові
посади родичів, знайомих або сторонніх осіб за хабарі. Система
законів у більшості держав недостатньо досконала і не забезпе"
чує повною мірою справедливого відбору індивідів за конкур"
сом на чергові сходинки статусу інституційної піраміди. Особли"
во жорсткі колізії між конкурентами відбуваються на вищих
щаблях в міру звуження соціальних пірамід, наприклад, у бо"
ротьбі за депутатські мандати в парламент, за лідерство у по"
літичній партії, за керівні посади у правліннях корпорацій то"
що. На практиці найбільш досконалими і відпрацьованими
є механізми відбору найдостойніших у спорті шляхом оцінюван"
ня майстерності спортсменів і спортивних команд у результаті
організації змагань, розроблення досить досконалих методів
оцінювання і чітких правил змагань, підготовки і добирання
кваліфікованих арбітрів.
Як підсумок, зауважимо, що соціалізація за запропонованою
регулятивно"детерміністською теорією особистості — це про"
цес структуризації сфери свідомості особистості шляхом фор"
мування соціогенних параметрів:
— засвоєння соціальних настанов — правових і моральних
норм, регламентів, світоглядних переконань, що регулюють жит"
тєдіяльність індивіда в різних соціальних інституціях, та інте"
ріоризація їх у формі совісті як «органа» самосвідомості;
— формування соціогенних потреб, що детермінують діяль"
ність;
— формування інших соціогенних параметрів, що належать
до типу набутих — рис характеру, життєвої і професійної ком"
петентності, навичок, умінь, гендерних властивостей тощо;
— створення комплексної багатоцільової полімотиваційної
програми життєдіяльності чи окремих цільових програм щодо
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задоволення певних матеріальних і духовних потреб (як само"
стійних, так і пов’язаних із соціальними суб’єктами вищих
рівнів).
За системною концепцією, соціалізація пов’язується з на"
буттям особистістю соціогенних властивостей, необхідних для
інтеграції в різні соціальні структури.
Соціалізація — набуття людиною (тобто формування сфе(
ри свідомості в її психічній системі) соціогенних параметрів
(соціогенних потреб, соціальних настанов, рис характеру, ком(
петентності, умінь, навичок та інших) під соціальним впли(
вом для уможливлення її життєдіяльності як особистості
в соціальних структурах різних соціальних інституцій.
Зі зміною соціального середовища, в якому особистість ре"
алізує свої потреби, гармонізація співжиття з іншими суб’єк"
тами досягається шляхом соціальної адаптації до нової норма"
тивної бази, що випливає з повністю або частково відмінної
ідеології. А це означає, що із включенням особи, наприклад,
у разі еміграції в іншу країну зі зміною громадянства або в де"
яке соціальне формування певної соціальної інституції, на"
приклад, при зміні політичних переконань — в іншу політич"
ну партію, вона має повністю або частково відмовитися від своїх
попередньо інтеріоризованих принципів (політичних настанов)
й інтеріоризувати нові для себе принципи, нові ідеологеми, які
відповідають новим нормам життєдіяльності в новому соціаль"
ному середовищі. Цей процес зміни системи соціальних наста"
нов особистості назвемо неосоціалізацією. Таку неосоціалізацію
переживають громадяни посткомуністичних країн з упроваджен"
ням нових демократичних конституцій і відповідної нормативно"
правової бази. Під десоціалізацією розуміємо втрату особистістю
частково або повністю низки соціальних норм у взаємодії з ін"
шими суб’єктами. Десоціалізація є показником соціальної
деструкції особистості. Поняття ресоціалізації виражає віднов"
лення втрачених життєвих принципів — від соціальних наста"
нов конкретних спільнот і до світоглядних ідей.
Суб’єктивні труднощі соціалізації пов’язані із суб’єктив"
ною самооцінкою своїх здібностей, професійної підготовки,
майстерності, освіченості. Задання особистістю завищених
значень цих показників у життєві програми призводить до
самовпевненості, амбіційності, до необґрунтованих домагань,
та, як наслідок, до поразок у конкурсних змаганнях і до стре"
сового стану. Занижена самооцінка відповідних показників
особистістю теж має негативні наслідки, оскільки позбавляє її
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впевненості й волі на шляху до досягнення конкретної
життєвої мети. В обох випадках особистість не задовольняє
свою певну соціогенну потребу, не самореалізується на певно"
му життєвому етапі й не досягає емоційного стану когнітивного
консонансу, психічного комфорту, не переживає почуття ра"
дості та щастя.
Серйозні труднощі соціалізації зазнають діти"сироти та
діти з неблагополучних сімей. Занижена соціальна адаптація
таких дітей породжує в них почуття неповноцінності, оскільки
їхні рольові дії постійно отримують занижену оцінку батьків,
наставників, однолітків, і, врешті"решт, у них формується
низька самооцінка. Почуття неповноцінності виражається
в девіантній поведінці або у створенні компенсуючих субкуль"
тур (наприклад, у середовищах «хіппі», «нових лівих», «біло"
го братства» тощо), в яких заперечуються норми, прийняті
в даному суспільстві.
Чимало людей, про яких ми говоримо як про несоціалізова"
них або недостатньо соціалізованих, не вписуються в соціальні
інституції, стають на хибний шлях задоволення ситуативних
потреб одержання насолоди, стають ледарями, паразитами,
наркоманами, деякі стають злочинцями, людьми з девіантною
поведінкою. Як наслідок, у процесі порушення громадянами
моральних і правових норм співжиття виникає соціальна
напруга, що нерідко призводить до ворожнечі та конфліктів.
Суспільство вирішує питання ресоціалізації громадян, тобто
повернення їх до раніш інтеріоризованих соціальних настанов
після певного періоду десоціалізації. Ресоціалізація виражає
повернення до раніше інтеріоризованої системи моральних
і правових норм, а неосоціалізація означає інтеріоризацію
системи нових норм, які ґрунтуються на відмінних моральних
і правових принципах та ідеологемах. Особистість змінює
систему соціальних настанов, тобто переконання у справедли"
вості певних життєвих принципів. Наприклад, у радянському
суспільстві принцип приватної власності вважався несправед"
ливим, а у демократичному суспільстві з ринковою еко"
номікою — навпаки.
Отже, успіхи особистості на життєвому шляху істотно зале"
жать від розвитку як природжених, так і набутих у процесі со"
ціалізації психо" і соціогенних параметрів, здатності ув’язати
їх у цілеспрямовані більш"менш тривалі програми життє"
діяльності та реалізувати у партнерській та конкурентній
діяльності в системі соціальних інституцій. Така здатність до
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успішної діяльності певної особи зумовлена суб’єктністю, тоб"
то здатністю бути суб’єктом у процесі задоволення матеріаль"
них і духовних потреб у системі соціальних відносин з іншими
суб’єктами. Важливо також ураховувати, що ефективність
соціалізації залежить від затребування соціальними суб’єкта"
ми (організаціями) осіб певного фахового профілю і з певною
підготовкою, тобто напрями соціалізації індивідів залежать не
тільки від здібностей, таланту, підготовки, а й від попиту на
відповідних спеціалістів.
Роль соціалізації гомадян у формуванні нації. Наголоси"
мо, що набуття соціогенних параметрів необхідне не тільки
для забезпечення гармонії людських стосунків на рівні конта"
ктних груп, але, що найважливіше, — на рівні нації. Отже,
важливою функцією соціалізації є формування ментальності
громадян як нації відповідно до Конституції країни. Як відо"
мо, соціум складається з націй, які утворюють Організацію
Об’єднаних Націй — ООН. Одним із членів ООН є Україна, ук"
раїнська нація. Нація визначається, насамперед, громадян"
ством її населення. Нація взагалі поліетнічна, але ядро її, як
правило, становить титульний корінний етнос: в Угорщині —
це угорський етнос, у Франції — французький, а в Україні —
український. У разі ідентифікації представника іншого етносу
(або змішаного етносу) з певною нацією, що виявляється у ви"
знанні ним конституційних вимог до громадянина даної
країни, влада надає йому громадянство. Через труднощі адап"
тації такої особи до культури вибраної нації, до консти"
туційних порядків даної країни, громадянство, як правило,
надається після закінчення терміну, протягом якого дана осо"
ба соціалізується, тобто засвоїть конституційні вимоги до себе
як громадянина. Серед цих вимог — визнання атрибутики
нації — герба, гімну і прапора, знання державної мови і корис"
тування нею, знання історії та культури нації, захист її
національних (точніше, мабуть, сказати наційних, у розумінні
державних, а не етнічних) інтересів тощо. Усі ці вимоги є умо"
вою консолідації і цілості нації, і тому дотримання їх претен"
дентом на громадянство, який ідентифікує себе з обраною
нацією, обов’язкове. В іншому разі, наявність у державі націо"
нальної меншини громадян, які ідентифікують себе з іншою
нацією, але не визнають конституційних вимог країни прожи"
вання, призводить до етнічних і політичних напружень, до се"
паратизму, до розколу країни. В Україні, при наданні особам
громадянства, конституційні вимоги до претендентів не
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пред’являли належним чином: численні «громадяни», навіть
депутати, не визнають державної символіки, не визнають дер"
жавної мови, історії та культури, не вважають український
народ нацією тощо, а тому блокують демократичні й еко"
номічні реформи, відстоюють інтереси інших націй та ін. Як
наслідок — у країні поширені ідеї сепаратизму, а сама
країна — на грані розколу. При невизначеному чітко законо"
давстві в країні поширюються ідеології космополітизму,
релігійного сектантства, «інтернаціоналізму» як запровад"
ження іншомовних культур, які розхитують націю як духовну
та територіальну цілісність, як соціальний організм. Україна,
що століттями не знала повноцінної державності, перебуваючи
у складі інших держав, не має численної повноцінної націона"
льно свідомої еліти, хворобливо переживає процес відроджен"
ня й творення української нації в конкуренції з колишніми
метрополіями і сусідніми державами. Труднощі формування
української нації підсилені цілеспрямованою руйнацією її за
радянської влади, зокрема, впровадженням на практиці теорії
утворення «советской общности», за якою національні менши"
ни вивозилися зі своїх територій, а місця їхнього проживання
заселяли російським населенням. Дається взнаки багаторічна
політика русифікації населення.
З вищенаведеного випливає висновок про необхідність за"
безпечення конкурентоспроможності української нації з інши"
ми. У цілеспрямованій соціалізації дітей, юнаків і дівчат як
громадян України національно свідомою владою — ключ до
відродження і становлення української нації як повноцінного
суб’єкта розвитку цивілізації.
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РОЗДІЛ 14. ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ
14.1. Стадії соціалізації особистості в онтогенезі
Шлях соціалізації людини — це шлях від народження до гли"
бокої й активної старості, шлях від системи із зародковими еле"
ментами свідомості до системи з розвиненою свідомістю і са"
мосвідомістю. Є розбіжності щодо визначення тривалості
процесу соціалізації: деякі науковці вважають, що цей процес
триває все життя, деякі (особливо представники школи психо"
аналізу), що лише в дитинстві, а деякі — у дитинстві, отроцтві
і юності, тобто охоплює період підготовки до активного вклю"
чення індивіда в систему соціальних технологій соціальних
інституцій суспільства. Можна лише зазначити, що соціалізація
підготовчого періоду до активного включення індивідів у со"
ціальні інституції, починаючи з раннього дитинства й до юності
або ранньої молодості, відбувається під опікою батьків і частко"
во або повністю на їх утриманні, а соціалізація в дорослому
житті відбувається в контактних групах і колективах організа"
цій соціальних інституцій уже самостійно.
Для відповіді на запитання щодо тривалості соціалізації
індивіда і виокремлення її характерних стадій необхідно визна"
чити відповідні для них особливості. Водночас урахуємо деякі
відомі особливості соціалізації, зокрема виділені Виготським
[Выготский, 1982–1984], Л. Божович [Божович, 1968], Леон"
тьєвим [Леонтьев, 1972].
За регулятивно"детерміністською концепцією, процес со"
ціалізації, пов’язаний із просуванням особистості сходинками
статусу в кожній соціальній інституції, триває все життя, почи"
наючи з початкової стадії оволодіння мовою і зародження свідо"
мості в ранньому дитинстві та закінчуючи стадією соціальної
зрілості з розвиненою самосвідомістю, необхідною для діяль"
ності осіб із найвищим соціальним статусом, який визначаєть"
ся політичним, економічним, освітнім, культурним, сімейним
статусами в комплексі.
З чого ж починається соціалізація? Людина не народжуєть"
ся із притаманною їй у подальшому свідомістю, це явище ви"
никає під дією неспадкового механізму соціального насліду"
вання у процесі спілкування й інших засобів засвоєння
ціннісної інформації про соціальні й природні цінності. Процес
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соціалізації включає зародження свідомості і подальшу струк"
туризацію сфери свідомості, яка, у свою чергу, включає форму"
вання комплексу соціогенних параметрів особистості, головні
з яких — детермінуючі (потреби) й регулюючі (соціальні наста"
нови), а також аргументації, що мотивують людську діяль"
ність.
За Виготським, початковий рівень соціалізації характери"
зується зародженням довільних (а не мимовільних), опосеред"
кованих (а не безпосередніх) і соціальних (а не природжених)
психічних функцій, які він назвав вищими психічними функ"
ціями людини. Як відомо, нижчі психічні функції, такі як сен"
сорна, моторна, мнемонічна й інші, є мимовільними, безпосе"
редними й природними, формуються генетично і притаманні
людині від народження. Але в соціальному оточенні індивід
набуває здатності керувати своєю увагою, пам’яттю, поведін"
кою. Тобто, він не тільки мимовільно, а й довільно, за своїм ба"
жанням, здатен звертати увагу на щось, запам’ятовувати його
й відтворювати, примушувати себе виконувати певну дію за до"
помогою внутрішніх звернень до самого себе. Водночас, свідомі
дії, як і несвідомі, урешті"решт, продиктовані емоційною сфе"
рою людини [Бобнева, 1978] й спрямовані на досягнення
психічного комфорту в процесі реалізації свідомо поставлених
цілей щодо задоволення матеріальних і духовних потреб.
Отже, людина як біосоціальна істота народжується двічі:
один раз як біоістота і другий — як соціоістота. Друге наро"
дження довготривале, називається соціалізацією і полягає
в утворенні у психіці людини сфери свідомого і формуванні
в ній комплексу набутих властивостей. Останні необхідні
кожній особистості для включення її в соціальні технології
різних соціальних інституцій. Процес соціалізації якісно
відрізняється у перший підготовчий і другий самостійний
періоди життя внаслідок того, що в першому періоді — від на"
родження до юності — підростаюча дитина перебуває на утри"
манні батьків, є продуктом їх творення і, отже, вона обмежена
щодо прийняття рішень для задоволення своїх потреб та своєї
долі.
Розглянемо послідовно характерні особливості кожної ві"
кової стадії соціалізації, які припадають на підготовчий і ак"
тивний періоди соціалізації індивіда.
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14.2. Підготовчий період включення особистості
як суб’єкта правової діяльності в соціальні
інституції суспільства
Підготовчий період соціалізації особистості починається
з дитинства. Насамперед особистість формується в межах ро"
динної соціальної інституції в колі батьків та родичів. Саме вони
в міру ровитку психіки дитини формують її як фізичну й інте"
лектуальну цінність суспільства, визначаючи, за можливості,
її життєву перспективу. Потім цей процес становлення особистос"
ті продовжується в групах однолітків педагогічної соціальної
інституції під впливом вихователів, учителів, наставників. Ста"
новлення особистості відбувається також у релігійній соціальній
інституції. Наприклад, під впливом вивчення Біблії, відзна"
чення релігійно"побутових свят і виконання різних обрядів ді"
тям прищеплюється християнська мораль. Надзвичайно велике
значення Церква відіграє у формуванні совісті людини. Пізніше
людина долучається до діяльності в культурницькій, економіч"
ній і політичній соціальних інституціях у середовищі колег,
друзів, приятелів, однодумців і протиборців, партнерів і конку"
рентів. У такій соціальній атмосфері відбувається інтеріоризація
соціальних настанов, за допомогою яких кожен індивід узго"
джує свої дії з діями інших суб’єктів.
Розглянемо підготовчий період соціалізації особистості
докладніше.
Початкова фаза соціалізації дитини пов’язана з появою у неї
свідомості, здатності до осмислених дій. У разі безпосередньо"
го задоволення потреби у людини виникає потяг до предмета
потреби, наприклад, до певної страви під дією запаху; до казки
під дією інформації щодо її сюжету. За визначенням, проявом
елементарного акту свідомості є здатність людини до опосе(
редкованого задоволення потреби за допомогою стимула(зна(
ка (насамперед, слова) у сфері свідомості, що формується.
Опосередкування в процесі задоволення потреби відбувається
як елементарний свідомий акт. Першим найпростішим актом
свідомої дії дитини щодо задоволення певної біогенної потреби
є здобуття спряженого з нею предмета споживання не безпосе"
редньо завдяки відображенню його органами чуття в мозку (як
це має місце у тварин), а опосередковано, шляхом попередньої
фіксації в мозку інформації предмета потреби за допомогою
простого знака, а в більш розвиненій формі — за допомогою сло"
ва, а потім — смислових засобів мови. Тобто, у найпростішому
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випадку дитина діє за алгоритмом, який містить між початком
і кінцем хоча б одну проміжну дію, яка свідчить про опосеред"
кування задоволення потреби, що є суттю свідомого акту. Склад"
нішій свідомій дії відповідає алгоритм із ланцюжка опосеред"
кованих актів. Необхідність удаватися до проміжної знакової
фіксації щодо оволодіння об’єктом потреби виникла у свідомос"
ті внаслідок можливості задоволення її лише за умови виконан"
ня складної дії, яка складається із двох або більше операцій.
Який же механізм виникнення відкладеного в часі і зміще"
ного у просторі потягу, коли проміжний крок не стимулюється
безпосередньо подразником органів чуття людини? У цьому
разі стимулом для потягу є певний знак (вузлик, зарубка «на
пам’ять», слово, фраза тощо), який не подразнює органи чуття,
і водночас спонукає індивіда до дії. Оскільки позначена знаком
дія не веде безпосередньо до задоволення потреби, то для запо"
чаткування її треба, щоб виник емоційний зв’язок між цим
проміжним знаковим стимулом і остаточним предметним сти"
мулом, який викликає емоційне відчуття і потяг до задоволен"
ня потреби. Наприклад, вигляд стиглого яблука на гілці сти"
мулює емоційний потяг до приємного відчуття, яке пов’язане
із задоволенням потреби в необхідних для організму речови"
нах. Але його не можна безпосередньо дістати, оскільки росте
воно досить високо. Потрібна проміжна дія — поставити драби"
ну, щоб дістатися до плоду, і за другою дією вже зірвати яблу"
ко. Саме по собі встановлення драбини не викликає ніякого по"
тягу щодо задоволення якоїсь потреби. Отже, для спонукання
індивіда до такої дії в його мозку повинен виникнути умовно"
рефлекторний зв’язок між відображенням драбини як інфор"
маційного знака і відображенням яблука як кінцевого стимулу
до дії. Саме виникнення цього зв’язку і є елементарним свідо"
мим актом.
У складніших випадках ланцюжок кроків до задоволення
потреби кодується у мозку засобами мови, тобто окремими сло"
вами або смисловими фразами. Інакше кажучи, складний шлях
реалізації потреби є мисленнєвим процесом. За визначенням
тлумачного психологічного словника Ребера, з мисленням
пов’язують маніпуляції «елементами думки», під якими ро"
зуміють «м’язові компоненти (Уотсон), слова або компоненти
мови (Уорф), ідеї (Локк), образи (Тітченер), судження (Андер"
сон), операції та поняття (Піаже), сценарії (Скенк) та ін.» [Ре(
бер, 2000, с. 469].
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Для задоволення людських потреб необхідне виконання склад"
них дій кількома особами, а це потребує розподілу між ними
окремих операцій, а отже і відображення їх за допомогою зна"
ків у сфері свідомості. Спільна праця кількох осіб щодо задово"
лення групової потреби передбачає розподіл праці за спеціаль"
ностями, за функціями. Дана особа повинна зрозуміти смисл
проміжної дії як складової у комплексі дій інших осіб для ос"
таточного задоволення потреби. Такий зв’язок між проміжним
і кінцевим стимулами, який передбачає виконання дії партне"
ра і спричинює виникнення емоційного потягу до віддаленого
в часі одержання приємності й нервової розрядки в результаті
задоволення спільної потреби, є також актом свідомої дії, тоб"
то мислення.
Елементарний свідомий акт є зародком формування соціо"
генної потреби. Задоволення потреби як досягнення кінцевої
мети потребує усвідомленого формування дерева проміжних
цілей, позначених знаками, і відповідного розподілу праці між
виконавцями.
Отже, початковою фазою соціалізації можна вважати здат"
ність дитини задовольняти потреби опосередковано, за допомо"
гою низки проміжних знаків"стимулів, зокрема, досконаліше —
за допомогою мислення засобами мови.
Інтеріоризація зовнішніх імперативів лежить у природі са"
моорганізації діяльності індивіда під час задоволення певної
потреби. Необхідність спілкування у процесі розподілу праці
між індивідами спричинила виникнення мови. Після народ"
ження дитини спілкування з матір’ю й іншими дорослими
здійснюється за допомогою дієслів у наказовій формі: «дай»,
«подай», «зроби», «не роби», «піди» тощо, і має інтерпсихо"
логічний або міжособистісний характер. Але з часом відбу"
вається якісна зміна, коли ці звернення й накази індивід
адресує собі, виконує і контролює хід їх виконання, тобто само"
організує свою діяльність під час задоволення певної потреби.
Здатність сприймати й виконувати власні накази має інтрап"
сихічний або внутрішньоособистісний характер. Відбувається
заміна зовнішніх санкцій внутрішнім контролем. Трансфор"
мація зовнішніх імперативів у внутрішні називається інтері"
оризацією. За Виготським, механізм інтеріоризації полягає
в тому, що дитина, виконуючи накази дорослого, переймає цей
спосіб впливу, і з подібними наказами звертається спочатку до
дорослого, а пізніше — до себе. Додамо, що дитина не просто
переймає ці накази як імітацію поведінки дорослих, а як спосіб
і засіб задоволення своєї потреби. Такі накази, спрямовані на
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досягнення зовнішніх цілей, тобто на оволодіння предметами"
цінностями задоволення потреб, відображаються у сфері свідо"
мості мозку, і людина фактично оперує з їх образами, звертаю"
чись із наказами до самої себе і навчаючись тим самим
управляти собою.
Проекція зовнішніх регламентів у ширшому розумінні у фор"
мі правових, моральних і естетичних норм та ідеалів у внут"
рішні, тобто інтеріоризація, становить механізм формування
регулюючих параметрів, тобто соціальних настанов особистості.
Інтеріоризація особистістю зовнішніх смислових настанов здійс"
нюється упродовж усього життя у сферах усіх соціальних інс"
титуцій у міру підвищення статусу в кожній із них. Загалом ця
стадія соціалізації характеризується активною інтеріоризацією
різноманітних регламентів (соціальних настанов), необхідних
людині в майбутній діяльності щодо задоволення своїх як біо"
і психогенних, так і соціогенних потреб у партнерській і кон"
курентній взаємодії із собі подібними суб’єктами. Зауважимо,
що на підлітковий період життя припадає статеве дозрівання
хлопчиків і дівчаток, яке характеризується взаємним статевим
потягом. У цьому віковому періоді зароджується розуміння
питань щодо майбутнього створення сім’ї з метою продовжен"
ня роду. У хлопчиків і дівчаток інтеріоризуються моральні
й естетичні норми, за якими регулюються їхні стосунки. Набут"
тя здатності до інтеріоризації можна розглядати як подальшу
фазу стадії соціалізації.
Наступним виявом свідомості людини є подолання безпосе"
редніх потягів шляхом вияву волі. Ще в дитячому віці дитина
набуває здатності долати свої ситуативні потяги до безпосеред"
нього одержання приємності, насолоди щодо задоволення пер"
винних біо" і психогенних потреб, наприклад, отримання ласо"
щів, цяцьок, пестощів від матері тощо. Здатність до подолання
ситуативного потягу означає зародження здатності до вияву
волі, вольової дії, можливо, в очікуванні сприятливішої ситу"
ації для задоволення потреби, а, можливо, пов’язаної з відмо"
вою від предмета задоволення потреби на користь іншої особи.
Так, дитина ділиться своїми ласощами, цяцьками з іншими,
а з часом доросла людина здатна відмовитися від більш серйоз"
них предметів задоволення матеріальних і духовних потреб на
користь інших. Здатність до подолання ситуативних потягів
щодо безпосереднього одержання приємності, насолоди, є якіс"
но новим свідомим актом із виявленням сили волі, і може роз"
глядатись як ще одна стадія соціалізації.
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На наступній стадії соціалізації дитина виробляє в собі
здатність до цілепокладання, тобто ставити перед собою мету,
виконуючи певні завдання. Цим самим вона навчається свідо"
мо формувати й реалізувати свої соціогенні потреби (детер"
мінуючі параметри). Одним із ефективних засобів формування
соціогенних потреб є гра. Цілепокладання виражається у праг"
ненні виграти в грі, тобто досягти мети, спираючись на правила
гри (зовнішні соціальні настанови як регулюючі параметри),
що регулюють взаємини дитини з іншими дітьми, які мають
подібні цілі. У цих взаєминах дитина навчаться арґументува"
ти, роз’яснювати свої вчинки іншим зацікавленим і задіяним
у конкретному суспільному процесі особам, тобто мотивувати
свою діяльність. В ігрових ситуаціях дитина чи підліток навча"
ється самостійно приймати рішення й оцінювати їх наслідки,
мотивувати свої дії, тобто набуває досвіду бути суб’єктом ді"
яльності. Як правило, практична мотивація відшліфовується
в референтних групах однолітків у дворі, серед однокласників
у школі, серед однолітків у таборах відпочинку.
Вияв природних здібностей у дитини в галузі науки, тех"
ніки, мистецтва є спробою визначення потенційних можливос"
тей підготовки її до дорослого життя, щоб воно було прожите
з максимальною ефективністю як для себе, так і для суспільст"
ва. Інакше кажучи, батьки і вчителі намагаються виявити
у дитини ті види занять, до яких дитина має здібності, щоб
сформовані на їх основі соціогенні потреби дали їй змогу в до"
рослому житті самоствердитись і самореалізуватись у відповід"
них соціальних інституціях і тим самим принести найбільшу
користь суспільству в процесі створення матеріальних і духов"
них цінностей штучного середовища і розвитку цивілізації. За"
уважимо, що поняття «здібності» трактується з різних точок
зору різними авторами: або як природжена, або як набута власти"
вість із природженими задатками. У цій роботі, слідом за авто"
ром тлумачного психологічного словника А. Ребером, під здіб"
ністю розуміємо «природну обдарованість» [Ребер, 2000, т. 2,
с. 300]. (Звернемо увагу на те, що російському терміну «способ"
ность», яким позначається низка понять природженої і набутої
природи стосовно фізичних і соціальних об’єктів, відповідає
кілька українських термінів — «здібність» як (переважно) при"
роджена властивість, «здатність» як набута властивість, «спро"
можність» як фізична, ресурсна, фінансова тощо можливість,
що треба мати на увазі під час перекладів).
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У дошкільному і ранньому шкільному віці дитині створюють
умови для прояву її здібностей до запам’ятовування, до виконан"
ня логічних дій, до зосередженості, до імпровізації, кмітливості
тощо. З цією метою хлопчикам і дівчаткам даються іграшки
й ігри, зокрема комп’ютерні ігри, де, граючись, вони виявляють
ті чи інші здібності. Разом із цим, батьки намагаються випро"
бувати дітей у широкому спектрі фахових занять: у вивченні іно"
земних мов, грі на музичних інструментах, бальних і народних
танцях, співах, малюванні, написанні віршів, грі в шахи, інших
інтелектуальних іграх, віддають дітей до різних гуртків, студій,
інколи запрошують для роботи з дітьми приватних учителів.
Щоб мати підставу для формування соціогенних потреб, а, от"
же, — для досягнення життєвих цілей щодо задоволення цих
потреб, необхідно з дитинства набути якомога більше знань
із різних галузей науки, техніки й мистецтва. За законами ци"
вілізованих країн, усі діти мають право на загальну середню
освіту й можливість продовжити освіту у вищих навчальних
закладах.
Здатність до постановок собі цілей і пов’язаних із ними зав"
дань започатковується у підлітковому віці і припадає переваж"
но на юність та молодість. Із множини невизначених і хаотичних
мрій, вражень та уявлень, які склалися під впливом казок, іг"
рашок, ігор, а потім художньої літератури, творів мистецтва, ви"
датних особистостей сучасності, поступово, під впливом сім’ї,
школи, референтної групи однолітків і власних розмірковувань
викристалізовуються більш"менш обґрунтовані, що спирають"
ся на здібності й таланти, соціогенні потреби як параметри осо"
бистості. І це можна розглядати як стадію соціалізації підго"
товчого періоду.
У цей час життєдіяльність дитини ніби диференціюється за
кількома соціальними (родинній, педагогічній, культурниць"
кій) інституціями, тобто у дитини формується поняття про
бюджет часу, згідно з яким їй необхідно його розподілити від"
повідно до занять у різних контактних групах: сім’ї, класній
групі, аматорській студії й інших референтних групах. Поряд
із формуванням соціальних настанов у дітей у цих групах, як"
що дитина ще й залучається до релігійних святкувань та об"
рядів, то у неї інтеріоризуються внутрішні моральні настанови
щодо добра і зла, формується совість.
Пізніше юнаки й дівчата осмислюють своє подальше жит"
тя, розуміючи, що воно пов’язане із просуванням сходинками
статусу в кожній соціальній інституції. Залежно від оцінки влас"
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них здібностей і набутих знань у відповідних галузях, професій"
них і політичних орієнтирів, сімейних традицій, матеріальних
можливостей, юнаки й дівчата замислюються над постановкою
віддалених цілей стратегічного характеру, які б становили смисл
життя, у кількох або в усіх соціальних інституціях.
На юнацтво припадає осмислене започаткування і програ"
мування соціогенних потреб на перспективу та формування
світоглядних соціальних настанов (орієнтирів). Як було зазна"
чено, постановка зовнішньої цілі щодо здійснення у природі
або в суспільстві певної прогресивної зміни і порівняння її з по"
чатковим станом реалізації, викликають психічне, тобто емоцій"
но забарвлене, болісне, дискомфортне напруження (когнітивний
дисонанс) і потяг до його розрядки й емоційного стану радості,
психічного комфорту (когнітивний консонанс) унаслідок задово"
лення соціогенної потреби. Сутністю такої потреби є сформоване
в уяві створення певного матеріально"речового чи духовно"інфор"
маційного продукту (цінностей соціального і фізичного середови"
ща) відповідно до своїх здібностей. Створення такого продукту
стає мрією людини. Ця мрія підкріплюється здібностями, талан"
том і матеріальними можливостями людини й закріплюється
у свідомості як соціогенна потреба. Формування завдань відповід"
но до змісту мрій може бути спрогнозоване й приблизно визначе"
не на коротко", середньо" або довготривалі терміни в одній чи
різних соціальних інституціях, а раціоналізація, опредмечення
і втілення в життя стратегічної мрії може стати смислом життя.
У процесі формування програм життєдіяльності юнаки
й дівчата засвоюють комплекси регулюючих соціальних наста"
нов правового й морального характеру за соціальними інсти"
туціями. Водночас приходить розуміння, що такі програми
життєдіяльності не є автономними, що виконання їх відбува"
ється у взаємодії з іншими суб’єктами, часто в межах програм
суб’єктів"організацій і, урешті"решт, у межах суб’єкта"держа"
ви (або наддержавні структури). Разом із тим виникає розу"
міння того, що успішне виконання програм життєдіяльності
і можливість самореалізації особистості залежить від сприят"
ливих умов життєдіяльності, які забезпечує суб’єкт"держава,
громадянином якої є дана особистість.
Для успішного функціювання в таким чином структуровано"
му суспільстві людина має спиратися на найвищі правові й мо"
ральні принципи (зовнішні соціальні настанови) суспільства, що
закріплені, насамперед, у Конституції держави, а також
в інших нормативних документах. Але суб’єкти всіх рівнів
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у державі — це не законсервовані структури, а такі, що постійно
розвиваються за прогностичними програмами, в яких конкре"
тизуються світоглядні ідеали громадян цього суспільства. Отже,
уже на стадії соціалізації осіб юнацького й молодіжного віку
інтеріоризуються світоглядні ідеали суспільства. Ці ідеали ста"
новлять ідеологію розвитку суспільства.
Згідно з ученням діалектики, ідейні неантагоністичні супе"
речності (сумісних протилежностей) в суспільстві — це
рушійна сила його еволюційного розвитку, і вони відобража"
ють статистичний розподіл громадян на опозиційні групи за
ідеологічними неантагоністичними переконаннями. Як відо"
мо, антагоністичні суперечності (несумісних протилежностей)
призводять до революції й можливої зміни політико"еко"
номічної системи суспільства: у посткомуністичних країнах
відбулися революційні переходи від командно"адміністратив"
ної системи із загальнонародною власністю до демократичної
ринкової системи з приватною власністю, які є несумісними,
некомпромісними. Така революційна політична й економічна
трансформація суспільства отримала назву «шокової терапії»
(застережемо, що в цьому випадку еволюційний шлях перетво"
рень принципово неприйнятний: усупереч цьому, напіврадянсь"
ка і напівринкова Україна 90"х років, що стала на такий шлях
реформування зі співіснуванням несумісних радянсько"дирек"
тивного і ринково"демократичного законодавств, переживає
затяжний стан «холодної війни» між прихильниками анта"
гоністичних ідеологій). Причому, зміна зовнішніх соціальних
настанов, відображених у конституціях держав, у галузевих
правових кодексах, в інших формальних і неформальних до"
кументах нормативного характеру, тягне за собою зміну внут"
рішніх соціальних настанов громадян, тобто зміну їх переконань
на протилежні. Тобто, гармонійне включення особистості в ре"
формовані соціальні інституції вимагає відповідного «рефор"
мування», «шокової терапії» свідомості особистості, тобто нео"
соціалізації. Це процес непростий; для багатьох, особливо
функціонерів попереднього режиму, відмова від колишніх ідей"
них переконань, тобто десоціалізація, неможлива (для попе"
редження й усунення можливої конфронтації між представни"
ками антагоністичних ідеологій і забезпечення успішного
політичного й економічного реформування суспільства в де"
яких посткомуністичних країнах прийняті так звані закони
люстрації, за якими колишніх партійних і політичних
функціонерів на обмежений термін (5–10 років) не допускають
до керівництва в державних структурах).
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Отже, на цій стадії соціалізації формуються й оформлюють"
ся світоглядні ідеологічні позиції й орієнтири юнаків і дівчат,
які є вищим щаблем соціальних ідеологічних настанов.
14.3. Активний період включення особистості
як суб’єкта правової діяльності
в соціальні інституції суспільства
Початок активного періоду соціалізації особистості доцільно
відраховувати від моменту припинення перебування її на утри"
манні батьків, коли вона сама здатна утримувати свою власну
сім’ю та самостійно приймати рішення щодо свого подальшого
життєвого шляху.
Зазначимо, що не всі люди повною мірою включаються у всі
соціальні інституції, і не в один і той самий віковий період. Ска"
жімо, у родинну соціальну інституцію людина включена з на"
родження. Активною стадією її перебування в цій інституції
можна вважати створення своєї сім’ї, народження дітей, відхід
від матеріального утримання батьків. Як правило, ця стадія
у жінок настає раніше, ніж у чоловіків. Буває, що люди неод"
норазово одружуються або залишаються одинаками.
У педагогічній соціальній інституції людина теж перебуває
з дитинства. Переломною стадією соціалізації є продовження
удосконалення своєї кваліфікації, професійної освіти, коли лю"
дина вже працює після отримання дипломів про середню загаль"
ну чи спеціальну або вищу освіту, хоча деякі індивіди одержу"
ють освіту заочно, працюючи у трудовій сфері.
Включення в економічну соціальну інституцію відбуваєть"
ся на стадії переходу людини до самостійного матеріального за"
безпечення з моменту працевлаштування.
Одержання паспорта й права брати участь у виборах до дер"
жавних і місцевих органів влади є стадією включення в полі"
тичну соціальну інституцію. Але активна участь у політичному
житті пов’язується з роботою у владних структурах, із громадсь"
ко"політичною діяльністю активістів у партійних осередках, із
формуванням у населення громадської думки в руслі тієї чи
іншої ідеології.
Активна участь у культурницькій соціальній інституції почи"
нається на стадії здатності до активного творення матеріальних
і духовних цінностей, а не тільки пасивного «споживання» про"
дукції культури. Щодо релігійної соціальної інституції, то до
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неї долучаються люди протягом усього життя — від народжен"
ня й до глибокої старості.
Просування сходинками статусу в процесі реалізації со'
ціогенних потреб. Головна особливість дорослого періоду соціа"
лізації полягає в тому, що громадяни не тільки інтеріоризують
систему чинних регламентів (зовнішніх соціальних настанов),
а й корегують старі та створюють нові регламенти на всіх рів"
нях соціальної ієрархії (від ситуативних рішень, багаточисленних
інструкцій та постанов до законодавства держави й наддержав"
них структур). Реалізуючи свої програми життєдіяльності щодо
задоволення матеріальних і духовних потреб, люди, тим самим,
творять суспільство, удосконалюючи його соціальні інституції.
Підготовчий період до повноцінного й активного включення
в соціальні інституції суспільства закінчується на певних рів"
нях статусу в кожній із них. Правосуб’єктність індивіда істот"
ною мірою офіційно визначається отриманням паспорта грома"
дянина, а це означає, що вся діяльність цього громадянина
підпорядковується законодавству країни, і що він несе повну
відповідальність за свої дії та вчинки. З цього моменту грома"
дянин стає повноцінним суб’єктом правової діяльності в су"
спільстві. Водночас вікова межа включення індивіда в суспільні
стосунки у сфері кожної соціальної інституції досить умовна
і широко варіюється.
У процесі соціалізації у особистості формується здатність
використовувати набуті етичні, моральні, правові та естетичні
норми у керівництві власними діями у процесі задоволення своїх
потреб. Це означає, що оперуючи внутрішніми образами пред"
метів задоволення потреб, індивід навчається прогнозувати
і програмувати свої дії, шукаючи більш ефективні шляхи до"
сягнення цілей. Реалізація соціогенних потреб, як правило,
пов’язана із просуванням сходинками статусу, що вимагає за"
своєння додаткових спеціальних регламентів для успішного
функціювання в організації тієї чи іншої соціальної інституції.
Оскільки програми життєдіяльності щодо реалізації стра"
тегічних соціогенних потреб мають прогностичний характер
(через неможливість передбачити змінювані ситуації, що не де"
талізовані в тактичному плані і не враховують покрокового під"
вищення статусу особистості), то реалізація кожної з таких прог"
рам потребує постійного доопрацювання з урахуванням нових
умов, а це, у свою чергу, потребує неперервної соціалізації осо"
бистості відповідно до їх зміни. Отже, в ході повсякденної ре"
алізації стратегічних гілок загальної програми життєдіяльності
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особистість повинна приймати рішення на кожному проміжно"
му етапі, мотивуючи правову й моральну арґументацію своїх дій
у досягненні проміжних цілей у взаємодії з партнерами і кон"
курентами, із представниками законодавчих і виконавчих
структур різних соціальних інституцій.
Соціалізація не всіх людей у підготовчий період достатньо
досконала, далеко не всі люди мають стратегічні багатоцільові
полімотиваційні програми життєдіяльності щодо задоволення
своїх матеріальних і духовних потреб.
Люди з низьким рівнем соціалізації живуть щоденними
проблемами переважно з поточними завданнями задоволення
біо" й психогенних «потреб». Як правило, такі люди не отрима"
ли серйозної освіти, не визначилися щодо професії, не отрима"
ли певної робочої спеціальності і мають проблеми із праце"
влаштуванням. Їхні поточні соціогенні потреби зводяться до
заробітку грошей для забезпечення свого існування. Інколи
такі люди стають на хибний шлях злочинства.
Люди з більш високим рівнем соціалізації мають достаню
освіту і здатні формувати більш"менш задовільні соціогенні по"
треби, які переважно короткотермінові, творчо малонасичені,
реалізація яких хоча й супроводжується радісними й утішни"
ми емоційними переживаннями, але не створює відчутного
стану творчої самореалізації. Такі люди у трудовій сфері вико"
нують певні функціі за технологією виробництва в межах тру"
дового колективу і здебільшого орієнтовані на заробіток, тобто
на задоволення загальної соціогенної потреби в накопиченні
вартісного резерву, який можна було б використати у своїй
діяльності в соціальних утвореннях інших соціальних інсти"
туцій, наприклад, у сім’ї для виховання й утримання дітей,
у художній студії для реалізації своїх художніх здібностей то"
що. Такі люди здебільшого самореалізуються не індивідуаль"
но, а у складі колективів юридичних осіб або неформальних
груп. Скажімо, фірма, як юридична особа, зарекомендувала се"
бе виробництвом високоякісної продукції, і працівник її пере"
живає разом із колективом почуття гордості, поділяє чуття са"
мореалізації фірми. Те саме стосується болільників (які
становлять неформальну групу) футбольного клубу, що досяг
футбольних «вершин» і тим самим самореалізувався: боліль"
ник, ідентифікуючи себе із прихильниками клубу, переживає
успіхи улюбленої команди, тож відчуває стан групової саморе"
алізації.
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Люди вищої верстви населення з високим ступенем соціалі"
зації здатні формувати далекосяжні соціогенні потреби. З їх
числа виходить еліта, якою є інтелігенція та творчі люди, що
здатні ставити стратегічні цілі стосовно задоволення своїх
творчих соціогенних потреб високої суспільної значущості.
Еліту суспільства становлять учені, винахідники, письменни"
ки, художники, композитори, актори, громадські, політичні
діячі тощо. Створені ними матеріальні й духовні цінності
дістають визнання творчої громадськості, широких кіл насе"
лення, а самі творці переживають почуття самоствердженості,
самореалізації та реалізації свого творчого потенціалу.
Як було зазначено, під час реалізації програм життєдіяль"
ності особистість просувається вгору сходинками статусу у від"
повідних соціальних інституціях, що потребує освоєння нових
нормативів, законів, регламентів, а це означає, що відбуваєть"
ся подальша соціалізація особистості. Крім того, особистості,
особливо із числа еліти, не тільки засвоюють певні регулюючі
положення правового й морального походження, а й беруть
участь у вдосконаленні й творенні законодавства, тих чи інших
нормативних положень різних організацій і соціальних струк"
тур. Особистості з числа еліти, як правило, очолюють різні со"
ціальні утворення й керують процесом творення матеріальних
та інформаційно"ідеальних цінностей середовища. Саме до"
рослій стадії соціалізації відповідає найбільш ефективне анти"
ентропійне творення штучного соціального і штучно"природ"
ного середовища.
Отже, процес соціалізації людини в онтогенезі відбувається
за стадіями. Приблизно третина життєвого шляху припадає на
підготовчий період і дві третини — на активний період.
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РОЗДІЛ 15. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОСТІ
ТА ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
15.1. Поняття суб’єктності особистості
Поняття і явище суб’єктності та правосуб’єктності грома"
дянина досконало вивчені у правознавстві. Правознавство є га"
лузевою наукою соціології як науки про суспільство (вони
співвідносяться як видове поняття до родового), і правові пи"
тання цієї науки стосуються соціальних суб’єктів усіх рівнів —
громадянина, фірми, громадської організації, сім’ї, держави
тощо. Питання соціальної психології про суб’єктність особис"
тості тісно пов’язане з питанням правознавства про суб’єкт"
ність громадянина.
Нормативна база правознавства в термінології соціальної
психології являє собою формалізоване ціннісне соціальне сере"
довище — інституційоване суспільство. Сукупність правових
нормативних цінностей доповнюється сукупністю моральних
нормативних цінностей, включаючи звички та традиції, ви"
роблені багатовіковою культурою того чи іншого народу. Пра"
вові та моральні норми регулюють взаємодію конкретної особи
з іншими суб’єктами"партнерами і суб’єктами"конкурентами.
Дотримання таких норм залежить від совісті людини — одного
з виразів моральної самосвідомості особистості.
Суб’єктність особистості, зумовлена ступенем соціалізації
і здатністю приймати рішення або самостійно щодо своєї
діяльності, або як лідер щодо діяльності групи. У свою чергу,
самостійність залежить від ступеня свідомості й самосвідо"
мості людини, які забезпечують її незалежність як суб’єкта
у взаємодії з іншими суб’єктами. На думку Рубінштейна,
«справжнє джерело і рушійні сили розвитку самосвідомості
треба шукати у зростаючій реальній самостійності індивіда,
що виражається у зміні його взаємостосунків із оточенням. Не
свідомість народжується із самосвідомості, з «Я», а са"
мосвідомість виникає у процесі розвитку свідомості особис"
тості, у міру того як вона стає самостійним суб’єктом» [Руби(
нштейн, 2000, с. 636].
Є багато визначень суб’єктності особистості, і запропонова"
не далі визначення слід розглядати як подальший ступінь удо"
сконалення визначення явища суб’єктності. Перелічимо деякі
її ознаки.
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Суб’єктність особистості визначається:
— ступенем свободи прийняття рішень у процесі задово"
лення своїх матеріальних і духовних потреб у взаємодії з інши"
ми суб’єктами;
— свідомою активністю суб’єкта в його конструктивній ді"
яльності (тобто у творенні ціннісного штучного середовища в ан"
тиентропійному процесі);
— приватною власністю майна і вартісних (валютних) ре"
зервів;
— статусом у кожній соціальній інституції (у трудовому ко"
лективі, громадсько"політичній організації, аматорській сту"
дії, у сім’ї тощо);
— моральними та правовими, формальними й неформаль"
ними регламентами (правами й обов’язками за статутом орга"
нізації, правилами, звичаями громад тощо).
Суб’єктність визначається свідомою активністю суб’єкта
в його конструктивній діяльності, свободою прийняття рішень
і відповідальністю за їх виконання. Формально суб’єктність
є змінною величиною, яка може змінюватись від абсолютної сво"
боди у прийнятті рішень і до абсолютної залежності від рішень
іншого індивідуального або колективного суб’єкта. Так, можна
стверджувати, що суб’єктність людини творчої професії (уче"
ного, композитора, поета) має високий ступінь, а військово"
службовця, діяльність якого регламентована дисциплінарним
статутом, має низький ступінь.
Потенційно абсолютно незалежна людина має можливість
приймати безліч рішень щодо задоволення своїх потреб. Але
реально людина завжди входить до якихось соціальних струк"
тур. Суб’єктність особистості зумовлена включеністю її в певну
соціальну технологію. Це означає, що кожна соціалізована лю"
дина включена в системи різних соціальних інституцій, і її ді"
яльність регламентована їх нормативними документами. Під
ступенем регламентації діяльності особистості цими документами
розуміємо ступінь суб’єктності особистості на правах керівника
чи виконавця. Так, керівник будь"якої групи, команди, підроз"
ділу має стільки ступенів свободи для прийняття рішень, скіль"
ки потрібно для ефективної реалізації групової мети"потреби,
а виконавець має обмежені можливості прийняття рішень
у цих питаннях, хіба що може брати участь у колективному прий"
нятті рішень. Виконавець (скажімо, працівник підрозділу певної
організації) виконує роботу щодо регулювання документопо"
токів за певною технологією. Ще жорсткіші вимоги до праці
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робітника на конвеєрній лінії фірми, що виготовляє певні вироби.
Зрозуміло, що про діяльність його як суб’єкта не може бути
й мови, оскільки вона повністю регламентована технологією
виробництва: у робочий час робітник не має жодного ступеня
свободи щодо задоволення своїх соціогенних потреб навіть у сфе"
рі виробництва. Власне кажучи, індивідуальна соціогенна по"
треба у робітника й не може сформуватись, оскільки він вклю"
чений ув технологію реалізації мети щодо задоволення потреби
суб’єкта більш високого рівня, яким є дана фірма як юридична
особа. На противагу цьому, конструктор у межах такої інсти"
туції в конструкторському бюро має достатню кількість сту"
пенів свободи, оскільки його праця є творчою та істотною
мірою не регламентована. Отже, конструктор у своїй діяльності
виступає як суб’єкт і має можливість задовольнити свою
соціогенну потребу щодо реалізації конструкторського задуму.
Узагалі дотримання і правових, і моральних норм залежить
від совісті людини. За визначенням, совість — «обґрунтова"
ний набір інтеріоризованих моральних принципів, який дозво"
ляє оцінювати правильність і неправильність дій, що вчиню"
ються або спостерігаються» [Ребер, 2000, т. 2, с. 273]. В іншому
визначенні докладніше звернуто увагу на активний характер
дії совісті суб’єкта:
«совість — категорія моралі й етики, що характеризує
здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль,
самостійно формулювати для себе моральні обов’язки, вимагати
від себе їх виконання і давати самооцінку здійснюваних учин(
ків; є одним із виразів моральної самосвідомості особистості»
[КПС, 1998, с. 325].
Совість виявляється у формі раціонального усвідомлення
морального значення скоєних дій, яке супроводжується емоцій"
ними переживаннями. Совість є показником моральної зрілос"
ті людини, який вказує на ступінь інтеріоризації моральних
норм особистістю. Совість є тим внутрішнім цензором, який
контролює дотримання морально"правових норм особистістю
у процесі задоволення нею матеріальних і духовних потреб.
Із формуванням совісті людини пов’язана діяльність релі"
гійної соціальної інституції, що сприяє засвоєнню моральних
норм у процесі соціалізації та самоконтролю людини щодо їх
дотримання у своїй діяльності. У християнстві одними з вихід"
них категорій є гріх і покаяння. Порушення християнських
заповідей, які відображають моральні норми взаємовідносин
людей в їх життєдіяльності та ставлення до Бога, трактуються
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як скоєння гріха. Через процедуру сповіді людина звертається
до своєї совісті, аналізуючи свої вчинки стосовно інших людей,
виявляє і визнає свої гріхи, зазнаючи глибоких емоційних пе"
реживань, і, залежно від ступеня усвідомлення серйозності по"
рушень біблійних заповідей, самозасуджує себе згідно зі своєю
совістю й переживає стан каяття. У процесі сповідей віруюча
людина відслідковує через механізм совісті правильність своєї
поведінки і неперервно гармонізує мотивацію своїх дій зі своєю
совістю. В іншому разі, якщо людина не інтеріоризувала комп"
лекс моральних норм у формі совісті, про неї кажуть як про ци"
нічну, нахабну, жорстоку, злу, безсовісну, яка йде до своєї ме"
ти, не зважаючи на інтереси (потреби) інших людей, завдаючи
їм клопоту та шкоди.
15.2. Поняття правосуб’єктності особистості
Поняття і явище правосуб’єктності особистості як громадяни"
на досконало розроблені у правознавстві. Правознавство є галузе"
вою наукою соціології як науки про суспільство (вони співвідно"
сяться як видове поняття до родового), і правові питання цієї
науки стосуються соціальних суб’єктів усіх рівнів — громадяни"
на, фірми, громадської організації, сім’ї, держави тощо.
Суб’єктність особистості визначається певним ступенем сво"
боди прийняття рішення щодо задоволення певної матеріальної
чи духовної потреби в межах спектра моральних, правових, ес"
тетичних, а також фізичних (фізіологічних) регламентів, а право"
суб’єктність особистості включає лише правовий аспект
суб’єктності. Суб’єктність, істотною мірою, є правосуб’єктність,
оскільки суб’єктність, по суті, є «моралесуб’єктність», що
включає як складову — правосуб’єктність. Йдеться про те, що
правові норми є водночас і моральними нормами, а особливість
їх у тому, що правопорушення тягне за собою карні санкції
з боку державних органів, тоді як порушення моральних норм
тягне за собою лише громадський осуд. За визначенням,
суб’єкт права — це фізична або юридична особа, яка за за(
коном має права та юридичні обов’язки, тобто наділена пра(
восуб’єктністю [ЮЄС, 1984, с. 358].
Суб’єкт права є елементом усіх соціальних інституцій
із притаманною кожній із них специфікою. Визнаючи грома"
дянина суб’єктом права, держава визначає його правовий ста"
тус, який характеризує положення суб’єкта щодо держави, її
органів, інших осіб.
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У правознавстві є ще поняття «суб’єктивне право». Суб’єк(
тивне право — це забезпечена законом міра можливої поведінки
громадянина або організації, спрямованої на досягнення цілей,
пов’язаних із задоволенням їхніх інтересів. Передумовою
суб’єктивного права є правоздатність, тобто загальна (абстракт"
на) здатність мати права. У суб’єктивності, на відміну від су"
б’єктності особистості, закладені психологічні особливості
сприйняття відносин суб’єктів у процесі задоволення їхніх ма"
теріальних і духовних потреб. Суб’єктивне право — це не"
обхідний елемент конкретного правовідношення і, отже, вини"
кає на підставі юридичного факту.
Поняття правосуб’єктності особистості випливає з явища
правосвідомості.
Правосвідомість — це форма суспільної свідомості щодо
системи правових поглядів, відображених в інституційних ко(
дексах, статутах, постановах, інструкціях тощо про те, що
є правомірним або неправомірним.
Становлення правосуб’єктності особистості є правовим ас"
пектом становлення суб’єктності особистості, яку вона набуває
у процесі соціалізації диференційовано в кожній соціальній
інституції. Психологічну сторону правосвідомості становлять
звички, почуття, емоції людей щодо правових явищ.
Будь"який соціальний суб’єкт (формальне чи неформальне
утворення) уособлюється особистістю (члени і керівники різних
рангів), і суб’єктність її визначається правовим статусом. Норма"
тивна база правознавства в термінології соціальної психології
є формалізованим нормативним ціннісним соціальним середови"
щем, яким є суспільство. Сукупність правових нормативних цін"
ностей доповнюється сукупністю решти власне моральних норма"
тивних цінностей, включаючи звички й традиції, вироблені
багатовіковою культурою того чи іншого народу. Ці нормативні
цінності стосуються сфери свідомості людини. Загальна картина
цінностей має бути доповнена ще чуттєвими нормами, тобто нор"
мами естетичного світу, пов’язаними зі спектром художніх, му"
зичних, смакових, нюхальних, тактильних тощо норм та зразків.
Якщо людину розглядати як структуру, складовими якої є інте"
лектуальна, чуттєво"естетична та фізична сфери, то гармонійне
включення її в ціннісне середовище вимагає від неї засвоєння
спектра інтелектуальних, естетичних та фізичних норм.
Інтелектуальної сфери стосуються правові й моральні нор"
ми, які регулюють взаємодію конкретної особи з іншими
суб’єктами"партнерами і суб’єктами"конкурентами у процесі
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задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. Як було
зазначено, ці два різновиди норм мають спільну сутність щодо
правил суспільної життєдіяльності, а відмінність між ними по"
лягає в тому, що порушення правових норм (змісту внутрішніх
соціальних настанов) тягне за собою карні санкції з боку дер"
жави, тоді як порушення моральних норм — ні.
Правосуб’єктність у цивільному праві поєднує правоздат(
ність і дієздатність людини. За визначенням,
правоздатність — це здатність особи (громадянина, орга(
нізації) мати права та обов’язки.
У низці інших галузей права, наприклад, у тій царині дер"
жавного права, що регулює політичні відносини громадянина
з державою, у шлюбних відносинах, які визначаються сімей"
ним правом, у реалізації конституційного права на працю, що
регулюється трудовим правом, правоздатність і дієздатність
виникають одночасно у зв’язку з досягненням певного віку, що
дає підставу у цих випадках об’єднати правоздатність і дієздат"
ність в єдину категорію праводієздатності або правосуб’єкт(
ності. Правоздатність і дієздатність у юридичних осіб виникає
одночасно, оскільки юридична особа, незалежно від того, чи це
фірма, чи політична партія, несе повну відповідальність за свої
дії з моменту їх створення — реєстрації у відповідній держав"
ній юридичній установі.
Поняття правоздатності громадянина більш осяжне, ніж по"
няття дієздатності, оскільки воно охоплює право на приватну
власність майна і капіталу, незалежно від дієздатності. Справді,
і недієздатні мають право бути власниками майна, різної нерухо"
мості, зокрема житлових приміщень, успадковувати й заповіда"
ти майно, бути авторами наукових, літературних, мистецьких
творів, винахідниками тощо. Згідно із законодавством, громадя"
ни користуються майном, яке їм заповідане, успадковують май"
но, яке залишилось їм після смерті батьків, а також майно, яке
їм заповідане, відповідають майном, яке їм належить, щодо
своїх боргів, тобто мають цивільні права та обов’язки незалежно
від наявності чи відсутності у них дієздатності. Отже, правоздат"
ність громадянина виникає в момент його народження і припи"
няється зі смертю. Громадянин від народження є носієм прав
і з віком набуває права бути розпорядником конкретного майна
(наприклад, має право продати своє майно або подарувати іншій
особі, але не має права відмовитися бути власником майна).
Дієздатність — це здатність особи (громадянина, органі(
зації) своїми діями набувати права і створювати для себе юри(
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дичні обов’язки, а також нести відповідальність за скоєні пра(
вопорушення.
Дієздатність громадянина настає після досягнення певно"
го, установленого законом віку — віку повноліття, наприклад,
18 років.
У деяких галузях права правоздатність і дієздатність непе"
рервно пов’язані між собою, виникають одночасно, тобто відпо"
відні особи мають єдину праводієздатність або правосуб’єктність.
Так, право брати участь у виборах у законодавчі й виконавчі
органи різних рівнів виникає після досягнення особою 18 ро"
ків; право на вступ до шлюбу виникає одночасно з виникненням
відповідної правоздатності (як правило, після досягнення пов"
ноліття — 16 років для дівчат і 18 років для хлопців). Повна
трудова праводієздатність настає після досягнення повноліття,
а обмежена — за 3–4 роки до повноліття. Суб’єктність визнача"
ється також тим, що особи, які скоїли злочин, після настання
повноліття, підлягають кримінальній відповідальності, а за
скоєння тяжких злочинів, таких як убивство, розбій, згвалту"
вання, кримінальну відповідальність несуть і неповнолітні. За
рішенням суду в дієздатності можуть бути обмежені громадя"
ни з алкогольною і наркотичною залежністю. Щодо старших
неповнолітніх, то їх дієздатність обмежена. Самостійно вони
можуть виконувати лише дрібні побутові операції, розпоря"
джатися своїм заробітком або стипендією, здійснювати свої
авторські або винахідницькі права. За згодою батьків й опі"
кунів вони мають право складати різні угоди відносно праце"
влаштування, продажу майна тощо.
У правознавстві властивість правосуб’єктності має суб’єкт
права — особа (фізична або юридична), яка має за законом здат"
ність мати і здійснювати безпосередньо або через представника
права, юридичні обов’язки, тобто має правосуб’єктність.
Юридичні особи набувають правоздатності і дієздатності,
тобто стають суб’єктами діяльності, одночасно з моменту їх ви"
никнення. Межі правоздатності та дієздатності юридичної особи
визначаються його статутом у межах чинного законодавства.
У міжнародному праві суб’єктами міжнародної діяльності є дер"
жави, деякі міжнародні організації.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що становлення
особистості у процесі соціалізації полягає в набутті нею власти"
востей суб’єктності і правосуб’єктності. Ці властивості форму"
ються разом із формуванням соціогенних параметрів — потреб
і соціальних настанов, а також програм життєдіяльності щодо
задоволення матеріальних і духовних потреб.
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Частина ІІІ. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ
(КОМАНДИ) І ВЕЛИКОЇ (ФОМУВАННЯ)
ГРУП ТА МАСОВИХ ЗІБРАНЬ

РОЗДІЛ 16. МАКРОПІДХІД: СИСТЕМНИЙ
АНАЛІЗ МАЛОЇ КОНТАКТНОЇ
ГРУПИ
16.1. Методологія і етапи системного аналізу
малої контактної групи як команди
Малу контактну групу ми уявляємо як деяку сукупність
знайомих між собою людей, скажімо, мешканців одного
під’їзду будинку або компанії друзів. Ці люди нічим не зо"
бов’язані один одному. Життєдіяльність їх незалежна, вони
вільні у прийнятті своїх рішень. Групою вони діють переважно си"
туативно, висловлюючи думки про певні зовнішні події. У таких
групах часто не окреслена чітко групова мета їх існування, не
визначена їх суб’єктність. За деякими визначеннями, під групою
розуміють сукупність індивідів за спільною соціально"демографіч"
ною ознакою (за статтю, віком, національністю, освітою тощо).
Такі групи — це або класи у класифікаціях, або страти у стра"
тифікаціях сукупностей індивідів. Вони не є суб’єктами і не
розглядаються.
Водночас системний підхід передбачає вивчення соціальних
суб’єктів як цілостей, наділених комплексом інваріантних і не"
інваріантних параметрів. У цьому сенсі більш підходящий, по"
рівняно з поняттям «група», було б поняття «команда», зважа"
ючи на її цілість і цілеспрямованість її діяльності, на її
суб’єктність у розумінні здатності приймати рішення щодо
реалізації потреб. Це може бути екіпаж літака, бригада
будівельників, спортивна команда, підрозділ організації тощо.
У команді краще проглядаються питання впливу групи на фор"
мування особистості, її соціалізації. Тому, на наш погляд,
термін «команда» є більш вдалим, але, зважаючи на поши"
реність серед психологів терміна «мала група», будемо вжива"
ти цей термін, але поряд із ним уживатимемо також термін
«команда» як синонім.
На основі системного підходу команда, її командна свідомість,
описується комплексом параметрів так само, як і сфера свідо"
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мості особистості та психіки людини (в частині ІІ). Виявлені
інваріантні детермінуючий і регулюючий параметри соціаль"
них суб’єктів системи «соціальний суб’єкт ↔ соціальне і штуч"
но"природне ціннісне середовище» адаптуються до команди як
підсистеми «команда (мала група) ↔ ціннісне середовище». По
суті, інваріантні детермінуючий і регулюючий параметри осо"
бистості — потреби і соціальні настанови — унаслідок інваріант"
ності залишаються і параметрами команди лише з додаванням
ознаки «командні» або «групові» — групові потреби і групові
соціальні настанови.
З методологічної точки зору системний підхід щодо вивчення
команди передбачає два варіанти пізнання будь"якого ієрар"
хічно структурованого утворення: макропідхід як описовий
і мікропідхід як пояснювальний. Для докладного вивчення
властивостей команди необхідно дослідити її спряження
з відповідними цінностями соціального і штучно"природного
середовища на макрорівні.
Виділимо у трирівневому конструкті соціальної ієрархії (на"
приклад: інститут — лабораторія — науковець) команду"групу
індивідів як цілості на середньому рівні (лабораторія), що
є підсистемою складнішого соціального утворення (науково"
дослідного інституту) і сама включає індивідів (науковців) як
підсистем. Iз того, що вибрана команда є середньою ланкою
трирівневого конструкту між надсистемою (соціальною струк"
турою або соціальним середовищем) і членами команди, мето"
дологічний принцип макропідходу дозволяє виявити і описати
її властивості як певної цілості, що взаємодiє зовні з іншими
системами, а принцип мікропідходу дає змогу дати їм пояснен(
ня на основi вивчення особливостей взаємозв’язкiв i взаємодiї
її членів ізсередини.
Спочатку вивчення такої команди"групи індивідів здійсню"
ється на макрорівні, який дає змогу виявити певні її парамет"
ри у взаємодії з різними суб’єктами соціального середовища.
Методологія системного підходу й ознаки системи зумовлю"
ють етапи системного аналізу команди (див. 2.2). На етапi сис"
темного аналiзу команди у статиці послідовно відслідковуємо
її системні ознаки.
1. Команда, очолена керівником або лідером, є цілісною,
оскільки має мету"потребу своєї діяльності і як суб’єкт є дос"
татньо автономною у прийнятті рішень щодо реалізації цієї
потреби у полі спряжених із нею цінностей середовища. На"
приклад, мета"потреба лабораторії спряжена з матеріальними
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й інформаційно"ідеальними цінностями науково"дослідного
інституту, а нормативні функції лабораторії визначені стату"
том інституту. Якщо така команда співробітників досить авто"
номна, то її можна аналiзувати, виокремивши із зовнiшньої
надсистеми або з навколишнього соціального середовища.
2. Під час подальшого аналізу враховується: закрита чи
відкрита ця система насамперед для обміну інформацією
із зовнiшнiми системами й iншими соціальними утвореннями,
централізовано чи децентралізовано здійснюється такий
обмін. Зазвичай, команда відкрита для обміну інформацією,
ресурсами тощо з іншими суб’єктами, хоча є й закриті або спе"
цифічно закриті системи (режимні підприємства, підпільні
організації, релігійні секти, в’язниці тощо).
3. Наступна ознака системи пов’язана з її ієрархічною струк"
турою. У виокремленому трирівневому фрагменті ієрархічної
соціальної структури команда вивчається спочатку на макро"
рівні (як «чорна скринька») у взаємодії з іншими суб’єктами,
а потім на мікрорівні як структури її підсистем, тобто вхожих
до її складу взаємодіючих осіб (як «біла скринька»). Тим самим
установлені параметри команди"групи на рівні її зовнішніх між"
групових взаємодій одержують пояснення на рівні внутрішніх
міжособистісних взаємодій.
4. Для подальшого аналізу команди важливо встановити, го(
мео( чи гетеростатичною вона є. Об’єднана спільною метою,
команда є біосоціальним утворенням подібно людині як біосо"
ціальній істоті. Організації різних соціальних інституцій, а разом
з тим і їх підрозділи"команди, можуть належати як до гомеоста"
тичних, так і до гетеростатичних систем. Наприклад, підприємст"
ва, що працюють за жорсткою технологією, тобто рівномірно
споживають сировину й енергію та поточно виробляють цін"
ність"продукт, не є розвивальними і належать до класу гомеоста"
тичних систем. Їх розвиток полягає у зміні або удосконаленні
технології. Творчі організації, наприклад, конструкторське бю"
ро, науково"дослідницька лабораторія, художня студія чи фут"
больний клуб та їх підрозділи, являють собою осередки колек"
тивного розуму, які споживають інформацію за профілем,
є розвивальними і виробляють цінність"продукт у формі теоре"
тичних розробок, проектів, моделей і їх втілень в окремих зраз"
ках нового продукту. Такі організації належать до класу гете"
ростатичних систем. Як і окремі особистості, окремі творчі
організації та їх підрозділи, очолювані видатними особистостя"
ми, здатні творити надзвичайні матеріальні й духовні цінності
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культури, які б одержували найвищі оцінки експертів і визнан"
ня широкої громадськості, і тим самим самореалізувались.
Оскільки життя людини скінченне, то кожен член коман"
ди, а разом із тим команда, протягом значного проміжку часу
старіє і потребує заміни вибулих членів команди молодими
людьми зі збереженням її внутрішньої структури, що є ознакою
гомеостатичної системи. Команда як соціальна розвивальна
є гетеростатичною і творювальною, здатною до саморе"
алізації. Окремим механізмом оновлення команди як гомео"
статичної і гетеростатичної системи є періодична ротація її
складу.
5. Далі слід визначити суб’єктність команди, тобто сту"
пінь самостійності приймати рішення щодо задоволення своїх
командних потреб. У свою чергу, ступінь самостійності визна"
чається тим, існує ця команда як окреме утворення в соціаль"
ному середовищі чи вона включена в певну ієрахічну структу"
ру як підрозділ, що виконує завдання організації. Виділення
трирівневого конструкту в ієрархії уможливлює застосування
макро( і мікропідходів у пізнанні команди — зовні як цілості
і зсередини як взаємодіючих осіб.
6. Наступний крок системного аналізу групи"команди по"
лягає у визначенні, чи вона є детермінованою, чи статистич(
ною. Якщо команда співробітників є підрозділом організації,
що діє за статутом, то вона належить до типу детермінованих,
а якщо вона являє собою сукупність індивідів зі спільною
ідеєю, інтересом, метою, то вона є статистичною системою.
У будь"якому разі, це групи людей зі спiльними параметрами,
що регулюють і детермінують активність — груповою метою —
потребою і комплексом соціальних настанов. Системний
аналiз передбачає вiднесення дослiджуваної команди до одного
із цих типiв.
7. Методологічно команду як систему вивчають спочатку
у статиці, тобто виявляють її внутрішню структуру, а потім
у динаміці, тобто вивчають процеси її розвитку, стагнації чи за"
непаду. У підсумку, у статицi визначено мiсце команди в iєрар"
хiчнiй структурi або соціальному середовищі як цілості та комп"
лекс інваріантних параметрів, насамперед, детермінуючих
(соціальних потреб"цілей) і регулюючих (соціальних настанов:
норм, регламентів, правил тощо) їх активність щодо споживан"
ня і творення цінностей, заради яких команда створена. Пiсля
цього методологiчно доцiльно розглянути систему в динамiцi, тоб"
то дiю її в часi. Як відомо, процеси поділяються на стаціонарні
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і нестаціонарні, а останні — на розвивальні і занепадаючі. Дiя
достатньо автономних соцiальних систем у часi формалiзується
з використанням методiв прогнозування, планування, програ"
мування, управлiння, керівництва і, урешті"решт, прийняття
рішень щодо реалізації мети"потреби. У дiяльностi, що пов’я"
зана із проектуванням i створенням системи, використовують"
ся методи сiтьового планування (див. 11.3).
Відповідно до системного підходу основні детермінуючі
і регулюючі параметри команди за допомогою мотивів ув’язу"
ються в цільові, відносно тривалі програми або виявляються
в комплексі ситуативно залежно від того, якою мірою вони авто"
номні, формальні чи ні, і подальший процес реалізації потреб
розглядається в часі, тобто в динаміці. Як було зазначено, сис"
темний підхід передбачає аналіз команди в динаміці не лише
самої по собі (як такої), але в межах спряженого з нею ціннісно"
го середовища, зокрема у вигляді певної соціальної структури.
Діяльність будь"якої команди як відкритої системи відбуваєть"
ся в полі інформаційних і матеріальних цінностей та спрямова"
на на споживання і творення специфічних для неї цінностей
відповідно до цілей"потреб, заради яких ця команда створена
та існує. Динаміка команди являє собою ланцюг прийняття і
виконання рішень з урахуванням зворотних зв’язків керівником
щодо ефективності реалізації її потреб"цілей та інтересів. Від
ступеня свідомості, згуртованості, сумісності, цілості коман"
ди, здатності виступати єдиним колективним розумом, зале"
жить успіх її діяльності і можливість самореалізації.
Розпочнемо системний аналiз команди з останньої системної
ознаки, як системи у просторi i часi, причому спочатку у статицi,
а потім у динамiцi. Тобто спочатку доцiльно вивчити її струк"
туру, а потiм — процеси, тобто функцiювання і змiни в часi.
16.2. Поняття команди (малої контактної групи)
та її параметрів
Наступною за складністю над суб’єктом"системою «особис"
тість» в ієрархії соціальних суб’єктів є система «команда» або
«мала контактна група» як самостійне соціальне утворення
(приватна кав’ярня, група здоров’я відпочиваючих) або як під"
розділ складної структури (лабораторія науковців в інституті,
цех на заводі). За одним із визначень, «мала група — відносно
невелике число безпосередньо контактуючих індивідів, об’єд"
наних спільними цілями та завданнями» [КПС, 1998, с. 73].
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Йдеться про потреби"цілі індивідів як чинника, що об’єднує їх
у групу.
За регулятивно(детерміністською концепцією теорії соціаль(
ного суб’єкта, було встановлено інваріантні детермінуючий
і регулюючий параметри для низки ізоморфних соціальних сис"
тем — для індивідів і організацій, зокрема, людей і малих груп
(команд).
Звернемо увагу на необхідність дотримання правил логіки
під час формулювання визначень понять, зокрема визначення
видового поняття через родове. Оскільки виходячи з логіки сис"
темного аналізу, команда як цілість є частинним випадком
соціальних спільнот, то поняття спільнота є родовим стосовно
команди і тому через неї визначається.
Команда (мала контактна група) — це обмежена в роз(
мірах спільнота контактуючих між собою осіб, об’єднаних
у певну якісно своєрідну цілість для реалізації командної ме(
ти(потреби (інтересу) з дотриманням у своїй діяльності
комплексу регулюючих соціальних настанов (формальних і не(
формальних моральних і правових норм).
Мета подальшого дослiдження полягає в застосуванні систем"
ного пiдходу до вивчення команди на пiдставi виокремлення
iнварiантних властивостей iзоморфних соцiальних систем
із подальшим додаванням її специфiчних властивостей. Ко"
манда, як і будь"який соціальний суб’єкт, є ізоморфною систе"
мою в ієрархії соціальних систем"суб’єктів, як це було з’ясова"
но в розділі 4, і описується тими самими інваріантними
детермінуючими і регулюючими параметрами. Адаптуючи
інваріантні параметри суб’єктів до команди, доходимо виснов"
ку, що детермінуючим її діяльність параметром є командна
мета(потреба (або командний інтрес), тобто призначення та"
кої команди, для якого вона створена, а регулюючим
діяльність у соціальному середовищі — соціальні настанови,
тобто норми, регламенти, правила регулювання відносин
суб’єкта"команди з іншими суб’єктами незалежно від того, чи
є така команда формальною як підрозділ організації, чи дея"
кою неформальною автономною групою.
Отже, в адаптації до особистості цим параметрам відповіда"
ють потреба і соціальна настанова і в принципі ці самі терміни
можна зберегти і для команди або контактної групи як певного
суб’єкта: команда, очолена лідером або керівником, реалізує
командні потреби і керується у своїй діяльності соціальними
настановами (наприклад, адміністративними нормами, відоб"
раженими у статуті організації).
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Але для детермінуючого активність параметра соціальних
суб’єктів і їх підрозділів вживають також термін «інтерес», що
можна вважати синонімом поняття «потреба» (скажімо, у ви"
разі «інтереси нафтової компанії», інтереси держави). Але для
збереження єдиного понятійного апарату теорії малої групи (ко"
манди) і теорії особистості доцільно розглядати детермінуючий
параметр як групову потребу і регулюючий параметр — як
соціальну настанову, якою керується група"команда (її керів"
ник). Крім того, для більшої ясності контексту вживатимемо
також словосполучення «мета"потреба», «цілі"потреби». Ана"
логічно тому, як в теорії особистості реалізації соціогенної потре"
би передує мотивація її формування й активізації, так і в теорії
малої групи реалізації мети"потреби передує також мотивація
її формування та активізації. Для повної характеристики ко"
манди до названих двох типів детермінуючих і регулюючих
діяльність параметрів — потреб і соціальних настанов — слід
додати низку специфічних параметрів команди, таких як кіль"
кість членів, групова компетентність, інформаційний обсяг, згур"
тованість (цілість), керованість, профільованість, напруженість
міжособистісних стосунків, сумісність, соціально"психологіч"
ний клімат, вплив лідера, керівника та інші, які слід урахову"
вати в її діяльності щодо задоволення споживальних і творильних
потреб [Бэрон…, 2003; Кричевский…, 2001]. Одночасно команда
може бути підрозділом, тобто підсистемою системи"організації,
і це зумовлює її специфіку стосунків і взаємодії з іншими під"
розділами організації.
Важливою ознакою команди є те, що вона об’єднує однодум"
ців або фахівців зі спільною метою"потребою команди. Іден"
тифікуючи себе за цією ознакою, індивід подумки долучається
до такої команди"групи як референтної або прагне стати її чле"
ном. Група"команда не виникає сама по собі безцільно, її створен"
ня має бути мотивованим. Саме мотивація спільної мети"потреби
гуртує індивідів у команду (автономну або як підрозділу орга"
нізації).
Після відповідних визначень і уточнень звернемося до ана"
лізу об’єкта і предмета соціальної психології малої контактної
групи"команди.
За онтологічним визначенням, об’єктом вивчення є підсис"
тема «команда» системи «команда ↔ природно"штучне і соціаль"
не середовище (соціальна структура)» або коротко «команда ↔
соціальне середовище» (наприклад, лабораторія науковців
у складі інституту). Із цієї системи виокремлюється як підсис"
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тема команда, що розглядається у трирівневому конструкті
ієрархії: індивід — команда — соціальна структура. Такий три"
рівневий конструкт охоплюється «деревом цілей», у якому
мета"потреба надсистеми (організації, формування, громади
тощо) галузиться на потреби"цілі груп"команд, які, у свою чер"
гу, галузяться на потреби"цілі кожного із членів таких команд.
Узгодження цих цілей на всіх рівнях є необхідною умовою опти"
мізації діяльності команди як підрозділу організації. Стабіль"
ність та ефективність діяльності підрозділів (команд), а разом із
тим — задіяних в них осіб, зумовлені психологічними силами
в результаті їх взаємодії, тобто взаємодії психічних систем цих
осіб (мотивації їхніх потреб, моральних настанов, рис характе"
ру, компетентностей, гендерних властивостей тощо).
Зазначимо також, що команди як цілості диференціюються
за ступенем суб’єктності між крайніми значеннями групи"суб’єк"
та (клуб аматорів за інтересами) і групи"несуб’єкта (підрозділ
у жорсткій технології організації: команда пожежників). Гру"
пи"суб’єкти достатньо самостійні щодо прийняття рішень
у своїй діяльності, тоді як групи"несуб’єкти мають достатньо
обмежені можливості щодо прийняття рішень. Мета"потреба
надає групі суб’єктності, а реалізація мети"потреби зумовлює
динаміку її розвитку, застою або занепаду.
За гносеологічним визначенням, предмет соціальної пси"
хології малої групи"команди включає властивості й закономір"
ності, що характеризують розширений об’єкт «команда ↔
соціальне середовище». Ці закономірності пов’язані з виявлен"
ням комплексу параметрів команди як цілості, спряжених із
цінностями середовища. Розв’язання цієї задачі потребує
конкретизації вивчення команди як підсистеми (підрозділу)
певної соціальної структури (організації, соціального середови"
ща), установлення інваріантних параметрів малої групи"
суб’єкта з іншими суб’єктами на основі їх міжгрупової
співробітницької (підрозділи організації) або суперницької
(конкуруючі команди) взаємодії (макропідхід) та пояснення
природи цих параметрів на основі внутрішньогрупової міжосо"
бистісної взаємодії (мікропідхід).
Оскільки предмет вивчення команди є частиною предмета
теорії соціального суб’єкта, то встановлені раніше інваріантні
детермінуючі і регулюючі властивості останнього притаманні
й команді як його частинному випадку. У комплекс параметрів
команди, очолюваної лідером, крім названих інваріантних,
входять також специфічні для неї параметри, конкретизовані
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в показниках: обсягу, професійного статусу, акредитації, авто"
номності, партнерства і конкуренції тощо.
Розпочнемо систематизацію параметрів команди зі з’ясуван"
ня її місця в системі «соціальний суб’єкт ↔ соціальне і штуч"
но"природне ціннісне середовище», що є об’єктом вивчення
соціальної психології. У цій зв’язці як соціальний суб’єкт роз"
глянемо формальну або неформальну команду, спряжену своїми
потребами, соціальними настановами та іншими параметрами
з матеріальними й інформаційно"ідеальними цінностями сере"
довища.
Середовище є структурованим полем цінностей не тільки для
окремих індивідів, а й для команд як суб’єктів діяльності.
Одна частина цих цінностей — це предмети задоволення ко"
мандних потреб, з огляду на що їх можна назвати матеріальни"
ми й інформаційно"ідеальними благами, і друга частина —
інформаційно"нормативні цінності, які є регуляторами діяль"
ності. Отже, як це було і у випадку індивідів, цінності ма"
теріального й інформаційно"ідеального середовища поділяються
на два класи: 1) цінності(блага, що відповідають різним за при"
родою потребам і включають матеріальні (наприклад, харчові,
різні людські, матеріальні й енергетичні ресурси, устаткуван"
ня, обладнання тощо) й інформаційно"ідеальні (інформаційні
банки даних, засоби інформації, наукові твори тощо) продукти
«споживання» і творення та послуги (наприклад, у формі
сервісу), і 2) цінності(регламенти, які суть соціальні настано"
ви (норми) і відповідають регламентуючим орієнтирам команд
у їх цілеспрямованій діяльності, відображеним у статутах ор"
ганізацій, ухвалах та інструкціях керівництва тощо.
Після структурування цінностей соціального і штучно"при"
родного середовища постає питання: за допомогою яких пара"
метрів команда спряжена з ними? Відповідь така: команда
спряжена із цінностями середовища за допомогою таких самих
параметрів, що і будь"який соціальний суб’єкт, тобто спряже"
на двома класами параметрів — детермінуючих і регулюючих
її цілеспрямовану діяльність.
Подальша мета полягає в обґрунтуванні визначення вже
відомих детермінуючого й регулюючого параметрів команди че"
рез аналіз їх зв’язків із цінностями середовища. Ідея досліджен"
ня полягає у «вилученні» системи «команда» з надсистеми
«команда ↔ соціальне середовище (соціальна структура)», тоб"
то полягає у «розриві» подумки зв’язків спряження команди
із середовищем задля типологізації цінностей середовища
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з метою встановлення відповідної типології спряжених із ними
параметрів команди.
Команда створюється в уже сформованому соціальному сере"
довищі як автономна або як складова певної соціальної структу"
ри з певною командною метою на базі заздалегідь розробленої
соціальної технології, реалізацію якої можна тлумачити як за"
доволення відповідних групових споживацьких і творильних
потреб. Щодо питання розвитку команд, то він зумовлений удо"
сконаленням або зміною відповідних соціальних технологій.
Проаналізуємо окремо складові системи «команда ↔ ціннісне
середовище». З аналізу команди як сукупності індивідів випли"
ває, що комплекс її характеристик включає природжені і набуті
параметри. Інваріантними є детермінуючі та регулюючі парамет"
ри. Детермінуючі параметри, що активізують команду, суть гру(
пові або командні потреби, а регулюючі, за допомогою яких відбу"
вається управління її діяльністю, суть соціальні настанови —
норми, права, обов’язки, закони, інструкції тощо (рис. 5).
ПАРАМЕТРИ КОМАНДИ
(контактної групи)
групова психіка
Набуті
(сфера свідомого)
Особистість
інваріантні
(диференційовані за
соціальними інституціями)
детермінуючі
групові соціоген'
ні потреби
пасивні
(спожи(
вання)

активні
(тво(
рення)

матеріальних та
ідеальних цін"
ностей

регулюючі
соціальні
настанови
(правові нор"
ми законодав"
ства, права
та обов’язки,
правила,
регламенти
тощо)

неінваріантні
(специфічні)
згуртованість, кон"
солідованість, гру"
пова сумісність,
дисциплінованість,
керованість, ком"
петентність тощо

Природжені
(сфера
несвідомого)
Організм
групові біо" та пси"
хогенні «потреби»
(вітальні, емоцій"
ні), обсяг, емоцій"
на напруженість
тощо

Рис. 5 — Систематика параметрів команди (контактної групи)
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Оскільки, по"перше, група"команда являє собою сукупність
людей із природженими параметрами, то біо" (у тому числі
психо") генні її потреби задовольняються тими самими ма"
теріальними й ідеальними цінностями, що й окремої людини —
тими самими продуктами харчування і тими самими чуттєви"
ми стимулами. До того ж, команда, залежно від свого призна"
чення, споживає (тобто задовольняє командні потреби) різні
ресурси — електроенергію, воду, певні матеріали тощо.
Оскільки, по"друге, команда — незалежно від того, це брига"
да, екіпаж, осередок чи оркестр — являє собою цілісну структу"
ру людей з набутими параметрами, то діяльність її спрямована
на досягнення командної мети щодо реалізації командного
інтересу, тобто задоволення набутої або спроектованої команд"
ної потреби шляхом творення певної матеріальної або ідеальної
цінності: будівельна бригада потребує цінності — енергетичні
й матеріальні ресурси, будівельну техніку — і створює матеріальну
цінність — будинок; оркестр потребує цінності — музичні інст"
рументи — і відтворює ідеальну цінність — музичний твір.
Формальні командаи підпорядковують свою діяльність со"
ціальним настановам — законодавству, нормам, правилам, відоб"
раженим у статутах організацій, а неформальні команди —
своєрідним писаним і неписаним законам. На рівні команд
регулювання взаємин між їм подібними здійснюється за допо"
могою соціальних настанов стосовно формальних і неформальних
команд — правових і моральних норм, звичаїв і традицій.
Субстратом цінностей фізичного й соціального середовища
є матеріальні та ідеальні цінності (первинними субстанціями
яких є вартість, маса, інформація), спряжені із соціогенними
параметрами, насамперед потребами команди. Але спряження
команди, як і кожної людини, з матеріальними й інформацій"
но"ідеальними цінностями не вичерпують усі характеристики
членів команди й середовища: потрібно ще врахувати необхід"
ні умови її існування в середовищі, які означають фіксацію
певних показників середовища і не тлумачаться як потреби
команди й людини. У разі зміни показників умов і команда,
й людина мають адаптуватися до цих змін, наприклад, до змін
температури середовища, атмосферного тиску, хімічного скла"
ду повітря і концентрацій його складових (загазованості), до
шумів, до освітлення, до пахощів і смороду, до змін психічно"
го клімату її оточення, до наповнення інформаційного просто"
ру тощо. Процес задоволення потреб малих груп, як і окремих
осіб, відбувається за належних умов середовища, зміни показ"
ників яких мають бути в допустимих межах.
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У моделі «команда ↔ соціальне середовище» відтворено гар"
монійне включення контактної групи в систему соціальних цін"
ностей суспільства, його соціальних інституцій, які охоплюють
усі сфери життєдіяльності: 1) родини, 2) педагогіки, 3) культури,
4) економіки, 5) політики, 6) релігії. Ця модель передбачає вклю"
чення контактних груп у поле матеріальних та інформаційно"
ідеальних цінностей суспільства.
Згідно із цією концепцією, узагальнююча модель «команда
↔ соціальне середовище» конкретизується в соціальних моде"
лях: «бригада ↔ будівельна організація», «партійний осередок
↔ політична партія», «навчальна група ↔ навчальний зак"
лад», «родина ↔ рід», «парафія ↔ церковна ієрархія» тощо.
Контактні групи, як і організації, складовими яких вони є, ди"
ференційовані за соціальними інституціями наступним чином:
Нормативне
регулювання:
Суспільство:

Моральне/Правове

Соціальні інституції:
Економічна
Політична
Педагогічна
Культурницька
Родинна
Релігійна

Команди (контактні групи):
бригада, мала фірма, екіпаж, підрозділ установи
партійний осередок, відділ апарату влади
навчальна група, педагогічний колектив
студія, аматорська група, спортивна секція
сім’я, родичі
парафія

Згідно з методологією системного підходу, цілість групи за"
безпечується груповою метою"потребою і відповідністю розпо"
ділу лідером"керівником індивідуальних завдань згідно зі
структурою «дерева"цілей» потребам"цілям членів групи. Це
є необхідною умовою створення групи, тоді як достатньою
умовою є взаємна адаптація психічних систем членів групи
(внутрішньогрупових настанов, особистих соціогенних потреб,
компетентності, характерів, гендерних особливостей тощо).
16.3. Класифікація і стратифікація контактних груп
Цінності штучно"природного і соціального середовища кла(
сифіковані і стратифіковані відповідно до структури су"
спільства та відображені в індивідуальній свідомості кожного
члена групи і, отже, у колективній свідомості контактної гру"
пи за її призначенням.
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Як відомо, людина щодня мігрує з однієї контактної групи
в іншу за соціальними інституціями відповідно до бюджету часу,
наприклад: сім’я ↔ трудовий колектив ↔ навчальна група ↔
художня студія ↔ спортивна секція ↔ партійний осередок ↔
християнська парафія тощо (див. рис. у розд. 10.4). Кожна орга"
нізована велика група складається з підрозділів, які суть кон"
тактні групи їх членів. Суспільство структуроване за соціальними
інституціями, що охоплюють діяльність сотен і тисяч різнопро"
фільних організацій, які, у свою чергу, містять безліч груп, що
являють собою елементарні групові суб’єкти з їх груповими по"
требами"цілями. Серед них: 1) в економічній сфері — фірма ма"
лого бізнесу, бригада, екіпаж, команда, команда бастуючих тощо;
2) у політичній — партійний осередок, команда політичного
лідера, група політичного протесту, фракція депутатів, загін доб"
ровольців тощо; 3) у культурницькій — художня студія, група
аматорів за інтересами, гурток художньої самодіяльності, клуб
проведення дозвілля, спортивна секція, група здоров’я тощо;
4) в освітянській — навчальний клас, студентська або аспірант"
ська група, група слухачів навчальних курсів тощо; 5) у родин"
ній — сім’я, рідня; 6) у релігійній сфері — церковна парафія.
Усю різноманітність команди передає багатомірна дихото"
мічна класифікація. Особливістю такої класифікації є те, що, по
суті, йдеться не про класифікацію цих команд, а про класифі"
кацію їх потреб"цілей. Розглянемо деякі команди, класифіко"
вані за такими класоутворювальними ознаками:
Класоутворю" Дихотомічна
вальна ознака класифікація
1
2
3

№

Пояснення
4

1 за суб’єкт" самостійні — самостійні групи"ко"
ністю
несамостійні манди приймають рі"
шення щодо реаліза"
ції групових потреб
самостійно, а несамо"
стійні групи"коман"
ди, будучи підпоряд"
ковані суб’єктам ви"
щого рівня, мають
обмежені можливості
у прийнятті рішень
2 за відношен" творильні — творильна команда"
ням до цін" е к с п л у а т а " група творить ціннос"
ті"системи, а екс"
ностей"сис" ційні
плуатаційна — їх
тем
експлуатує
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Приклади
5

Штат кав’ярні
і військовий під"
розділ

конструкторсь"
ке бюро; екіпаж
літака

Продовження таблиці
1

2

3

4

3 за статусом офіційні — офіційна (зареєстро"
на юридич" неофіційні вана в органах влади)
ній підставі
команда"група реалі"
зує мету"потребу як
завдання вищого ор"
гану, а неофіційна —
на добровільній основі
4 за соціаль" формальні — формальна команда
ною техноло" неформальні реалізує мету"потре"
бу за алгоритмом, за
гією
розподілом функцій
між її членами, а не"
формальна — довіль"
но; перша майже не
має ступенів свободи
у прийнятті рішень,
а друга має в достат"
ній кількості
5 за розміром малі — вели" малочисельна кон"
тактна група осіб
кі
із наявністю безпо"
середніх інформацій"
них контактів і чис"
ленна неконтактна
група з відсутністю
таких контактів
6 за доступом відкриті — Під час реалізації ме"
ти"потреби відкрита
до інформа" закриті
група обмінюється
ції
інформацією з інши"
ми суб’єктами, а за"
крита — ні
7 за статтю
чоловічі — специфічні функції
жіночі
виконують чоловічі
й жіночі колективи
8 у часі
тимчасові — тимчасова група ство"
рена на час виконан"
постійні
ня завдання, а пос"
тійна — для роботи
в постійному режимі

5

фірма, зареєст"
рована в органах
влади, працює
за статутом; ко"
манда добро"
вольців — без
статуту
екіпаж літака,
пожежна ко"
манда, фірма;
група друзів,
аматорська
група за інтере"
сами

партійний осе"
редок і політич"
на партія; бри"
гада і колектив
підприємства

цивільний за"
клад і військо"
вий заклад

спортивні ко"
манди, війсь"
кові підрозділи
тимчасова група
науковців для
реалізації пев"
ного проекту
і група водіїв
м і с ь к о г о
транспорту
243

Кінець таблиці
1

9

2

3

4

5

в постійному режимі група водіїв
м і с ь к о г о
транспорту
за штучни" л а б о р а т о р " лабораторна група група студен"
ми і нату" н і — н а т у " створена для виявлен" тів на екзаме"
ня залежностей показ" нах в умовах
р а л ь н и м и ральні
ників осіб у штучних інформаційної
умовами до"
умовах (тобто при ізоляції і гур"
слідження
фіксації кількох змін" ток натураліс"
них), які не можна
тів у природ"
вявити в натураль"
них умовах
них умовах

10 за рівнем
референтні індивід ідентифікує
ідентифіка" реальні — ре" систему власних со"
ції
ф е р е н т н і ціогенних потреб і со"
ціальних настанов —
уявні
світоглядних, про"
фесійних тощо — із
системою потреб"ці"
лей і подібних соці"
альних настанов ре"
ферентної групи

особа іденти"
фікує себе з
партійним осе"
редком будучи
або не будучи
членом полі"
тичної партії

За суб’єктністю групи"команди поділяються на самостійні,
які самостійно приймають рішення (приватна кав’ярня, торго"
ва лавка), і несамостійні, як підрозділи організації, прийняття
рішень яких зумовлені її статутом (відділ в установі).
Суб’єктність групи зумовлена її груповою метою"потребою
у споживанні і творенні певних матеріальних й інформаційно"
ідеальних (духовних) цінностей навколишнього штучно"при"
родного і соціального середовища.
За типом діяльності групи"команди поділяються на творильні
й експлуатаційні. Творильна команда створюється із фахівців
для розроблення та реалізації певного проекту протягом задано"
го терміну. Реалізується проект за сітьовим планом (див. рис. 3).
Наприклад, група конструкторів, будівельників тощо, завдан"
ня яких — створити певний продукт"цінність від початку і до
кінця, скажімо, збудувати корабель, будинок. Експлуатаційна
група перманентно експлуатує вже створену систему. Працює
така група за календарним планом. Наприклад, група працівни"
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ків, які експлуатують уже готовий продукт, скажімо, робота
команди на кораблі чи бригади робітників на конвеєрі зі скла"
дання певного виробу. Потребами"цілями творильних груп,
члени яких реалізують індивідуальні потреби"цілі, є творення
кінцевого продукту"цінності, а цілями експлуатаційних груп,
члени яких працюють переважно не за інтересами, хоча й за
фахом, а лише заради заробітку, є, можливо, підвищення про"
дуктивності праці. Відмінність творильних і експлуатаційних
груп відображається на психології взаємин їх членів. В обох ти"
пах колективів ефективність праці істотною мірою визначаєть"
ся злагодженістю роботи, усвідомленням відповідальності ви"
конавців.
За розміром групи поділяються на малі й великі, але крите"
рієм такого поділу є, по"перше, наявність безпосередніх інформа"
ційних контактів між її членами (сім’я, бригада, лабораторія,
осередок), і по"друге, включеність малих груп як підсистем
у велику групу"систему (лабораторія у складі інституту) або як са"
мостійних утворень у соціальне середовище (приватна кав’ярня,
торгова лавка). У будь"якому разі суб’єктність групи зумовлена
її спільною метою щодо реалізації групової мети"потреби у спо"
живанні і творенні певних матеріальних та інформаційно"іде"
альних (духовних) цінностей навколишнього штучно"природно"
го і соціального середовища. Характеристика класифікації
малих груп"команд зрозуміла з наведеної вище таблиці.
Щодо стратифікації малих груп"команд, то вони стратифі"
ковані за статусом. Ієрархічна структура кожної соціальної
інституції являє собою піраміду, в якій індивіди розподілені
від підніжжя до вершини за шкалою статусу у вигляді родо"ви"
дового розподілу. Просування індивіда шкалою статусу вгору
протягом життя являє собою сходження службовими сходинка"
ми кар’єри. Підйом індивіда на першу сходинку кар’єри озна"
чає підвищення статусу від члена команди до керівника коман"
дою — підрозділом організації, скажімо, робітник із часом стає
начальником цеху. Керівники інших підрозділів теж утворюють
команду, яку очолює керівник вищого рівня. Скажімо, директор
заводу очолює малу групу начальників цехів. Таке сходження
окремих осіб можна продовжити до вершини піраміди, якої до"
сягає одна людина — керівник найвищого рангу. Керівник кож"
ного рівня уособлює мету"потребу команди нижчого рангу.
Отже, ранжуванню керівників за шкалою статусу відповідає
ранжування очолюваних ними команд за статусом. Найчіткіше
стратифікація команд спостерігається у військовій організації.
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Перший рівень організації утворюють відділення, очолювані
їх командирами. Група командирів відділень підпорядкована
командиру взводу, група командирів взводів — командиру ро"
ти, група командирів рот — командиру полку, група коман"
дирів полків — командиру дивізії і т. п. Така ієрархізація
військових підрозділів, очолюваних командирами відповідних
рівнів, зумовлена «деревом цілей» військової частини під час
проведення військової операції. Подібну ієрархізацію малих
груп"команд назвемо стратифікацією. За шкалою статусу,
стратифіковані контактні групи всіх соціальних інституцій —
будь"то законодавчі, виконавчі та судові структури влади,
освітянських структур, організації політичних партій тощо.
До цього часу для характеристики команди як цілості було
використано методологічний принцип макропідходу: головне,
на основі міжсуб’єктної взаємодії встановлено комплекс пара"
метрів команди. Тепер принцип мікропідходу дає змогу дати їм
пояснення на основi вивчення взаємозв’язкiв i взаємодiї її чле"
нів. Якщо команда є підрозділом організації і створена з пев"
ною метою (потребою), то треба в «дереві цілей» організації
визначити мету створення такої команди, проаналізувати де"
термінуючі та регулюючі її діяльність параметри в межах орга"
нізації (макропідхід). Водночас потрібно проаналізувати
внутрішню структуру команди, якщо кожен із її членів вико"
нує певну функцію, оскільки внутрішнє «дерево цілей» визна"
чає формальні стосунки між ними (мікропідхід). Користую"
чись кібернетичною моделлю «чорної скриньки», зауважимо,
що макропідхід передбачає встановлення його властивостей
тільки на основі зовнішніх зв’язків, а мікропідхід передбачає
пояснення цих властивостей на основі його внутрішніх ме"
ханізмів, що означає перетворення його у «білу скриньку».
Отже, наступний етап пов’язаний із методологічним прин"
ципом мікропідходу до пояснення властивостей команди —
малої контактної групи. У цьому разі розглядаються меха"
нізми спілкування та взаємодії індивідів, лідерства й керів"
ництва в команді, проблеми соціально"психологічного кліма"
ту, міжособистісних суперечностей, конформізму, конфлікту
тощо.
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РОЗДІЛ 17. МіКРОПІДХІД: ЗАКОНОМІРНОСТІ
СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ

17.1. Структура команди
Згідно із системним підходом, команда як система"суб’єкт
із відповідним ступенем суб’єктності, включена в надсистему
(організацію) або в соціальне середовище інших суб’єктів і са"
ма включає інформаційно взаємодіючих індивідів як свої
підсистеми. До цього часу, користуючись моделлю «чорної
скриньки», були виявлені інваріантні властивості команди
(детермінуючий і регулюючий параметри), не вдаючись до уяв"
лень про її внутрішню будову і механізми дії. Одержані на мак"
рорівні властивості команди як суб’єкта міжгрупових взаємин
і субординаційних взаємин із системами вищих рівнів — ко"
мандна мета"потреба і соціальні настанови (норми, правила,
регламенти тощо) — потребують тлумачення і пояснення на
мікрорівні, тобто на основі аналізу компетентності і психо"
логічних механізмів відносин членів команди. Нагадаємо, що
за системного аналізу властивостей особистості на макрорівні
було розглянуто систему «особистість ↔ команда», у якій ко"
манда щодо неї виступала як надсистема або соціальне середо"
вище. Нині ж, за системного аналізу властивостей команди на
макрорівні розглядається система «команда ↔ структуроване
на соціальні суб’єкти середовище», в якій команда своїми
інваріантними параметрами (метою"потребою і соціальними
настановами) спряжена із ціннісним соціальним середовищем.
Спілкування є соціально"психологічним механізмом гуртуван"
ня команди в цілість для ефективної реалізації мети"потреби.
Отже, подвійний аналіз команди: 1) як сукупності членів і 2) як
цілісної системи"суб’єкта в міжгруповому середовищі, — дає
змогу пояснити особливості її детермінуючого і регулюючого па"
раметрів на рівні взаємозв’язків між її членами.
Постановка соціально"психологічної задачі оптимізації
діяльності членів команди щодо задоволення командної мети"
потреби подібна до постановки економічної задачі оптимі"
зації цільової функції при виконанні низки умов (обмежень).
Отже, результативність діяльності команди щодо реалізації
командної мети"потреби (цільової функції) залежить від
якісного рівня самої команди, пов’язаного з виконанням
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низки необхідних і достатніх умов. До числа необхідних умов
належить комплекс об’єктивних соціальних настанов,
пов’язаних із соціальною «технологією» реалізації командної
мети"потреби і відображених у статуті організації або в нефор"
мальному кодексі команди.
Для реалізації командної мети ці умови необхідні, але не"
достатні. Потрібно врахувати ще суб’єктивні психологічні
чинники членів команди, включаючи лідера (керівника), ко"
жен з яких намагається реалізувати індивідуальні потреби, ке"
руючись власними настановами, маючи певний освітній
рівень, певні звички й риси характеру, гендерні властивості то"
що. Тобто, потрібно пов’язати об’єктивний показник ре"
алізації командної мети"потреби з низкою суб’єктивних психо"
логічних параметрів членів команди, серед яких здатність
лідера виконувати належні функції щодо прийняття рішень
і управління діяльністю команди, суміщення функцій
керівника і лідера в одній особі, розв’язання сумісних (неанта"
гоністичних) і несумісних (антагоністичних) суперечностей,
аналіз компромісів, конфліктів і конформності у команді, ус"
тановлення сприятливого мікроклімата в команді тощо.
Звернемося до аналізу внутрішньої структури команди на чолі
з лідером. Ієрархічна структура будь"якої соціальної системи
(організації) визначається «деревом цілей» шляхом розгалужен"
ня інтегральної мети на підцілі нижчих рівнів (підрозділів) аж
до цілей окремих осіб. Лідер команди є виразником командної
мети, розподіленої між її членами у формі завдань унаслідок
представлення «дерева цілей» «деревом завдань» для виконавців.
Стабільність конструкції такого утворення зумовлена узгоджен"
ням командної мети"потреби з її складовими потребами"ціля"
ми членів команди та з метою"потребою надсистеми. Потреби
суб’єктів нижчого рівня мають бути узгоджені із завданнями
суб’єкта вищого рівня (соціогенна потреба члена команди має
відповідати поставленому їй лідером завданню). Якщо йдеться
про виробництво (економічна соціальна інституція), то діяльність
колективу організації спрямована на творення певних ціннос"
тей за певною технологією, закономірностям якої підпорядко"
вані потреби і соціальні настанови її підрозділів (команд) і далі —
працівників кожного з них. Для ефективної роботи команди
щодо реалізації її мети керівник має визначити завдання згідно
з технологією для кожного працівника, узгоджене з його інди"
відуальною потребою"метою. А це означає, що кожен із членів
колективу обмежує свою свободу дії комплексом соціальних
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настанов (прав і обов’язків), передбачених статутом організації
або неформальним кодексом команди. Отже, ефективність ді"
яльності колективу щодо реалізації колективної мети"потреби
залежить від злагодженої діяльності колективу, від дисцип"
ліни його членів. Останні мають обмежений спектр можливос"
тей прийняття рішень для реалізації індивідуальних потреб за
профілем діяльності команди, будь"то партійний осередок,
навчальна група чи робітнича бригада. Тому вони свою
діяльність пов’язують швидше з колективною, ніж з індивіду"
альною самореалізацією.
Як і у разі суб’єкта"особистості, між усвідомленою колек"
тивним розумом метою"потребою команди на чолі з лідером
і реальним станом її задоволення існує консонанс. У разі його
порушення виникає психічне напруження, яке виявляється як
колективний когнітивний дисонанс і розрядка якого слугує
рушієм діяльності суб’єкта"команди в напрямі консонансу,
тобто до збігу реального стану зі станом, визначеним метою"
потребою. Незадоволення командної потреби сприймається
членами команди як психічний дискомфорт, який вони нама"
гаються ліквідувати своєю діяльністю. Якщо така команда не
є компонентом певної соціальної технології (наприклад,
підрозділом підприємства або установи), а є достатньо са"
мостійним утворенням, призначення якого має помітну або ви"
соку суспільну значущість (наприклад, команда добровольців
екологічного нагляду за місцевістю), то досягнення мети щодо
реалізації потреби набуває для неї стратегічного значення
з наступною самореалізацією і стає сенсом існування команди,
сенсом життєдіяльності її членів.
17.2. Спілкування як засіб реалізації
індивідуальних і командних потреб
Вивченню сутності і різних аспектів спілкування людей при"
свячено безліч наукових праць, і психологія спілкування ви"
кладена у більшості підручників із соціальної психології. Але
спілкування висвітлюється як деяке самостійне явище, як спе"
цифічний вид діяльності, як соціальна потреба, що забезпечує
тлумачення поняття спілкування з позиції регулятивно"де"
терміністської парадигми теорії особистості [Циба, 2000, 2006].
Найважливішою тезою за цією теорією є та, що спілкування
може бути мотивоване і спричинене лише біо" або соціогенною
потребою людини, і керується вона при цьому соціальними
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настановами — моральними і правовими нормами. Актуалізація
потреби змушує цю особу шукати засоби її прямого або опосе"
редкованого задоволення, зокрема, у разі потреби, через спіл(
кування з іншими людьми. Отже, за даним нами визначенням,
спілкування — це обмін інформацією однієї особи з іншою
шляхом мовлення щодо задоволення їхніх потреб.
Наведемо ще подібне визначенння поняття «спілкування»
через потреби В. Я. Ляудіс: «Спілкування — складний багато"
плановий процес установлення і розвитку контактів і зв’язків
між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і та"
кий, що включає обмін інформацією і вироблення єдиної стра"
тегії взаємодії» [Ляудис, Інтернет].
Згідно з методологією системного підходу, в дослідженні
стосунки між суб’єктами відображаються системою «осо"
бистість ↔ соціальне середовище», зокрема системою «осо"
бистість ↔ команда». За цією схемою, особистість спряжена
з інформаційними цінностями соціального середовища, тобто
із джерелами інформації щодо задоволення своїх потреб, які
можуть бути використані у спілкуванні (у взаємодії) з компе"
тентними суб’єктами. Діяльність будь"якого соціального
суб’єкта зумовлена детермінуючим чинником (потребою"ме"
тою), а моральна і правова регуляція — регулюючими
(соціальними настановами). Взаємодія суб’єктів здійснюється
за допомогою цих параметрів як обмін інформацією, тобто
спілкування за допомогою мовлення. Залежно від значущості
і тривалості реалізації потреб співрозмовників, їх спілкування
може бути ситуативним або довготривалим. Ситуативне
спілкування двох чи кількох осіб можна розглядати як узго"
дження їхніх параметрів у новоутвореній ситуативно
об’єднаній системі. Тривале об’єднання осіб у команду перед"
бачає їх спілкування для реалізації командної мети"потреби.
Явище контактної взаємодії спостерігається з моменту наро"
дження дитини, але чи можна це назвати спілкуванням? Для за"
доволення своїх органічних потреб дитина вступає у взаємодію
із соціальним оточенням, насамперед, із матір’ю та рідними.
Народжується дитина з комплексом природжених параметрів,
серед яких активізуючі поведінку біо" (вітальні та психогенні)
потреби. Необхідність задоволення органічних потреб дитини
в перші роки життя потребує сторонньої допомоги, що зумовлює
її «спілкування» з іншими особами. На відміну від інших авто"
рів, вважатимемо спілкування не потребою, а мовним (вербаль"
ним або невербальним) засобом задоволення іншої — біогенної
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потреби. Психогенна потреба в синтонії (за К. Обуховським),
у емпатії, у співчутті тощо не вважається спілкуванням. Для
чіткості використання термінології спілкуванням будемо вважа(
ти лише мовний (вербальний або невербальний) спосіб задово(
лення потреб за допомогою звертань до інших осіб. Отже, гар"
монізація індивідів із соціальним середовищем починається
змалечку — з навчання малят мови.
Формування засобами мови особистісних соціогенних пара"
метрів дітей відбувається в результаті їхнього спілкування
спочатку з матір’ю, рідними, а потім — з дорослими та між со"
бою. Пізніше у спілкуванні з батьками, ровесниками та вчите"
лями, а також через художню літературу, засоби масової ін"
формації, Інтернет тощо відбувається зародження та розвиток
соціогенних параметрів особистості — соціогенних потреб (де"
термінант поведінки) і соціальних настанов (регуляторів пове"
дінки). З віком юніори готують себе засобами спілкування до
дорослого життя в командах, групах, осередках, бригадах, ко"
лективах тощо організацій різних соціальних інституцій.
У кожному акті спілкування один із партнерів, задовольня"
ючи і узгоджуючи свої потреби з потребами іншої особи, спира"
ється на засвоєні норми поведінки (соціальні настанови).
Багаторазове повторення цих норм у спілкуванні під час задо"
волення низки різноманітних потреб у різних обставинах
сприяє їх засвоєнню і повторенню як рис характеру та більш
досконалому застосуванню в нових ситуаціях, наприклад,
у командах (у сім’ї, бригаді, партійному осередку, навчальній
групі, художній студії, науково"технічному гуртку, спор"
тивній секції, творчій аматорській команді, парафії тощо). Це
свідчить про те, що спілкування є одним із ефективних прак"
тичних засобів соціалізації особистості.
За допомогою набутих параметрів людина гармонізується
зі структурованим ціннісним соціальним середовищем шля"
хом взаємодії з різними суб’єктами. Зазначимо, що люди
можуть взаємодіяти між собою або як вільні особистості, або
як елементи певної соціальної технології. У першому випадку
ця взаємодія відбувається як міжособистісне суб’єктне спілку"
вання, тобто з метою задоволення власних потреб його учас"
ників (Спілка художників), а у другому випадку — як ділове
спілкування згідно з потребами цілеспрямованої технологічної
діяльності (обмін розпорядженнями командира і членами
екіпажу літака).
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Якісні рівні спілкування зумовлені перевагою одного
із двох чинників — чинника ділових стосунків і емоційного
чинника взаємин членів команди і охоплюють діапазон
проміжних значень між ними. Про це йдеться в енциклопедич"
ному словнику «Человек»: «Акт спілкування … починається,
як правило, з потреби у сумісній дії з метою задоволення
власних та інших інтересів. Усі випадки міжособистісного
спілкування постають як деякий континуум, на одному полюсі
якого — спілкування, існуюче із необхідності або обов’язку, на
другому — спілкування, основане винятково на симпатії
і прив’язаності» [Человек…, 2000, с. 236].
Кожний соціальний суб’єкт являє собою певну ціліність зав"
дяки реалізації колективної мети як «дерева"цілей» і, урешті"
решт, завдяки взаємозв’язкам індивідів у структурі «дерева"
цілей», що передбачає їхнє пряме й опосередковане
спілкування. Взаємодія між людьми здійснюється безпосе"
редньо шляхом спілкування і опосередковано за допомогою
різних технічних засобів зв’язку. Підкреслимо, що вступивши
у взаємодію з метою задоволення потреб (але не у спілкуванні,
а у споживанні або творенні матеріальних та інформаційно"іде"
альних цінностей штучно"природного і соціального середови"
ща), соціальні суб’єкти діють у межах новоутвореної системи
із двох чи кількох осіб.
Обговоривши зміст набутих параметрів особистості для вхо"
дження її в соціальні інституції, постає питання про засоби їх
набуття. Серед таких засобів соціалізації найбільш поширеним
і цілеспрямованим є виховання особистості (суб’єкт"об’єктного
впливу) шляхом навчання моральних, етичних, правових, ес"
тетичних норм поведінки в суспільстві; шляхом довільного
формування особистості засобами літературного й мистецького
впливу; засобами використання свого й інших осіб життєвого
досвіду; нарешті, засобами спілкування з іншими суб’єктами
(суб’єкт"суб’єктного впливу).
Відповідно з «дерева цілей» внутрішня структура команди
передбачає, з одного боку, мережу постійних інформаційних
зв’язків між її членами, а з іншого боку, на неї накладається
калейдоскоп ситуативних контактів як спілкування між чле"
нами команди щодо реалізації командної потреби, а також
індивідуальних ділових та сторонніх потреб (кожен член ко"
манди, будучи членом контактних груп інших соціальних
інституцій, приносить із собою в дану команду проблеми,
пов’язані з реалізацією сторонніх індивідуальних потреб).
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У частині ІІ було зазначено, що успішна діяльність певної осо"
би в команді залежить від ступеня її соціалізації — інтеріори"
зації соціальних настанов і компетентності щодо реалізації ко"
мандної мети"потреби. При цьому спілкування і взаємодія
двох чи кількох осіб було розглянуто як засоби задоволення їх
мотивованих потреб. «Потребу у спілкуванні» ми розуміємо не
як потребу людини, а як засіб або спосіб задоволення її при"
роджених і набутих потреб.
Предметом подальшого розгляду буде взаємодія певної осо"
би з іншими особами щодо співвіднесення потреб кожної з них
за допомогою спілкування. Предмет спілкування визначається
змістом потреби ініціатора спілкування, і в його процесі з’ясо"
вується інтерес (зміст потреби) співучасників розмови. Будемо
розрізняти суб’єкт"суб’єктне і суб’єкт"об’єктне спілкування.
Якщо інтереси співрозмовників повністю або частково збіга"
ються, то виникає цілеспрямоване суб’єкт"суб’єктне спілку"
вання до повного або часткового вирішення проблеми щодо
задоволення їхніх потреб. У суб’єкт"об’єктному спілкуванні
задовольняється потреба лише одного зі співрозмовників, один
з яких вбачає в іншому джерело інформації для задоволення
своєї потреби. У цьому разі співрозмовник, який може надати
інформацію"цінність, безпосереднього інтересу до учасника
розмови не має і може йому надати інформацію або відмовити
в ній, залежно від мотивації ініціатора спілкування.
Особливий інтерес мають крайні типи спілкування — фор"
мальне і неформальне. Формальне — це ділове спілкування,
регламентоване соціальною технологією організації, в якій
задіяна особа, яка задовольняє свою особисту мету"потребу
в межах колективної мети"потреби. Неформальне спілкування
між співрозмовниками поза вимогами технологічного процесу
в трудовому колективі не заохочується, оскільки знижує ефек"
тивність роботи.
Організація як соціальний суб’єкт являє собою структуру
інформаційних документопотоків, джерелом породження
і сприйняття яких є, урешті"решт, люди. А це означає, що
засобом долучення людей в організації є обмін інформацією
через безпосереднє чи опосередковане спілкування людей під
час цілеспрямованого управління, керівництва процесом про"
дукування матеріальних та інформаційно"ідеальних ціннос"
тей середовища. Предмет обговорення ділового спілкування
колег, задіяних у реалізації колективної мети"потреби
суб’єкта"організації, відбувається в межах їхніх компетенцій
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і повноважень. Мотивація такого спілкування підпорядкована
інтересам (потребам) організації, заради якої вона створена.
Неформальне спілкування осіб пов’язане з оптимізацією
задоволення їх власних індивідуальних потреб і диктується їх
мотивами (наприклад, Спілка письменників). Тільки потреби
детермінують діяльність щодо їх задоволення і жодні інші
властивості (ні соціальні настанови, ні соціальні установки, ні
характер, ні ставлення, ні освіта, ні гендерні характеристики,
ні будь"які інші), та один чи кілька мотивів спонукають осо"
бистість до діяльності. Мотив є поясненням активізації особис"
тості щодо задоволення певної потреби (і не є її параметром),
і спонукає активність щодо задоволення потреби. Певна особа
задовольняє протягом невеликих проміжків часу безліч ситуа"
тивних потреб, вступаючи у спілкування з багатьма суб’єкта"
ми. Ситуативна потреба особи, залежно від значущості її
результату, задовольняється одноразово шляхом спеціального
або випадкового вибору компетентного співучасника спілку"
вання. Кожна особа у процесі соціалізації набуває соціогенних
потреб стратегічного характеру в кількох соціальних інсти"
туціях, реалізація деяких із них відбувається протягом трива"
лого часу і може становити сенс життя. Так, продукування
певних матеріальних або духовних, наукових, технічних, мис"
тецьких творів або проектів конструювання вимагає від авто"
ра, крім майстерності і значних інтелектуальних зусиль,
взаємодії з широким колом причетних до справи осіб, можли"
во, колег, родичів, друзів, рецензентів, опонентів, менеджерів
тощо. Задоволення складної довготермінової, зокрема творчої,
соціогенної потреби, передбачає багаторазові зустрічі особи
з одним чи кількома співучасниками спілкування.
В основі дружби теж закладене спілкування. Дружба вини"
кає між людьми з подібними інтересами, із близькими
життєвими поглядами, які в духовному плані ніби близнята,
хоча між ними інколи виникають суперечки у процесі задово"
лення індивідуальних потреб. Друзі — однодумці, тому
психіка друзів перебуває майже завжди у стані когнітивного
консонансу (а не в болісному стані когнітивного дисонансу
в разі суперечок).
Вирішуючи проблеми, пов’язані із задоволенням потреб
у командах різних соціальних інституцій, кожна людина спіл"
кується з багатьма людьми. Під час вирішення цих проблем
людина переживає немало дискомфортних станів нервового
напруження внаслідок явища когнітивного дисонансу і нама"
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гається від цих станів якомога швидше і простіше звільнитися.
У цьому разі бажаним є звільнення від когнітивного дисонансу
природним шляхом завдяки реалізації відповідних соціоген"
них та інших потреб. Але часто людина потребує допомоги,
поради, співчуття, емпатійного співпереживання для вирішен"
ня цих проблем. Дружнє спілкування спрямоване саме на
ліквідацію когнітивного дисонансу особистості. Інтенсивність
дискомфорту пов’язана з величиною розбіжності думки цієї
особи з думкою опонента, і в результаті схвалення думки цієї
особи другом, незалежно від її істинності, інтенсивність дис"
комфорту знижується.
17.3. Аналіз когнітивного, перцептивного
і комунікативного аспектів спілкування
На мікрорівні дослідження команди належить з’ясувати,
як різні аспекти спілкування її членів впливають на ефек"
тивність реалізації командної мети"потреби і яку роль при цьо"
му відіграють прийняті в команді соціальні настанови (норми)
і соціальні установки (готовність до діяльності, наміри). Адже
в разі суперечок у команді може виникнути небажане психічне
напруження, що негативно позначиться на якості спільної
діяльності. Для усунення таких явищ, задля досягнення
взаєморозуміння, треба знати механізми взаємин людей,
сприйняття їх один одним. Механізм спілкування є складним
явищем, складові якого відтворюють різні його аспекти.
Дослідники спілкування людей не одностайні у виділенні
й тлумаченні таких аспектів. Соціальні психологи вирізняють
такі три аспекти спілкування — когнітивний, перцептивний
і комунікативний.
Когнітивний аспект спілкування пов’язаний з обміном ін"
формацією щодо можливостей задоволення актуальної потре"
би одного, двох або кількох його учасників у матеріальних або
інформаційно"ідеальних цінностях. Кожен із них має свої
мотиви для вступу в діалог із партнером задля задоволення
певних біо" (у тому числі психо") чи соціогенних потреб (але не
потреби у спілкуванні), які є предметом їхнього обговорення.
Під час розгляду когнітивного, тобто смислового, аспекту
спілкування учасників йдеться про узгодження їхніх цілей
щодо оптимізації задоволення потреб кожного не на шкоду
іншим. Цей аспект спілкування можна назвати «холодним»
у тому розумінні, що він відображає раціональну суть предмета
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обговорення. Йдеться ніби про діалог роботів, які обмінюються
інформацією про задоволення їхніх потреб і які не мають
емоційно"чуттєвих переживань. Зміст спілкування його учас"
ників можна представити у вигляді схеми, в якій ув’язані за
допомогою мотивів їхні потреби"цілі в об’єднану систему.
У цьому разі предметом обговорення суб’єктів можуть бути,
(залежно від того, хто до кого звернувся) його ситуативні й дов"
готермінові потреби щодо матеріальних та ідеальних ціннос"
тей їх задоволення, їхні односторонні чи обопільні інтереси,
спільні чи суперечливі інтереси тощо. Предметом діалогу може
бути обговорення ролі інших осіб, причетних до задоволення
потреб зацікавлених співрозмовників. Спілкування може й не
відбутися, якщо співрозмовник не зацікавлений у предметі
розмови про цінність, яка могла б задовольнити його потребу.
Перцептивний аспект спілкування. На відміну від когні"
тивного (смислового) аспекту спілкування, проаналізованого
в абстрагуванні від задіяних у ньому осіб, перцептивний ас"
пект спрямований саме на його учасників, на психологічні
особливості їхнього взаємного сприйняття, на їхні емоційні
реакції, переживання з приводу процесу і результатів обгово"
рення намірів, можливостей, бажання щодо розв’язання по"
треб одного, двох чи кількох учасників. Оцінка ефективності
спілкування однієї особи з іншою залежить від створення
у свідомості кожного образу учасника, від чуттєво"емоційного
і морально"естетичного враження взаємного сприйняття учас"
ників і від взаємного «прочитання» мотивів їхніх потреб"
цілей. Особливо важливе таке «прочитання» в асиметричному
спілкуванні для незацікавленого в ньому учасника щодо прий"
няття рішення з надання затребуваної інформації ініціатору
спілкування. Адже ставлення до іншої людини залежить від
того, які почуття вона викликає в інших, яка думка про неї
формується на основі її намірів, способів і засобів задоволення
власних потреб і соціальних настанов (нормативних позицій),
якими вона при цьому керується. Інтенсивність і розмаїття
емоційних виявів підпорядкована значущості і важливості
цілей"потреб, які становлять предмет надання інформації або
обміну нею. Перцептивний аспект спілкування можна назвати
«гарячим» у тому розумінні, що він відображає емоційну сто"
рону спілкування співбесідників щодо предмета обговорення.
Учасники спілкування, крім цілей щодо задоволення по"
треб, які привели до їх спілкування, переживають ще психо"
генну потребу в сінтонії («психічному співзвуччі») [Обуховс(
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кий, 1972, с. 125]. Спілкування починається з контакту, тобто
взаємного спостереження і сприйняття тих психогенних
властивостей, які спонукають потяги людей один до одного або
відрази один від одного. Перше враження про іншу людину
ґрунтується на сприйманні її зовнішнього вигляду, зовнішніх
(обличчя, зріст, манера говорити, поводитися тощо) і внут"
рішніх (психічних особливостей, досвіду спілкування, гендер"
них тощо) характеристик. Особливу роль у позитивному
сприйнятті партнера протилежної статі відіграє еротичний по"
тяг. Розповсюджені ситуації, коли різного рангу і віку
керівники віддають перевагу привабливим секретаркам. При"
вабливих жінок використовують у контррозвідці з метою
вивідати у офіцерів ворожої сторони секретну інформацію, але
нерідко у процесі спілкування жінки, закохавшись, самі ста"
ють джерелом інформації для цих офіцерів. У цьому разі праг"
нення задовольнити психогенну потребу переважає обов’язок
щодо виконання завдання, яке є складовою колективної
соціогенної мети"потреби.
Основними механізмами перцепції — пізнання і сприйнят"
тя іншої особи — є: рефлексія (усвідомлення особою того, як її
сприймає співрозмовник) та ідентифікація (уподібнення себе
іншому):
— соціальна рефлексія як самопізнання очима іншого,
«усвідомлення діючою особою того, як вона сприймається
партнером по спілкуванню» [Андреева, 1980, с. 122];
— ідентифікація як ототожнення себе з іншою значущою
особою шляхом переймання його набутих параметрів: соціо"
генних потреб, соціальних настанов, рис характеру, про"
фесійної компетентності тощо.
Близьким до ідентифікації явищем є емпатія — прагнення
емоційного відгуку на проблеми іншої людини. Емпатія як
особливий спосіб розуміння іншої людини, коли домінує не
раціональне, а радше емоційне сприйняття її внутрішнього
світу [Корнєв…, 1995, с. 98]; за Дж. Мідом, у соціально"психо"
логічному контексті емпатія є навиком, набутим у процесі
соціалізації, що передбачає здатність приймати соціальні ролі
і соціальні установки інших, уявляти себе в соціальній позиції
іншого і передбачати його реакції. Розрізняють такі форми ем"
патії: 1) співпереживання — переживання тих самих
емоційних станів, що й інша людина через ідентифікацію
з нею, 2) співчуття — переживання власних емоційних станів
у зв’язку з почуттями іншої людини.
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Розглянемо характерні ознаки перцепції в умовах дефіциту
інформації. За цих умов сприймаюча особа починає припису"
вати невідомі їй характеристики незнайомій особі. Припису"
вання відбувається або на основі схожості поведінки людини,
яку сприймають, з якимось іншим зразком поведінки, що був
у минулому досвіді, або на основі аналізу власних мотивів
(каузальна атрибуція).
Розрізняють три ефекти під час сприйняття людьми один
одного:
— ореолу (галоефект), полягає в тому, що загальне позитив"
не (негативне) враження про деяку особу призводить до уперед"
женої позитивної (негативної) оцінки інших її невідомих
характеристик (скажімо, відомого громадського діяча в ореолі
слави сприймають ідеалізовано, як наділеного усіма позитив"
ними характеристиками);
— новизни і первинності під час сприйняття незнайомої
людини домінує раніше пред’явлена інформація — ефект пер"
винності (наприклад, якщо сказати, що ця людина інтроверт,
а потім екстравеpт, то переважатиме перше); при сприйнятті
знайомої людини діє ефект новизни — найновіша інформація
виявляється найзначущішою;
— стереотипізації, яка часто виникає щодо командової
приналежності людини, наприклад професійної (бухгалтер,
учитель, військовий та ін.). Стереотипізація може привести до
упередження (наприклад, формування негативних етнічних
стереотипів).
Люди не просто сприймають один одного, а й формують
певні стосунки один з одним. Область досліджень, пов’язана зі
з’ясуванням механізмів утворення різних емоційних відносин
до людини, яку сприймають, називається атpакцією.
До різновиду соціальної перцепції належить явище кау(
зальної атрибуції як приписування певних характеристик лю"
дині за дефіциту інформації. За визначенням,
каузальна атрибуція — «механізм міжособистісного
сприйняття, що полягає в добудові необхідної суб’єкту
інформації шляхом приписування партнеру по взаємодії
можливих почуттів і намірів, причин і мотивів поведінки»
[ПЛ, 2001, с. 15].
Відомий приклад проведеного О. О. Бодальовим експери"
менту, коли двом командам студентів показали фото одного чо"
ловіка, повідомивши одних, що це вчений, а інших, що це зло"
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чинець. У результаті перша команда студентів одні і ті самі ри"
си обличчя на фото інтерпретувала відповідно як характерні для
вченого (глибоко посаджені очі свідчать про глибину мислен"
ня, а вип’ячене підборіддя — про силу волі у пізнанні законів
природи), а друга команда — як характерні для злочинця (гли"
боко посаджені очі свідчать про злобу, вип’ячене підборіддя —
про рішучість у чиненні злочину). Каузальна атрибуція вияв"
ляється також у тенденції приписування відповідальності за
невдачі іншим особам, а за успіхи — собі.
Комунікативний аспект спілкування. Якщо у спілкуванні
задіяно кілька осіб, то зв’язки між ними можна уявити як ме"
режу каналів між їх внутрішніми світами подібно до сполуче"
них посудин. Саме цими каналами надходять потоки інфор"
мації від одних осіб до інших, що ми називаємо комунікацією.
Через обмін інформацією між індивідами здійснюється процес
соціалізації. Але у спокійному, неактивному стані частини
суб’єктів обмін інформацією між ними не відбувається. Спи"
таємо себе, яка ж причина активізації потоків інформації?
Причина в активізації потреб задіяних у мережі осіб. Кожна
з осіб підбирає підходящих осіб як джерело потрібної інфор"
мації, налаштовує з ними контакти і добудовує фрагмент свого
внутрішнього світу одержаними інформаційними елементами
та компонентами внутрішніх світів комунікаторів і моделює
ситуацію можливого задоволення своїх актуалізованих по"
треб. Якщо учасники спілкування становлять команду
зі спільною командною метою"потребою (командним інтере"
сом), то в результаті спілкування у кожного з них вибудову"
ються подібні фрагменти внутрішніх світів, і моделюється
роль або функція кожного в реалізації командної потреби.
Комунікативний аспект спілкування стосується показни"
ків ступенів якості обміну інформацією між його учасника"
ми — комунікатором і реципієнтом — безвідносно до її змісту,
тобто відображає ступені досконалості техніки спілкування.
Передача інформації здійснюється за допомогою знакових сис"
тем, насамперед, засобами мови. Відомо, що комунікативні
бар’єри виникають саме через мовні перешкоди, коли учасни"
ки спілкування неадекватно розуміють один одного. Під час
передавання та приймання інформації відбуваються її суттєві
спотворення і втрати. Обсяг інформації, прийнятої реци"
пієнтом від комунікатора, називається семантично значущою
інформацією. Остання є сприйнятим реципієнтом змістом
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щодо задоволення певних потреб комунікатора. У процесі
діалогічного спілкування комунікатор і реципієнт кілька разів
міняються місцями, узгоджуючи у спілкуванні свої потреби та
позиції. Використання зворотного зв’язку слугує гарантією
достовірності сприйнятої інформації під час спілкування.
Засоби комунікації поділяються на вербальні й невер"
бальні: перша відбувається через мову, а друга — через жести,
міміку, інтонацію, погляд тощо. Невербальна інформація
є суттєвим доповненням до вербальної, сприяє достовірності
сприйнятого повідомлення.
Окреслені аспекти спілкування по"різному виявляються
в різних командах за соціальними інституціями. Спілкування
у трудовій, громадсько"політичній сфері має діловий, раціо"
нальний характер, емоційно слабо забарвлений, потребує
підвищеної уваги до достовірності й точності інформації.
У культурницькій сфері, переважно в аматорській діяльності,
учасники спілкування є особливо зацікавленими в обміні
інформацією щодо результатів своєї творчої діяльності, оскіль"
ки спілкування сприяє їхнім творчим досягненням, а, отже,
підтримує ентузіазм і віру в можливості самореалізації.
У сімейній сфері спілкування особливо щире і сердечне, особ"
ливо в молодих сім’ях, де його зміст ґрунтується на коханні
й альтруїзмі подружжя. Спілкування парафіян зі священика"
ми й між собою насичене духовністю і спрямоване на моральне
самовдосконалення. Ці самі цілі передбачає діяльність, а, от"
же, і спілкування, в навчально"виховній сфері. Задоволення
потреб учасників дозвільного, розважального спілкування має
рекреаційний характер. Життя в названих сферах насичене ба"
гаторазовим ситуативним спілкуванням щодо задоволення
безлічі ситуативних потреб, а це підтримує високий емоційний
тонус співрозмовників.
Отже, підкреслимо, що спілкування з позиції регулятивно"
детерміністської теорії особистості розглядається не як потре"
ба у спілкуванні, а як засіб реалізації потреб його учасниками
та як засіб соціалізації. Відомо, що у великому місті людина
може відчувати себе самотньою, незважаючи на те, що в її ото"
ченні є безліч людей. Це пояснюється тим, що входження
в контакт з певною людиною передбачає наявність в учасників
спілкування спільних інтересів і зацікавленість в обміні інфор"
мацією стосовно способів і засобів задоволення потреб одного
або кожного з них. Це стосується задоволення як ситуативних,
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так і складних поетапно реалізованих потреб. Певна особа для
подолання труднощів у задоволенні будь"якої своєї потреби
змушена вдаватися до спілкування з тими, хто зарадив би їй
у цій справі. У разі значущості й складності потреби даної
особи, реалізація якої потребує багато контактів із різними
людьми, постає питання про оптимізацію цього процесу.
У цьому разі ефективність задоволення такої потреби зумовле"
на мінімізацією кількості агентів і актів спілкування. Най"
ефективніший шлях задоволення як матеріальної, так і інфор"
маційно"ідеальної потреби людини — з мінімальним, за
можливості, залученням сторонніх осіб, що позначається на
економії часу й енергії.
Підводячи підсумок, можна очікувати, що порушення
внутрішніх зв’язків між членами команди в процесі їх спілку"
вання і взаємодії призведе до зміни їх групових параметрів —
таких як командна мета"потреба (командний інтерес) і со"
ціальні настанови (норми) тощо, — одержаних під час аналізу
її взаємодії з іншими суб’єктами на макрорівні. Завдання
аналізу команди на мікрорівні — дати пояснення змін пара"
метрів команди як цілості під дією внутрішніх механізмів
діяльності членів команди. Можна очікувати, що на внутрішні
зв’язки між членами команди, а разом з тим на її командні
параметри, впливають взаємини між керівником і членами
команди, стан соціально"психологічного клімату в команді,
явища конформності й конфлікту в команді, що будуть розгля"
нуті в наступних розділах.
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РОЗДІЛ 18. ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО
В КОМАНДІ (малій групі)
18.1. Поняття про лідерство і керівництво
Аналіз команди на мікрорівні включає дослідження її внут"
рішньої структури, тобто зв’язків між її членами і керівником
та пояснення детермінуючих, регулюючих та інших парамет"
рів команди як цілості. Якщо одна з команд успішніша у про"
дукуванні певного виробу, то логіка підказує, що причиною
цього можуть бути характеристики і керівника, і членів ко"
манди, і їх компетентність, їхні стосунки та ін. З’ясуємо роль
керівника й лідера в ефективності діяльності команди.
Важливим висновком реалізації системного підходу щодо
пізнання малої групи або команди є той факт, що в низці ізо"
морфних систем інваріантною особливістю їх структури є на"
явність керівника або лідера соціальних систем будь"якого
рівня, включаючи окрему особу як керівника без виконавців
(вироджений випадок). Керівник уособлює команду, тобто ко"
мандну мету — потребу, і комплекс соціальних настанов, яки"
ми він керується для її реалізації. Тому соціальну ієрархію ор"
ганізацій, а, отже, команд людей на різних рівнях, можна
замінити ієрархією керівників відповідних рангів. Цей виок"
ремлений структурний інваріант означає, що аналіз певного
підрозділу можна замінити в певних випадках аналізом
керівника або лідера, тобто особистості, властивості якої ви"
кладені у ІІ частині. З іншого боку, структурний інваріант
«керівник ↔ команда» використовується під час пояснення на
мікрорівні командних властивостей команди, установлених на
макрорівні. Отже, успішність реалізації командної мети"по"
треби залежить від професіоналізму і психічних властивостей
керівника і команди виконавців окремо і у взаємодії. Дисгар"
монія в їхніх стосунках негативно позначається на реалізації
командної мети"потреби.
Керівництво та лідерство суть здійснення повноважень
влади, зокрема, в команді (підрозділ організації, партійний
осередок, група здоров’я відпочиваючих тощо) з метою задово"
лення її командної мети(потреби (командного інтересу). Цей
командний інтерес реалізують члени команди, очолювані
офіційним керівником і, можливо, неофіційним лідером, або
обома в одній особі. Формальну команду"підрозділ будь"якої
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організації очолює керівник — носій і організатор втілення
цього інтересу команди в життя. За визначенням,
керівник — особа, на яку офіційно покладені функції управ(
ління і організації діяльності в команді (установі, фірмі) що(
до досягнення командної мети.
«Лідер — будь(хто, хто займає позицію домінування, має
владу або вплив у групі» [Ребер, 2000, с. 406].
Докладніше подана низка характеристик у визначенні лі"
дера як «особистості, котра організує, мобілізує й веде за собою
групу людей, які реалізують вироблені або запозичені ідеї, цілі
і завдання спільної діяльності. Як правило, лідер має певний
авторитет, користується підтримкою і довір’ям людей, йому
делегується право керувати членами групи, приймати
відповідальні рішення щодо реалізації командних цілей"по"
треб [ПЛ, 2001, с. 63]. Практично лідера в команді можна ви"
значити методом соціометрії шляхом опитування членів ко"
манди стосовно особистості, якій би вони віддали перевагу
в ділових і фахових якостях перед іншими колегами.
Прийняття рішень щодо задоволення певних потреб коман"
ди ґрунтуються на формулюваннях причин того чи іншого
виду діяльності, які становлять зміст мотивів, що поділяють"
ся на звичайні й захисні. Якщо потреби детермінують
діяльність щодо їх задоволення, то мотиви спонукають очоле"
ну керівником команду до діяльності у взаємозв’язку з реалі"
зацією потреб іншими суб’єктами. Задоволення інтересів фор"
мальної чи неформальної команди являє собою смисл її
створення й існування. Якщо в команді закладено творче
начало (науково"дослідна лабораторія, конструкторське бюро,
студія художньої самодіяльності тощо), то критерієм успішної
реалізації командного інтересу (потреби) є її самоакту(
алізація, самореалізація в колі інших суб’єктів.
Керівник підрозділу призначається вищим керівником на
відповідну посаду або обирається його членами, набуваючи
офіційного статусу. Його посада зумовлена «деревом цілей» ор"
ганізації та призначена для виконання його підцілі як відгалу"
ження у формі командного завдання. У свою чергу, керівник
визначає завдання членам команди з урахуванням їхніх
індивідуальних здібностей, компетентності, характеру і, най"
головніше, індивідуальних мотивованих потреб (інтересів).
У разі розбіжностей індивідуальних завдань та індивідуальних
потреб членів команди керівник зобов’язаний забезпечити
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реалізацію командного інтересу (командної мети"потреби)
запровадженням у команді суворої дисципліни, тобто приму"
сового виконання завдань. Особливо це дієво у військових
підрозділах та в разі діяльності команди за певною техно"
логією (наприклад, на конвеєрному виробництві). У цих ви"
падках перевагу надають керівникам зі схильністю до автори"
тарного типу, ніж до ліберального чи демократичного.
Керівники таких підрозділів наділені правом накладати
санкції на членів команди.
Але не завжди команда являє собою цілісний соціальний
організм, об’єднаний спільним інтересом (потребою"метою).
Недостатня ефективність її діяльності може бути спричинена,
серед інших причин, невдоволенням деяких або всіх членів
команди керівником, його компетентністю, стилем керів"
ництва, етичними та іншими психологічними якостями.
Керівник втрачає авторитет, між ним й іншими членами
команди виникає напруженість. Така напруженість у команді
загострюється і може перерости в конфлікт, особливо у разі
наявності серед її членів особи (чи осіб) з вищими показника"
ми компетентності, професіоналізму, авторитету, організа"
торських здібностей, морально"етичних якостей тощо. До цієї
особи, а не до керівника, звертаються члени команди з питань
реалізації командного інтересу та їхніх індивідуальних пот"
реб. У такому разі спостерігається спонтанне зміщення
керівницьких функцій від офіційного керівника до члена ко"
манди, наділеного вищими показниками згаданих якостей,
який починає виконувати роль неофіційного керівника. Таку
особу називають лідером.
Із лідером члени команди пов’язують забезпечення ефек"
тивності, якісного рівня діяльності команди. Лідер висуваєть"
ся на чільне місце членами команди як домінуючий у певній
галузі діяльності за компетентністю й організаторськими
здібностями, за вмінням створювати сприятливу доброзичливу
атмосферу в команді. Лідер відрізняється від решти членів
команди не лише вищими показниками ділової, професійної
і життєвої компетентності, а й показниками інтенсивності
таких рис характеру, як енергійність, ініціативність, почуття
гумору, ентузіазм, упевненість, товариськість, уважність,
комунікативність, незаурядність, порядність, емоційна ста"
більність тощо.
264

Але наділений усіма цими показниками лідер не обов’яз"
ково є універсальним у командах різних соціальних інсти"
туцій — економічній, політичній, освітянській, культур"
ницькій, родинній і релігійній. Лідер у трудовому колективі не
обов’язково є лідером у сім’ї або в аматорському гуртку,
а лідер у сім’ї не обов’язково є лідером у партійному осередку.
Тобто, не завжди стиль керівництва — демократичний, авто"
ритарний, ліберальний — визначає лідера як тямущого
організатора без належної ділової, професійної та життєвої
компетентності.
Більшість теорій лідерства (наприклад, теорія лідерських
ролей Р. Бейлса) поділяють лідерів на два специфічних типи:
1) «професіонала», орієнтованого на розв’язання ділових проб"
лем, і 2) «соціально"емоційного спеціаліста», орієнтованого на
гармонізацію людських стосунків. Обидва типи мають свої пе"
реваги й недоліки залежно від командних завдань, специфіки
прийняття рішень щодо їх виконання. На практиці є лідери
змішаного типу.
Важливою властивістю лідера, орієнтованого, насамперед,
на членів команди, є здатність створювати в команді сприятли"
вий соціально"психологічний клімат. Унаслідок наявності
у кожної людини комплексу нерозв’язаних проблем щодо задо"
волення ситуативних і більш тривалих біо" і соціогенних по"
треб, думки її зайняті пошуками засобів їх розв’язання навіть
під час перебування у колі членів команди, зайнятих реалі"
зацією командної мети (інтересу). Для конкретної особи на да"
ний час може бути пріоритетною певна проблема, скажімо,
у сім’ї, уся її увага сконцентрована на ній, і цій особі не до зав"
дання у команді. Лідер має з розумінням поставитися до цієї
особи, піти їй назустріч, зробити для неї певні поступки щодо
виконання завдання і, урешті"решт, зберегти з нею й іншими
членами команди доброзичливі, ділові стосунки.
Особливо ефективною є діяльність команди в досягненні
мети (інтересу), коли статуси лідера і керівника поєднані
в одній особі. Якщо лідер і керівник — це дві різні особи, то во"
ни можуть або співпрацювати, або конфліктувати. Тому обира"
ти членами команди або призначати на офіційну посаду
керівника команди бажано особу, яка була б неформальним
лідером команди.
У соціальній психології команд для визначення рейтин"
гів членів команд за певними властивостями (авторитетом,
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симпатією, професійністю тощо) використовують запропоно"
ваний Дж. Морено метод соціометрії (рис. 6), який на основі
взаємних виборів членів команди дає змогу побудувати матри"
цю і соціограму їхніх відносин [Морено, 1958]. Цей метод
включає соціометричний тест, призначений для:
— діагностики симпатій і антипатій між членами команди;
— міжособистісних ділових та емоційних відносин у ко"
манді;
— визначення соціально"психологічної структури взаємо"
відносин членів команд;
— виявлення соціометричного статусу кожного члена ма"
лої команди;
— обчислення індексу згуртованості команди;
— виявлення «лідерів» і «знехтуваних» у команді;
— виявлення різноманітних мікрокоманд у команді.
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A — високо", B — середньо" і C, D, E — низькостатусні
члени команди.
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Рис. 6 — Матриця взаємин у команді
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Підрахунком найбільшої кількості позитивних виборів
членів команди визначається лідер. Підрахунки кількості
і співвідношень позитивних і негативних виборів членів
команди дають змогу визначити низку інших показнків,
пов’язаних зі згуртованістю команди, наявності внутрішніх
об’єднань тощо.
18.2. Теорії походження лідерства
та керівництва
З огляду на необхідність управління соціальними процеса"
ми в усіх сферах життя виникла потреба у розробленні й роз"
витку теорій лідерства та керівництва.
Із практичного досвіду ніби випливає, що не кожний може
бути лідером, що лідером народжуються. Так виникла особис(
тісна теорія лідерства або теорія рис, в основу якої покладена
саме ця ідея. Абсолютизацією цієї ідеї є харизматична кон"
цепція, за якою специфічні характеристики лідера є Божим
даром. Підлеглі підкорюються харизматичному лідеру не за"
мислюючись, вони вірять в його непогрішність. Можна сказа"
ти, що він справляє на людей психологічний вплив.
Тому дослідники зосередили увагу на виявленні комплексу
рис, характерних для лідера. Один із них, К. Берд, узагаль"
нюючи результати багатьох дослідників, виділив 79 «лідерсь"
ких рис», серед яких: енергійність, ініціативність, розум,
компетентність, хоробрість, ентузіазм, упевненість, това"
риськість, дружелюбність, уважність, популярність, почуття
гумору, красномовство, комунікабельність, незаурядність,
оригінальність, порядність, емоційна стабільність, упев"
неність у собі, поступливість, стурбованість ходом і результа"
тами роботи, альтруїстичність, сприйняття нужд підлеглих,
уміння заслугувати їхню довіру та ін. Але єдиний стабільний
комплекс рис лідера скласти не вдалося, оскільки дві трети"
ни цього переліку рис під час опитування було названо лише
один раз, п’ята частина — двічі, а двадцята частина — чоти"
ри рази. В іншому разі на посади керівників в усій
ієрархічній структурі соціуму — від команди до великих
соціальних утворень — належало б вишукувати природже"
них лідерів. За радянських часів поширеним було переміщен"
ня керівників, які зарекомендували себе як організатори,
горизонтально з посади одного профілю діяльності на
рівноцінну посаду іншого профілю (в одній із гумористичних
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п’єс наводиться епізод про відмову директора цементного заво"
ду підписати робітниці довідку у зв’язку з переведенням його
на той час на посаду директора кондитерської фабрики).
Труднощі розроблення теорії лідерських рис спрямували
пошуки інших пояснень особистості лідера, відображених
у так званій ситуативній теорії лідерства. В основу цієї теорії
покладено концепцію про виявлення лідерських властивостей
залежно від ситуації: лідер команди осіб у ситуації, що потре"
бує одних властивостей (енергійності, ініціативи, твердості),
не обов’язково буде лідером у ситуації, в якій необхідні інші
властивості (товариськість, комунікабельність, альтруїстич"
ність). Лідер у бригаді будівельників не обов’язково буде ліде"
ром у партійному осередку або спортивній секції. Отже, за
ситуативною теорією риси лідера не абсолютні, а відносні, і об"
раз лідера досить розмитий. Слід зазначити, що узагальнюючи
численні ситуації, в яких лідери виявляли свої властивості,
склався стереотип лідера, який слугує «шаблоном» під час ви"
значення лідера в команді. Але приміряючи стереотип лідера
до вимог конкретної ситуації нерідко можна зафіксувати
невідповідність між ними, що вказує на проблематичність
визначення лідера в конкретній команді. Фактично класи"
фікація лідерів за ситуативною теорією підміняється класи"
фікацією ситуацій. Певна команда взагалі може складатися
лише з лідерів: кожен член команди — лідер у відповідній йо"
го якостям ситуації.
Недоліки попередніх теорій усуває системна теорія лідер"
ства, що базується значною мірою на системних принципах.
Згідно із цією теорією лідер команди виходить із її командного
завдання і намагається досягти ефективності її діяльності
шляхом організації в ній сприятливих міжособистісних сто"
сунків. У цьому разі лідер має бути наділений організаторськи"
ми здібностями, бути компетентним у вирішуваній проблемі,
відрізнятися від інших членів команди вищим рівнем психо"
логічного впливу.
Зауважимо, що за запропонованою нами регулятивно"
детерміністською теорією особистості про вимірювання
якісних величин, це досліницьке завдання ставиться по"іншо"
му. По"перше, так званими лідерськими рисами наділені всі
люди, і різняться вони лише ступенями інтенсивності власти"
вості, тобто люди стратифіковані за цими рисами. У осіб на
найвищому рівні лідерські риси виявляються найяскравіше,
найвиразніше. По"друге, картини стратифікації однієї і тієї
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самої сукупності людей різні для різних соціальних інсти"
туцій, тобто вершинами стратифікованих пірамід є різні люди,
а не одні й ті самі лідери. По"третє, згідно з досягненнями
теорії управління, задіяні в різні соціальні технології менші та
більші за кількістю людей команди становлять системи, роль
керівників у яких зводиться до виконання ними передбачених
технологією управлінських рішень з обмеженою кількістю
ступенів свободи. Тобто ефективність діяльності таких команд
як підрозділів алгоритмізованих систем мало залежить від
лідера з будь"якими лідерськими рисами. Так, команди чинов"
ників управлінських апаратів різних установ виконують
з року в рік подібну роботу щодо заповнення конкретними
показниками комплектів документів, які становлять докумен"
топотоки в різних соціальних структурах. І навпаки, ефек"
тивність діяльності стосовно самостійних команд із численною
кількістю ступенів свободи у прийнятті рішень істотно зале"
жить від комплексу «лідерських» показників лідера. Особливо
значущою є роль лідерів у творчих колективах. Команди, ко"
лективи людей своїми перемогами у конкуренції значною
мірою зобов’язані своїм лідерам.
18.3. Стилі лідерства та керівництва
Стиль керівника (лідера) команди напряму пов’язаний
із реалізацією командного інтересу (командної мети"потреби),
а отже, від зацікавленості у задоволенні потреб кожного
із членів команди. Згідно з регулятивно"детерміністською
теорією особистості, діяльність кожної людини зумовлена її
біо" та соціогенними потребами відповідно у матеріальних і ду"
ховних (інформаційно"ідеальних) цінностях. Критерієм
успішної діяльності є її самореалізація — індивідуальна або
у складі команди. Певна команда поряд з іншими командами
може бути або підрозділом певної ієрархічної структури, або
окремим суб’єктом міжсуб’єктної діяльності. Командна само"
реалізація пов’язана з успішною діяльністю керівника (ліде"
ра), який уособлює командний інтерес. Просування будь"якої
особи сходинками статусу є шлях її кар’єри як керівника
й водночас як лідера до вершин самореалізації. Досягнення
особистістю керівних посад найвищого рангу розглядається
нами як її самореалізація, подібна до творчої самореалізації
письменника, художника, композитора, науковця тощо,
оскільки плодом його творчих зусиль є саме команда як
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цінність, наприклад, футбольна команда, колектив науково"
дослідної лабораторії тощо. Колективна самореалізація
відмінна від одноосібної самореалізації. Самореалізація гене"
рального конструктора літаків, керівника великої команди
конструкторів є колективною самореалізацією.
Узагалі, кожна особа, задіяна в соціальних структурах усіх
або більшості соціальних інституцій, упродовж життя намага"
ється піднятися сходинками кар’єри якомога вище. На будь"
якому рівні статусу керівник є членом команди йому подібних
керівників і одночасно очолює команду теж керівників нижчо"
го рангу або осіб найнижчого за статусом рівня (декан є членом
групи деканів вищого навчального закладу і водночас керівни"
ком факультету, тобто студентів і викладачів). Керівник"
організатор будь"якої промислової компанії, політичної партії,
культурницького або освітянського закладу теж є творчою осо"
бистістю, автором реалізованих масштабних і визначних
соціально"організаційних проектів, які визнає широка гро"
мадськість, досягає рівня самореалізації шляхом кар’єрного
зростання.
Розподіл керівників за статусом і профілем діяльності будь"
якої організації відображає «дерево цілей», у кожній точці
цільового відгалуження якого — керівник. Керівники
підрозділів різних рівнів статусу і різних соціальних інсти"
туцій мають свої особливості. Розглянемо керівництво і лі"
дерство в контактних командах найнижчого рівня ієрархічних
структур:
Соціальні
інституції

Команди

Економічна

виробнича бригада, мала фірма, підрозділ
установи, команда екологів
партійний осередок, відділ адміністрації, військо"
Політична
вий загін
навчальна команда, педагогічний колектив школи
Педагогічна
Культурницька аматорська команда, спортивна команда, команда
відпочиваючих
сім’я, рідня
Родинна
парафія
Релігійна

Із переліку цих команд простежується різноманітність
природи їх цільових функцій, а отже, і різноманітність вимог
до стилів керівництва ними.
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У науковій літературі усталеною є типологія стилів
лідерства і керівництва, за якою вирізняють три типи стилів:
авторитарний, демократичний і ліберальний. Ці типи лідер"
ства і керівництва виражають, насамперед, розподіл влади
й відповідальності між керівником і членами команди. Ця
типологія була запропонована К. Левіним на основі даних
експерименту з підлітками, розподіленими на команди, очо"
люваними дорослими керівниками названих типів. Вони
утворюють шкалу з найвищим, середнім і найнижчим ступе"
нями влади керівника. Їхні основні особливості такі:
— керівник авторитарного типу має найвищий ступінь
влади, використовує директивний принцип керівництва, одно"
осібно приймає вольові рішення і не зважає на думки команди;
— керівник демократичного типу має середній ступінь
влади, оскільки частину повноважень делегує команді,
здійснює колегіальне керівництво;
— керівник ліберального типу має низький ступінь влади,
здійснює номінальне і потуральне керівництво, надаючи ко"
манді повну свободу у прийнятті командних рішень.
Зіставляючи типи керівників з особливостями наведених
команд, бачимо, що відповідні стилі керівництва знаходять
застосування у відповідних типах команд, точніше — типах
цільових функцій (командних потреб) команд. Зауважимо, що
у статутах офіційних організацій відображені цілі (потреби,
інтереси) та права й обов’язки їх членів і керівників, тобто ви"
значені до них вимоги для ефективної діяльності.
Насамперед виокремимо два крайніх і один середній типи
команд — офіційні підрозділи із жорсткою регламентацією їх
діяльності (військовий підрозділ, команда пожежників), добро"
вільні, часто неформальні об’єднання (група відпочиваючих,
аматорська команда музикантів) і, нарешті, формальні й не"
формальні об’єднання, в яких приймають колективні рішення
щодо реалізації своїх командних інтересів (цілей"потреб).
Специфіка підрозділів оперативної дії нерідко пов’язана
з виходом із стресових ситуацій, потребує лідера, впевненого
в собі, здатного до оперативного прийняття рішень і рішучих
дій, тобто лідера авторитарного типу. Так, командир пожежної
команди, унаслідок специфіки роботи, повинен швидко зорієн"
туватися під час пожежі, розподілити завдання між пожежни"
ками і прийняти відповідні рішення до її гасіння. У такій
екстремальній ситуації немає часу для обговорень і дискусій
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щодо прийняття рішень. Керівник управляє за допомогою на"
казів, обов’язкових для виконання підлеглими. Ефективність
роботи команди ґрунтується на дисципліні її членів. У випад"
ках, пов’язаних з відповідальністю перед колегами за своєчас"
не і якісне виконання завдання, лідер у першу чергу звертає
увагу на ділові показники членів команди, на якість роботи то"
що, і лише у другу чергу — на міжособистісні стосунки в ко"
манді. В інших випадках специфіка роботи не вимагає опера"
тивності дій, а швидше вимагає виваженості у прийнятті
рішень. Так, у наукових підрозділах прийняттю рішень пере"
дують дискусії, аргументація «за» і «проти», обговорення
наслідків тощо. Найважливішою рисою лідера в цьому випад"
ку є компетентність, непересічність, оригінальність, поряд"
ність тощо, а стиль керівництва — демократичний. Нарешті,
якщо взяти групу здоров’я людей на відпочинку, то керівник її
може бути медичним працівником із числа відпочиваючих.
У цьому разі спочатку анархічна група гуртується задля долу"
чення до системи процедур, щоб внести організаційне начало
у відпочинок для поліпшення здоров’я. Тут найбільш прий"
нятним буде ліберальний стиль управління командою, оскіль"
ки це добровільне угрупування, члени якого усвідомлюють
свої проблеми зі здоров’ям і не потребують якогось примусу,
застосування дисциплінарних санкцій. Незадоволені можуть
залишити команду в будь"який час.
Отже, кожен тип команд, залежно від командної мети"
потреби, потребує відповідного типу керівника. Але оскільки
одна і та сама особа може бути керівником у складі організацій
різних соціальних інституцій, то вона має виступати в кількох
«іпостасях», щоб у кожній досягти успіху. Тому там, де
потрібно, ця особа має бути і авторитарним, і демократичним,
і ліберальним лідером, але, узагальнюючи, можна стверджува"
ти, що на практиці поза екстремальними ситуаціями найефек"
тивнішим є демократичний стиль керівництва.
Щодо впливу взаємин лідера (керівника) і членів команди
на показники параметрів команди як цілості, то ця залежність
очевидна. Успішна діяльність команди залежить від багатьох
параметрів лідера: і від його усвідомлення командної мети"по"
треби, і від його компетентності, і від уміння підбирати вико"
навців та підтримувати доброзичливі стосунки з ними, і від
стилю керівництва тощо.
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РОЗДІЛ 19. СОЦІАЛЬНО"ПСИХОЛОГІЧНИЙ
КЛІМАТ У КОМАНДІ
19.1. Сутність соціальнопсихологічного клімату
в команді
Наступний чинник, що впливає на параметри команди як
цілості (на її цілеспрямованість щодо реалізації мети"потреби,
на злагодженість її дій, на успішність самореалізації тощо),
соціально(психологічний клімат.
Системний підхід передбачає розгляд кожного суб’єкта,
зокрема команди, як систему. Нагадаємо, що команда — це су"
купність її членів, що у своїй єдності утворюють певну якісну
цілість, зумовлену командною метою"потребою (командним ін"
тересом). У команді панує специфічний клімат взаємин членів
команди, зумовлений усіма їх видами природжених і набутих
біо" (у тому числі психо") і соціогенних параметрів (див. рис. 5)
та умовами діяльності. Насамперед, соціально"психологічний
клімат колективу зумовлений оптимізацією її діяльності щодо
забезпечення реалізації командної мети"потреби як «дерева ці"
лей» компетентними виконавцями, а їх взаємини на емоційно"
психологічному рівні зумовлені переважно рисами характеру,
список яких подано в розділі 9.2.
Соціально'психологічний клімат або мікроклімат ко'
манди — це особливий психологічний стан пов’язаних ко(
мандною метою(потребою сукупності її членів, зумовлений
структурованою колективною свідомістю і колективним
емоційним настроєм, що сприяють або перешкоджають її ре(
алізації.
Рівень доброзичливості, сприятливості, комфортності со"
ціально"психологічного клімату в команді виявляється в ре"
зультаті ділового і приватного (неділового) спілкування та
взаємин її членів щодо задоволення командних та індивідуаль"
них потреб.
Мікроклімат у команді залежить не тільки від індивідуаль"
них характеристик членів команди та їх стосунків, а й від особ"
ливостей самих команд, класифікацію за соціальними інсти"
туціями й дихотомічну класифікацію яких представлено
в табл. 5.1 і 15.1 відповідно. У цілому в будь"якій команді
сприятливий, із емоційно"позитивним забарвленням, мікро"
клімат зумовлений успіхами її членів у реалізації командних
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потреб, у прагненні команди"суб’єкта самореалізуватись. І нав"
паки, невдачі ведуть до взаємних звинувачень членів команди,
пошуків винних, і тим самим до підвищення негативних
емоцій, до погіршення мікроклімату в ній.
Своєрідність функціонального призначення команд в органі"
заціях кожної соціальної інституції — споживання й творення
матеріальних та інформаційно"ідеальних цінностей — зумов"
лює істотний характер і природу мікроклімату в команді. Мік"
роклімат у таких командах, як робітнича бригада, партійний
осередок, навчальна група, аматорський гурток, сім’я, визна"
чається певними домінуючими чинниками.
Мікроклімат у молодіжній сім’ї зумовлений стосунками по"
дружжя, в основі якого лежить кохання: залежно від яскравості,
насиченості, емоційності, тривалості цього почуття формують"
ся взаємини в сім’ї. На другому плані — вплив на мікроклімат
індивідуальних потреб подружжя, притирання характерів,
світоглядних позицій. З часом зусилля подружжя спрямовані
на навчання та виховання дітей, на формування їхніх соціоген"
них потреб, соціальних настанов, рис характеру, гендерних влас"
тивостей тощо, тобто на підготовку їх до самостійного, доросло"
го життя. На цей період припадає статеве дозрівання підлітків
і пов’язані з цим проблеми: суперечності дітей і батьків, прихова"
ні від батьків взаємини підлітків протилежної статі, намагання
батьків їх легалізувати, можливі конфлікти з дітьми, намаган"
ня батьків вирішити пов’язані з цим проблеми і підтримувати
тим самим сприятливий сімейний мікроклімат. Доки дитина
перебуває на утриманні батьків, вона не є повноцінним суб’єк"
том життєдіяльності і є продуктом творення батьків (опікунів)
як цінностей соціального середовища, суспільства. Від їх суб’єкт"
суб’єктних і суб’єкт"об’єктних взаємин у цій цілеспрямованій
справі істотно залежить соціально"психологічний клімат у сім’ї.
Мікроклімат у навчальній групі визначається прагненням
людини до знання, до професійної компетентності, необхідної
для творення матеріальних і духовних цінностей згідно з уяв"
леннями щодо реалізації свого таланту і своїх мрій, закладе"
них в основу відповідних соціогенних потреб. Командна мета
складається з індивідуальних потреб"цілей осіб, що навчають"
ся, достатньо незалежних у своїх діях, що зумовлює їхні пози"
тивно забарвлені стосунки і доброзичливий мікроклімат.
Мікроклімат в аматорському гуртку культурницької сфери
діяльності, будь"то шаховий, музичний, технічний чи дельта"
планерний, зумовлений, насамперед, талановитістю, ентузіаз"
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мом, захопленістю і відданістю справі членів гуртка, як прави"
ло — індивідуальностей. Їхня самовіддача й жертовність спри"
яють злагодженості у взаєминах членів гуртка і творчій атмо"
сфері в реалізації як командної мети"потреби, так і соціогенних
індивідуальних потреб. Аматорські гуртки організуються на
добровільній основі за інтересами, а інтереси пов’язані з приро"
дженими здібностями людини та набутими професійними
знаннями й уміннями, які не використовуються належною
мірою у трудовій сфері (де основні інтерес, потреба — заробі"
ток) і які вона прагне реалізувати як соціогенну потребу на
аматорському рівні. В аматорських гуртках збираються тала"
новиті люди"індивідуальності, сенсом життя яких є створення
своєю працею продукту своїх мрій, тим самим самореалізую"
чись індивідуально або колективно.
Мікроклімат у партійному осередку, як прикладу первин"
ної групи політичної соціальної інституції, зумовлений ідеоло"
гічними переконаннями членів конкретної політичної партії,
згуртованістю навколо політичної програми, перспективою
приходу до влади з метою втілення цієї програми в соціально"
політичний устрій держави. Напруженість у стосунках між чле"
нами партії може виникнути в разі незгоди частини з них
із програмними документами, що може призвести до конфлікту
і виходу деяких членів із партії.
Але найбільшу увагу науковці приділяли проблемі соціаль"
но"психологічного клімату в трудових колективах, відомого
в зарубіжній літературі як «організаційного клімату». Діяльність
працівників в організаціях спрямована, насамперед, на заро"
біток, їхні стосунки (координаційні «за горизонталлю» і субор"
динаційні «за вертикаллю») істотно визначаються соціальною
технологією. Формальні стосунки працівників визначаються
«деревом цілей» організації. Тим самим створюється формаль"
ний мікроклімат між керівником і підлеглими та останніх між
собою. Як і в інших колективах, мікроклімат залежить також
від неформальних стосунків працівників, взаємодопомоги, при"
тирання характерів. Психологи співвідносять ділову та психо"
логічну сторони діяльності колективу, пов’язуючи першу з офі"
ційною, а другу — з неофіційною стороною діяльності. Е. Мейо
і його послідовники розглядають психологічну структуру колек(
тиву як єдність її формальної і неформальної структур. Емо"
ційна сторона, тобто, на їхню думку, неофіційна, здебільшого
визначає мікроклімат колективу й істотно впливає на ефектив"
ність його діяльності.
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Проаналізуємо особливості мікроклімату в колективах, кла"
сифікованих за різними дихотомічними основами (див. роз"
діл 15.2). Для систематизації можливих ситуацій у колективі,
що визначають мікроклімат, доцільно розглянути вплив на ефек"
тивність реалізації колективної мети"потреби (в офіційних
і неофіційних колективах) соціально"психологічних структур,
домінуючими в яких є комбінації «формальних — неформаль"
них» і «ділових — приватних» взаємин. Можливі комбінації
типів взаємин такі: 1) формально"ділові, 2) неформально"ділові,
3) формально"приватні і 4) неформально"приватні. У кожному
колективі у формуванні мікроклімату переважає якийсь із на"
званих типів структур.
1. Строго діловий мікроклімат у будь"якому колективі забез"
печується офіційно поставленим завданням відповідно до ко"
лективної мети"потреби і формальним комплексом офіційних
соціальних настанов (прав і обов’язків) за статутом організації,
яких повинні дотримуватись усі члени колективу, налагоджуючи
тим самим формальні стосунки між собою. Формально(ділові
взаємини як домінуючі найкраще виявляються в колективах,
діяльність у яких регламентована строгими соціальними наста"
новами статутів, і потребують оперативного прийняття рішень
щодо реалізації колективної мети"потреби. Такий колектив діє
швидше як монолітне ціле утворення, а не сукупність особистос"
тей. Керівник такого колективу приймає рішення одноосібно,
без урахування думки членів колективу. Ефективне керівництво
здійснюють переважно керівники авторитарного типу. Мікроклі"
мат у такому колективі ґрунтується на дисципліні. Прикладами
таких колективів є військові підрозділи, команди пожежників,
команди, які виконують завдання за чіткою технологією, скажі"
мо, на конвеєрному виробництві. У такому колективі можлива
швидше певна колективна самореалізація, ніж індивідуальна.
2. Якщо в колективі домінуючими є неформально(ділові
взаємини індивідів, то реалізація колективної мети"потреби, що
також спирається на офіційно"ділову структуру взаємозв’яз"
ків у колективі, оптимізується шляхом міжособистісного діло"
вого спілкування. Формальну структуру підсилює структура
неформальних ділових зв’язків, ліквідуючи ситуативні труд"
нощі кожного з колег. Правильний розподіл керівником інди"
відуальних завдань між членами колективу згідно з «деревом
цілей» («деревом завдань») і з урахуванням індивідуальних
потреб"інтересів кожного з них, з одного боку, і можливість
ділового спілкування, проведення дискусій, взаємодопомоги,
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консультування, сприяння трудовій соціалізації та адаптації
новачків до умов діяльності, з іншого боку, забезпечують
сприятливий мікроклімат, який, у свою чергу, підвищує про"
дуктивність праці колективу. У такому колективі закладене
творче начало, що вимагає участі всіх членів колективу в обго"
воренні проблем і прийнятті рішень. Ділові діалоги колег час"
то виникають у зв’язку з потребою у додаткових роз’ясненнях
індивідуального завдання, за браком професійних знань, не"
впевненості у собі, побоювання критики, страху показатися
некомпетентним, недовіри керівнику як фахівцю тощо, а та"
кож у разі суб’єктивних почуттів, взаємних симпатій, емпатій,
дружніх стосунків, особливо в різностатевих колективах. Не"
формальне спілкування членів колективу, взаємні поради,
консультації з проблем колективної мети"потреби сприяють
злагодженню діяльності колективу. Посилення неофіційного
ділового спілкування є певною компенсацією недоліків офіцій"
ного ділового спілкування.
У разі сумніву щодо компетентності керівника виявляється
тенденція визначення неформального лідера, до якого звернені
фахові й інші питання членів колективу. Поява неформально"
го лідера і часткове зміщення в його бік компетенції керівника
призводять до напруження у відносинах працівників і до
погіршення мікроклімату в колективі. Прикладами таких ко"
лективів є лабораторії науково"дослідних інститутів, кафедри
навчальних закладів, підрозділи конструкторських бюро,
професійних і аматорських творчих колективів, гуртків
художньої самодіяльності, спортивних секцій тощо. Найефек"
тивнішим керівником такого колективу буде керівник"лідер
демократичного типу: він достатньо компетентний для
самостійного проведення в життя стратегічної лінії, і водночас
залучає членів колективу для прийняття зваженого рішення.
Рішення завжди є колективне після тривалих дискусій,
поглиблених обговорень, аналізу пропозицій кожного тощо
і приймається, як правило, шляхом голосування. Оскільки
в таких обговореннях беруть участь лише зацікавлені в цьому
питанні особи, то характерним є прийняття рішень консенсу"
сом щодо реалізації колективних інтересів. Особливо виразно
неформальні взаємини проявляються в таких колективах, які
є добровільними асоціаціями однодумців за інтересами, за
фаховою, політичною чи іншою ознакою. Члени таких колек"
тивів відзначаються високою самодисципліною. Мікроклімат
у них надзвичайно доброзичливий, товариський, емоційно
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виразний тощо. У них є можливість колективної й індивіду"
альної самореалізації.
Але зауважимо, що саме в колективах індивідуальностей
нерідко спостерігаються розбіжності щодо розв’язання певних
питань і утворення в колективі кількох угруповань, кожне з яких
прагне реалізувати свою пропозицію. У таких випадках можли"
ві розколи групи на «більшість» і «меншість» щодо погляду
на проблему. Прикладами таких груп є творчі аматорські гурт"
ки у сфері науки, техніки й мистецтва, групи дозвілля, гро"
мадські організації тощо. Оскільки нерідко члени таких груп
є індивідуальностями, то є й можливість швидше індивідуаль"
ної самореалізації, ніж групової.
3. Трапляються випадки, коли домінуючими є формально(
приватні стосунки в колективі. Формальну структуру колек"
тиву — підрозділу організації — може розхитати неформальне
спілкування його членів на приватні теми. Кожна особа багато"
мірна, багаторольова. Вона — член кількох контактних груп за
соціальними інституціями, в кожній з яких проблема реаліза"
ції своєї індивідуальної потреби. То чи становлять вони єдність
у даному колективі, якщо кожен з них є, крім того, членом
кількох інших колективів із відповідними колективними по"
требами"цілями? Відповідаючи на це запитання, зазначимо,
що на таку єдність впливає емоційно"чуттєвий тонус членів ко"
лективу, постійні діалоги між якими зі сторонніх або приват"
них проблем можуть розхитувати її формальну структуру.
Так, у колективі, що задіяний у соціальній технології певної
організації і яка не несе творчого начала, члени колективу пра"
цюють заради заробітку, не бачать для себе можливості задово"
лення індивідуальних потреб та перспективи зростання з ефек"
тивним використанням своїх здібностей, спеціальності,
майстерності й освіти. Наприклад, службовці підрозділу
адміністрації організації, робота яких регламентована, а до
результатів якої вони байдужі, і до того ж, якщо працюють
в одному приміщенні, вони легко переходять на міжосо"
бистісне спілкування щодо приватних проблем за чаєм і кавою
(куди поїхати у відпустку? як запобігти захворюванню? чи
цікавий кінофільм? чи до лиця нова сукня? тощо). Тут не стоїть
питання виявлення неформального лідера, оскільки виконання
роботи не потребує якихось ініціатив, новаторства. Керівник
демократично"авторитарного типу лише відслідковує своєчас"
не і якісне виконання розпоряджень, оскільки ця робота уне"
можливлює колективне прийняття рішень. Формальна та не"
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формальна діяльність тематично тут не пов’язана або слабо
пов’язана, і мікроклімат у колективі, емоційна його сторона
зумовлені спілкуванням членів колективу переважно на сто"
ронні, приватні теми. Про можливості навіть невисокого рівня
самореалізації тут не йдеться.
Будучи в конкретному колективі, кожен його член актуалі"
зує свою соціогенну потребу, як складову колективної мети"
потреби згідно з «деревом цілей». Ефективна діяльність кож"
ного з них залежить від того, якою мірою йому вдається
абстрагуватися від проблем щодо своїх нереалізованих потреб"
цілей в інших колективах, диференційованих за соціальними
інституціями. Тільки в разі такого абстрагування кожного від
сторонніх цілей члени колективу зможуть зосередитися на ви"
конанні своїх завдань згідно з колективною потребою"метою.
Якщо ж у цієї особи актуалізується своя домінантна потреба,
щодо якої вона спілкується з іншими, то тим самим вона хао"
тизує ділові відносини, погіршуючи мікроклімат колективу.
Отже, у контактній групі треба уникати обговорення сторонніх
цілей, які суперечать головній колективній меті. Наприклад,
певна особа працює інженером у конструкторському бюро
(КБ), колективною метою"потребою якого є розроблення пев"
ного виробу. Під час роботи в КБ у цього інженера акту"
алізується його завдання, якому відповідає його особиста
соціогенна мета"потреба творити цінності у формі конструкцій
чи їх вузлів та стати з часом висококваліфікованим конструк"
тором і підвищити свій статус. Водночас він є членом інших ко"
лективів за соціальними інституціями: політичного партійно"
го осередку з політичною метою"потребою впровадити в життя
партійну програму як цінність; він є аспірантом із кафедри
університету із творчою метою"потребою створити наукову
цінність у формі дисертації; він як спортсмен є членом спор"
тивної команди і працює над своєю статурою як цінністю
поряд із іншими спортсменами, прагнучи досягти найвищої
майстерності; нарешті, він сім’янин і прагне відтворити
в дітях близькі йому духовні цінності, і, крім того, повинен
дбати про забезпечення потреб членів сім’ї. Під час перебуван"
ня в кожній із груп він зосереджується на вирішенні відпо"
відної проблеми щодо реалізації конкретної мети"потреби,
абстрагуючись від потреб"цілей в інших колективах. То одна,
то інша з комплексу потреб цього інженера стає домінуючою
в цей час і на реалізації якої він зосереджується. Скажімо,
домінуючою в даний момент для інженера є сімейна проблема,
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і навіть на роботі йому не вдається абстрагуватися від неї
і почати працювати. Подумки він у сім’ї і розмірковує, як вий"
ти зі складного становища. Неспроможність переключитися на
офіційне завдання негативно позначається на його виконанні,
можливо під час роботи він радиться з колегами, звертається
по допомогу, відриваючи їх від основної роботи. Це може нега"
тивно позначитися на мікрокліматі колективу внаслідок
розсіювання уваги і порушення націленості її членів на
реалізацію командної мети"потреби. Подібні особисті радощі
і труднощі поза КБ може переживати кожен зі співробітників,
спілкуючись і ділячись ними з колегами, але це дезорганізує
основну роботу. Така дезорганізація може призвести до повно"
го розладу в роботі, до виникнення міжособистісної напруги
в колективі, можливо, конфліктів, і, урешті"решт, до нестерп"
ного соціально"психологічного мікроклімату в колективі.
Можна уявити собі два крайніх випадки соціально"психо"
логічного клімату в колективі, коли всі співробітники КБ
разом із керівником, прийшовши на роботу зі своїми проблема"
ми: 1) змогли від них абстрагуватися, зосередитися на основній
роботі, і тоді ефективність їхньої діяльності буде достатньо ви"
сокою; 2) не змогли від них абстрагуватись, унаслідок чого
ефективність їх діяльності істотно знизиться. Можна очікува"
ти, що в міжособистісному спілкуванні у першому випадку
вони зосереджені на своїх робочих завданнях, можливо, звер"
таючись лише із запитаннями до колег стосовно задоволення
ситуативних потреб фахового характеру, а в іншому — вони
обговорюють свої приватні проблеми щодо задоволення
домінантних для них особистих потреб, шукаючи співчуття,
поради чи допомоги.
Є ще проміжні ситуації, коли деякі члени колективу
змогли абстрагуватися від сторонніх проблем, а деякі — ні.
У цьому випадку можливі перекоси й загострення у їх взаєми"
нах і навіть конфлікти. Відповідно виникає нездоровий
мікроклімат у колективі, що не сприяє реалізації колективної
мети"потреби. З аналізу цих ситуацій випливає, що керівник
має бути, з одного боку, професіоналом у фаховій справі,
а з іншого, — психотерапевтом, щоб залагоджувати, за можли"
вості, особисті проблеми членів колективу, налагоджувати
міжособистісні стосунки, підтримувати сприятливий мікро"
клімат у колективі. Часто в колективі візначають дні наро"
дження співробітників, разом святкують державні свята, про"
водять час дозвілля «на природі» тощо. Недостатньо, щоб
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члени колективу були лише професіоналами, але треба, щоб
вони були психічно урівноваженими, з позитивно розвинени"
ми рисами характеру.
4. Останній тип домінуючих взаємин у команді — нефор(
мально(приватний. Як і в кожному колективі, цілості йому
надає спільна ідея, мета, але кожен член колективу індивіду"
ально задовольняє й реалізує свої соціогенні потреби як
індивідуальність. Такі колективи об’єднують осіб на добро"
вільних началах навколо колективної мети"потреби, діють за
неформальним статутом з «неписаними» нормами, правилами
(соціальними настановами), які можуть відрізнятися від фор"
мальних або суперечити їм. Неформальні стосунки істотно
незалежних особистостей перекривають формальні зв’язки,
у яких немає достатньої потреби. Такий колектив можна собі
уявити як гурт «зірок», наприклад, клуб поетів, Спілка
художників, а з іншого боку — дворові команди підлітків,
екологічні команди, різні нелегітимні команди тощо. Керів"
ництво в таких командах номінальне. Найкраще може себе
виявити в такій команді ліберально"демократичний тип
керівника. Якщо немає внутрішніх суперечностей, то мікро"
клімат у команді досить незалежних особистостей є доброзич"
ливим, товариським, емоційно виразним. Такі типи взаємин
у колективі"команді виявляються як в офіційно зареєстрова"
них, так і в добровільних гуртах.
Творювальні й експлуатаційні колективи. Своєрідно
соціально"психологічний клімат виявляється у творильних
й експлуатаційних колективах. У свою чергу, творильні
колективи поділяються на колективи окремих індивідуальнос"
тей, не об’єднаних спільною метою"потребою (творчі спілки
письменників, художників, композиторів, винахідників
тощо), і на колективи спеціалістів, об’єднаних спільною
метою"потребою (конструкторське бюро, науково"дослідниць"
ка лабораторія, театральна трупа тощо). Члени творильної гру"
пи мають змогу виступати як індивідуальності, мають більше
свободи під час обговорення та прийняття рішень, між ними
встановлюються неформальні стосунки, щирість і міцність
яких визначає ступінь доброзичливості й товариськості
мікроклімату. Ефективності творчої діяльності особливо спри"
яють порозуміння й емоційне піднесення в колективах зі
спільною колективною метою.
Експлуатаційні колективи працюють заради заробітку за
формальною соціальною технологією згідно з календарним
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графіком, який передбачає виконання працівниками певних
функцій. Формальні стосунки задаються комплексом соціаль"
них настанов у статуті організації, а неформальні стосунки
обмежені технологією виробництва. Звідси в таких колективах
мікроклімат визначається переважно формальними зв’язками
працівників, інколи за допомогою радіозв’язку, наприклад,
мікроклімат у бригадах будівельників, транспортників, у це"
хах робітників на підприємствах.
Неформальна структура у творильному колективі навколо
неофіційного лідера, що виникає поряд із очолюваною керів"
ником формальною структурою в разі нездатності останнього
уособлювати колективний інтерес, призводить до роздвоєння
влади та напруженості в колективі, що негативно позначаєть"
ся на результатах її діяльності, а отже, й на мікрокліматі.
В експлуатаційному колективі, який реалізує певний техно"
логічний процес за календарним графіком, таке роздвоєння
влади неможливе.
Чоловічі та жіночі колективи. Специфічними особливос"
тями морально"психологічного клімату характеризуються
чоловічі та жіночі колективи. Як і в інших випадках, цілість
колективу зумовлюється спільною метою, але відрізняються
чоловічі та жіночі колективи гендерними особливостями
моральності, емоційним й естетичним забарвленням, особливо
якщо такі колективи різняться за професійними видами діяль"
ності. Наприклад, чоловічі підрозділи, такі як бригади
будівельників, шахтарів, аграріїв, пожежні команди тощо,
і жіночі підрозділи, такі як педагогічні колективи дитячих
садків і молодших школярів, відділення медсестер, осередки
політичної партії жінок, спілки матерів за різні види чеснот —
соціального захисту, захисту синів проти участі у військових
операціях тощо, з іншого боку — чоловічі та жіночі спортивні
команди, військові підрозділи тощо. У жіночих колективах,
порівняно з чоловічими, під час спілкування більш помітні роз"
мови щодо задоволення приватних і особистісних потреб, щодо
пов’язаних із ними проблем з інших первинних команд — із
сім’ї, з команд аматорських занять, із клубів за інтересами,
із груп дозвілля й відпочинку тощо.
Психологічний механізм соціально'психологічного клі'
мату. При системному аналізі команди як соціального
суб’єкта було виділено трирівневий конструкт для досліджен"
ня команди на макро" і на мікрорівні. У разі аналізу особис"
тості на макрорівні виокремлені інваріантні детермінуючий
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і регулюючий параметри команди — командна мета"потреба та
соціальні норми"настанови — одержали пояснення на мікро"
рівні особливостями взаємин членів команди. Цими взаємина"
ми пояснюється соціально"психологічний клімат команди,
адже вони мають не тільки діловий партнерський характер,
але нерідко загострені через конкуренцію, через непростий
характер, недостатню компетентність, невихованість тощо.
Аналізуючи системи на рівень глибше вже чотирирівневого
конструкту, тобто на рівень системи психіки, можна пояснити
природу взаємин членів команди за допомогою механізму
когнітивного дисонансу. Справді, активізація особистості
зумовлена переживанням із негативним забарвленням
унаслідок виявлення механізму когнітивного дисонансу між
відображеними у сфері свідомості: а) розділеними в часі очіку"
ваним і реальним станами вирішення певної проблеми,
пов’язаної з реалізацією власної соціогенної потреби, або (б)
розділеними у просторі власною і сторонньою позиціями
іншої особи щодо певної проблеми. Уявімо собі, що в усіх
членів команди у процесі задоволення командної мети"потре"
би, де необхідне зосередження уваги та зусиль і злагодженої дії
всіх членів, актуалізуються сторонні власні проблеми, привне"
сені з інших команд інших соціальних інституцій. Можливий
когнітивний дисонанс унаслідок внутрішньокомандних сто"
сунків між виконавцями командного завдання посилюється
численними дисонансами кожного із членів команди, які пере"
живають психологічний дискомфорт. Така їх неврівнова"
женість призводить до погіршення соціально"психологічного
клімату і негативно позначається на ефективності діяльності
команди. І навпаки, успішність усіх або деяких членів коман"
ди в діяльності поза даною командою супроводжується радістю
і піднесенням як результат когнітивного консонансу, що пози"
тивно позначається на мікрокліматі команди і, разом з тим, на
успішності цілеспрямованої її діяльності.
19.2. Особливості й ознаки сприятливого
соціальнопсихологічного клімату
За регулятивно"детерміністською теорією особистості в ко"
манді, діяльність якої спрямована на реалізацію командної
мети"потреби, має місце спілкування між її членами з приводу
задоволення потреб як ділових, так і приватних, але й тих і дру"
гих — із позитивним або негативним емоційним забарвленням.
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Із точки зору досягнення командної мети, приватне спілкуван"
ня на сторонні теми небажане, оскільки відриває працівників
від її реалізації.
Позитивний стан мікроклімату в команді свідчить про міру
захоплення, піднесення, настрою, оптимізму, з якими члени
команди виконують свої завдання, вбачаючи реальність пере"
моги в конкуренції, а отже, і можливість командної та інди"
відуальної самореалізації. Для успіху діяльності команди
повинні бути підібрані або підготовлені фахівці, соціогенні
потреби яких відповідали б командній меті"потребі, їх діяль"
ність має бути згармонізована відповідно до «дерева цілей»,
а реальність і близькість досягнення успіху і, можливо, момен"
ту командної самореалізації, надихати на перемогу. Подібно до
футбольної команди, складеної з майстрів і діючої злагоджено,
відчайдушно, такої, що з азартом бореться з конкуруючими
командами за чемпіонський титул. Отже, причиною піднесено"
го емоційного стану членів команди є успіх у реалізації кома"
ндної мети"потреби (командного інтересу), а разом з ним —
індивідуального успіху кожного члена команди. Інтенсивність
емоційного піднесення залежить від суспільної значущості
створених матеріальних або ідеальних (духовних) цінностей
відповідно до командної мети. Емоційна та фахова сторони ре"
алізації мети"потреби невіддільні, органічно поєднані.
Одночасно командний успіх залежить від параметрів інди"
відуальностей, які становлять команду. Індивідуальність зу"
мовлена, насамперед, сформованими у неї соціогенними потре"
бами та соціальними настановами, за якими добирають її
в команду, але чи не найбільшу роль у формуванні мікрокліма"
ту відіграють риси характеру, професійна й життєва компе"
тентність та гендерні особливості членів команди.
Оптимізація мікроклімату в команді залежить від стилю
керівництва. Керівник як лідер — це не тип особистості, який
характеризується постійним і стійким комплексом лідерських
властивостей, хоча зі стажем керівництва такий комплекс ста"
білізується. Але, як зазначалося, одна і та сама особа, залежно
від типу команди, її мети"потреби, може «перевтілюватися»
в ролі різних типів керівників у командах різних соціальних
інституцій: у партійному осередку бути демократом, у сім’ї —
лібералом, у пожежній команді — автократом. Крім того, одна
і та сама особа може проявлятися різними своїми сторонами за"
лежно від ситуації в одній і тій самій команді: у розв’язанні
творчих питань бути ліберальнішим і демократичнішим,
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а у виконанні офіційних розпоряджень — авторитарнішим.
Але у будь"якому разі калейдоскопічна система неформальних
зв’язків пом’якшує можливі суперечки, формує групову
свідомість, сприяє урівноваженому емоційно"психологічному
стану команди, тобто сприятливому для реалізації командної
мети"потреби мікроклімату.
У командах найпоширеніших соціальних структур, діяль"
ність членів команди яких спрямована на реалізацію спільної
мети"потреби, але не підпорядкована жорсткій соціальній
технології, і самі члени команди мають достатню кількість
ступенів свободи у прийнятті своїх рішень. Психологи виокре"
мили такі важливі ознаки сприятливого соціально"психо"
логічного клімату в команді:
— довіра та висока вимогливість членів команди один до
одного і до керівника у питаннях щодо реалізації командної
мети"потреби;
— доброзичлива і ділова критика колег щодо виконання
ними своїх завдань;
— вільне висловлювання власної думки під час обговорення
питань, що стосуються реалізації спільної мети"потреби та ви"
конання індивідуальних завдань;
— відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання
за ними права приймати значущі для реалізації спільної мети"
потреби рішення;
— достатня інформованість членів команди щодо її зав"
дань і стану справ;
— можливість вияву себе як індивідуальності під час реалі"
зації індивідуальної мети"потреби в межах командної;
— високий ступінь емоційного залучення і взаємодопомоги
в ситуаціях, що спричинюють психологічний дискомфорт у ко"
гось із членів команди;
— відчуття відповідальності за стан справ у команді кож"
ним із її членів;
— висока згуртованість усіх членів команди навколо
спільної мети"потреби як однодумців і задоволеність тим са"
мим належністю до команди.
Порушення цих ознак сприятливого соціально"психологіч"
ного клімату викликає психологічну напруженість у команді.
Підкреслимо, що напруженість у взаєминах членів команди
і навіть розвал останньої зумовлює розбіжність в індивідуаль"
них цілях кожного із членів команди і командної мети"потре"
би. Наявність хоча б одного члена команди з відмінною від
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деякої складової загальної мети"потреби, а тим більше на"
явність поділу команди на «більшість» і «меншість», викликає
когнітивний дисонанс у її членів, збурюючи ділову й емоційну
атмосферу, порушуючи злагодженість у роботі через втрату
частиною членів команди можливості задовольнити свої
соціогенні потреби, а разом з тим — шансів на самореалізацію.
Отже, стан соціально"психологічного клімату в команді істот"
но впливає на її параметри, а отже — на успішність її діяль"
ності щодо реалізації командної мети"потреби.

РОЗДІЛ 20. СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ І КОНФОРМІЗМ
20.1. Явище соціального впливу команди на
особистість та явища конформізму
і нонконформізму
Явище соціального впливу команди (групи) на особистість
та її конформність розглядається нами як аспект механізму со"
ціалізації особистості. Системний підхід до дослідження явища
соціального впливу команди на особистість та явища конфор"
мізму на мікрорівні вимагає пояснення особливостей внутріш"
ньої будови і параметрів команди.
Нагадаємо, що під соціалізацією розуміємо набуття особис"
тістю соціогенних параметрів (комплексу соціальних настанов
та соціогенних потреб за соціальними інституціями, комплек"
су рис характеру, компетентності в різних галузях знання, ген"
дерних властивостей та ін.) за схемою «особистість ↔ соціаль"
не середовище», звуженою до схеми «особистість ↔ команда
(мала контактна група)», де комплекс соціогенних параметрів
особистості є спряженим з інформаційно"ідеальними цінностя"
ми"регламентами команди. Певного роду діяльність останньої
як суб’єкта міжсуб’єктної діяльності спрямована на реалізацію
командної мети"потреби з дотриманням регулюючих параметрів
міжсуб’єктних відносин. Аналізуючи команду на мікрорівні,
ми намагаємося з’ясувати сутність параметрів команди, насам"
перед таких, що детермінують і регулюють її діяльність, уста"
новлених у результаті аналізу її взаємин з іншими суб’єктами
на макрорівні.
Розрізняють пасивну й активну соціалізацію особистості
в команді: адаптацію до соціальних цінностей команди як се"
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редовища і творення соціальних цінностей середовища під свої
потреби. Аналогічно структурі суспільства — класифікації за
соціальними інституціями і стратифікації за статусом —
структуруються й групи"команди: їх члени класифікуються за
специфічними ознаками цих команд (за професією, за політич"
ними поглядами, за аматорськими інтересами, за спеціалізацією
діяльності тощо) і за статусом (за освітою, за кваліфікацією, за
посадою, за політичним статусом тощо). Монолітність команді
надає командна мета"потреба та гармонізація її членів за соціоген"
ними параметрами. Будь"яка особа, ідентифікуючи себе з коман"
дою певного роду занять, оцінює сумісність свого комплексу
соціогенних параметрів з вимогами до них команди. У будь"
якому разі особа потрапляє в неоднорідне і нерівностатусне
середовище команди, під її соціальний тиск, тобто під вимогу
згармонізувати свої соціогенні параметри з параметрами
команди у процесі адаптації для підвищення ефективності її
діяльності щодо реалізації командної мети"потреби.
Але соціальний вплив обопільний: команда впливає на осо"
бистість і зазнає зворотного впливу. Зауважимо, що під силою
соціального впливу ми розуміємо інтенсивність переконання
щодо певної соціальної настанови (норми, принципу, прави"
ла). Причому, вивчаючи процес соціалізації особистості, пси"
хологи зіткнулися з феноменом соціального тиску на особу або
команди в цілому, або її «більшості», або «меншості».
Вплив команди на формування особистості, тобто її соціо"
генних потреб і соціальних настанов, а також рис характеру,
професійної та життєвої компетентності, гендерних властивос"
тей тощо, є одним із засобів її соціалізації. Людина, сформова"
на з достатньо високим рівнем соціалізації, ідентифікуючи
себе з певною командою за її параметрами, гармонійно впи"
сується у структуру «дерева цілей» і соціальних настанов (прав
і обов’язків). Але ідентифікація особи з командою буває не
завжди повною, і в процесі діяльності вона має згармонізувати
свої соціогенні параметри з вимогами команди, тобто продов"
жити свій процес соціалізації. В іншому разі вона завжди буде
відчувати тиск із боку команди, який, урешті"решт, залежно
від серйозності розбіжностей, або витіснить цю особу з коман"
ди, або змусить адаптуватися до її параметрів. Правда, можли"
вий ще варіант зворотньої «адаптації» параметрів команди до
параметрів особистості, як це буває за її активної соціалізації,
про що йтиметься під час обговорення впливу «меншості» на
«більшість».
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Нерідко процес соціалізації супроводжується явищем кон(
формізму. За визначенням,
конформізм — пристосовництво, поступливість особис(
тості реальному чи уявному тиску команди щодо прийняття
нею командних соціальних настанов, які не відповідають її
переконанням (норм, правил, стандартів) або деяких су(
джень, як спосіб «розв’язання» внутрішнього конфлікту шля(
хом демонстрації консонансу за консервації істинного
внутрішнього стану когнітивного дисонансу.
Конформіст схильний удавано поділяти прийняті в команді
переконання. Переконання стосуються суджень про соціогенні
параметри (соціальні настанови, соціогенні потреби тощо)
і компетентність (професійні, політичні, мистецькі, релігійні
та інші знання) особи, яка долучилася до контактної команди
і потрапила під її соціальний вплив. Протилежною схильністю
особи є нонконформність — прагнення здійснювати вчинки
всупереч судженням і панівним переконанням «більшості».
Розрізняють дві форми конформності: внутрішню, особис(
ту і зовнішню, публічну. У першому випадку, якщо йдеться
про соціалізацію, відбувається дійсна мотивована інтеріори"
зація командної соціальної настанови або інших параметрів
під впливом оточення осіб як обґрунтованішої, а у другому
випадку — демонстративне підпорядкування нав’язуваним
командою нормам, правилам, судженням з метою заслужити
схвалення або уникнути осуду. Сутність першої форми кон"
формності є соціалізація особистості, а другої форми — фор"
мальне прийняття судження команди, залишаючись «про се"
бе» на своїй позиції. У будь"якому випадку обидві форми
конформності слугують специфічним способом розв’язання
усвідомленої суперечності між особистим і домінуючим у ко"
манді переконаннями на користь останньої: підпорядкованість
командній меті"потребі змушує дану особу шукати дійсної або
уявної згоди з нею. Конформісти з удаваними переконаннями
живуть подвійним життям — істинним і демонстративним.
Наявність у команді кількох конформістів робить її «крих"
кою» щодо переконань: при нагоді конформісти можуть скину"
ти свою маску, розколовши команду на «більшість» і «мен"
шість» щодо певних політичних, фахових, моральних,
етичних, естетичних тощо переконань.
У центрі уваги експериментальних досліджень стало пере"
важним явище зовнішньої конформності, досліджуваної за
допомогою запропонованого американським психологом
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С. Ашем методу «підставної команди». Він уперше експери"
ментально продемонстрував явище конформної поведінки
піддослідної особи під тиском команди: в одному із трьох ви"
падків піддослідний, який правильно визначав довжину
відрізка, порівнюючи її з іншими відрізками, відмовлявся від
своєї думки під тиском одностайної думки підставної команди
про помилковість його виміру.
Зауважимо, що відмова особи від своєї думки щодо довжи"
ни відрізка пов’язана з байдужістю до результату експеримен"
ту. Якби ця довжина відрізка була пов’язана із цінністю для
задоволення потреби цієї особи, наприклад, з певною довжи"
ною золотого ланцюжка, власник якої мав би погодитися
з думкою групи, що в дійсності він істоно коротший і вартість
його істотно нижча, то навряд чи він змінив би свою оцінку на
нижчу під тиском групи. Тому пояснення Аша не можна вва"
жати коректними.
Пізніше було встановлено низку закономірностей про кон"
формність особистості під тиском команди, а саме — схиль"
ність піддослідного до конформності:
— зростає з чисельністю команди до трьох осіб, після чого
вплив її на нього припиняється;
— залежить від якісного складу членів команди — їхнього
авторитету, ерудиції, професійної належності тощо;
— залежить від одностайності членів команди щодо вислов"
люваної думки і знижується в разі наявності підтримки хоча
б одного з її членів;
— знижується з віком;
— залежить від статі: у жінок вища, ніж у чоловіків.
За регулятивно"детерміністською парадигмою теорії осо"
бистості, наведені закономірності схильності особистості до
конформності є радше за формою, ніж за змістом. Опір даної
особистості тиску команди залежить від зацікавленості її в те"
матиці діяльності та в принциповості, твердості поглядів, гли"
бини переконань і віри, тобто від відповідності сформованих
соціогенних потреб особистості в тематичній спеціалізації ко"
манди і ступеня якості інтеріоризації соціальних настанов.
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20.2. Конформність у контексті соціалізації
особистості
Оскільки конформність розглядається в контексті соціалі"
зації особистості, то звернемо увагу на специфіку вивчення цьо"
го явища з позиції регулятивно"детерміністської концепції
особистості. Специфічні особливості конформності випливають
із того, що механізм активності людини пов’язаний тільки
з реалізацією потреб споживання чи творення, і зусилля люди"
ни спрямовані на оптимізацію цього процесу за умови дотри"
мання комплексу соціальних настанов та інших соціогенних
параметрів, насамперед компетентності (професійної, політич"
ної, родинної, релігійної тощо) в різного роду діяльності. У дос"
татньо соціалізованої особи ці параметри вже сформувались і,
сподіваючись на успіх реалізації своїх життєво важливих пот"
реб, зокрема, соціогенних, малоймовірно очікувати від такої
людини поступливості в її намірах, хіба що в разі переконання
в хибності аргументації, мотивації або у способах і засобах до"
сягнення мети. Інша річ, у разі незацікавленості особи в суд"
женні, позиції, ідеї, яку нав’язує їй команда: у цій ситуації
можна очікувати від неї конформної поведінки як прояву бай"
дужості. Якщо людина байдужа до змісту і норм діяльності ко"
манди, то вона легко піддається тиску команди або навіть окре"
мої особи (як у жарті: під час уроку вчитель зненацька
підійшов до учня, який був захоплений своїми справами, і за"
питав: «Джон, яка форма Землі?» — «Кругла, сер!» — підхо"
пився той. — «А чому?» — запитав учитель. — «Ну, нехай буде
квадратна, я не хочу сперечатися з вами з приводу цього!» —
закінчив Джон). Але в разі небайдужості особистості до певної
проблеми політичного, економічного, мистецького тощо ха"
рактеру, вона не відступиться від своїх принципів"настанов.
Наприклад, депутати — представники різних політичних
партій у парламенті, незважаючи на тиск з боку тієї чи іншої
політичної сили, залишаються на своїх позиціях.
Будь"яка особа з певними показниками рівня соціалізації,
ідентифікуючи себе за родом занять із вибраною командою, долу"
чається до неї. Якщо показники її параметрів не згармонізовані
з відповідними показниками команди, то ця особа потрапляє під
її соціальний тиск. Для неї постає питання — визначення пара"
метрів і суджень, за якими мають місце розбіжності. Наступний
крок полягає у прийнятті рішення щодо вибору можливостей пе"
ребування в команді. У разі відповідності соціогенної потреби
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особистості командній потребі немає підстав для тиску на неї,
а в разі такої невідповідності постає питання, вийти з команди
зі своєю метою"потребою чи залишитися в ній, відмовившись
від свого інтересу на користь реалізації командного інтересу,
тобто виявити конформність.
Психологи відзначають штучність поставлених задач в екс"
периментах, у яких не враховуються особливості ні піддослідної
особи (ступінь соціалізації, значущість соціогенної потреби, пере"
конання щодо соціальних настанов, інтелект, інтереси, компе"
тентність тощо), ні команди (ступінь одностайності в реалізації
командної мети"потреби, поділ на «більшість» і «меншість»,
конфліктність тощо), ні їх взаємозв’язку (статус даної особи
в команді, значущість її соціогенної потреби як складової ко"
мандної мети"потреби, ступінь залучення до неї тощо), ні заці"
кавленості піддослідного у висунутому командою судженні
(принциповість для особи командного судження, зв’язок його
з її соціогенними параметрами тощо).
Отже, під соціальним впливом, зокрема під тиском команди,
відбувається соціалізація особистості. Наслідки цього процесу
залежать від ступеня розбіжностей одного чи кількох соціогенних
параметрів особистості та їх відповідників команди: соціалізо"
вана особа нормально вписується у структуру команди з пев"
ним родом занять, особа з недостатнім ступенем соціалізації
відчуватиме певний дискомфорт під нормативним тиском ко"
манди. Соціально зріла людина з визначеною соціогенною по"
требою і твердими переконаннями щодо соціальних настанов
(прав і обов’язків), необхідних для її успішної діяльності в пев"
ного роду команді, слабо або зовсім не піддається тиску команди,
і навпаки, соціально незріла молода людина, що перебуває ще
на початку життєвого шляху з невизначеною чітко метою"пот"
ребою, ще без усталених життєвих принципів (соціальних нас"
танов), зазвичай, легко піддається тиску команди, тим самим
соціалізуючись або удавано соціалізуючись, тобто зовні пого"
джуючись із командними позиціями, а внутрішньо не зміню"
ючи своїх переконань. Ілюстрацією цих варіантів соціального
впливу на свідомість людини може слугувати лонгітюдне
дослідження Т. Ньюкома щодо трансформації політичних пере"
конань студенток Беннінгтонівського жіночого коледжу мис"
тецтв: більшість першокурсниць із сімей з консервативними
поглядами з роками під політичним впливом старшокурсниць
виявили конформність, змінивши погляди на ліберальні, що
панують у коледжі, тоді як деякі першокурсниці з усталеними
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консервативними переконаннями не піддалися політичному
впливу і не виявили конформності [Бэрон…, 2003, с. 85].
Крім того, нерідко людина з усталеними метою"потребою
і комплексом соціальних настанов теж піддається тиску коман"
ди. Як же пояснити конформність такої людини? Факт поступ"
ливості не завжди свідчить про справжні наміри особистості, про
адекватні зміни в її когнітивній структурі. Виникає проблема
щодо відповідності латентних соціогенних параметрів особис"
тості її явним вербальним і поведінковим проявам. Запитаємо
себе, чи відображає висловлена думка істинне чи конформне
переконання особистості, тобто: чи відбулися принципові
зміни в її когнітивній структурі, чи ці зміни лише демон"
страційного характеру (адже причиною їх може бути, скажімо,
небажання конфліктувати тощо). Перший варіант поведінки
одержав назву раціоналістичного, другий — мотивованого.
Явище конформності потребує глибшого вивчення. Про"
аналізуємо основні причини конформності людини на основі
регулятивно"детерміністської концепції соціалізації особистос"
ті та порівняємо їх із поясненнями психологів.
По"перше, на відміну від ранньої соціалізації, об’єктом якої,
зазвичай, є ще слабо соціалізована особа підготовчого періоду со"
ціалізації, конформність розглядається переважно для істотно
соціалізованої особи, у якої вже сформовані соціогенні потре"
би, комплекс внутрішніх соціальних настанов, риси характе"
ру, визначена компетентність у різних галузях знання тощо.
Несоціалізована або слабо соціалізована особа легше піддається
соціальному впливу в команді, ніж соціалізована. Необхідність
її адаптації в команді означає ломку її особистості, тобто необ"
хідність відмови від деяких нормативних переконань та інте"
ріоризацію нових норм, тобто ресоціалізацію для діяльності
в нових умовах. Так, юнак, призваний до служби в армії, по"
трапляє у відділення військовиків, життя в якому підпорядко"
ване військовому статуту. Якщо він адаптований до життя
в сім’ї та навчальному закладі, то у військовому відділенні під
тиском командира і товаришів по службі йому доведеться
підлаштовуватися до нового способу життя за новими норма"
ми. Якщо призовник не орієнтований на військову кар’єру,
тобто на реалізацію відповідної соціогенної потреби, то
внаслідок розбіжності його особистісної потреби з командною
потребою відділення військовиків він буде перебувати під
соціальним тиском командира і товаришів. Тому перед призо"
вником постає питання: виявити конформність чи протистоя"
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ти новим порядкам. У разі орієнтації на військову кар’єру при"
зовник інтеріоризує норми статуту, соціалізуючись у військово"
му середовищі. До того ж він вирішив відслужити тільки на"
лежний термін, то виявляє конформність, тимчасово
підлаштовуючись до норм військового життя, оскільки служба
в армії не відповідає його особистісним соціогенним потребам.
Нарешті, у разі виявлення непокори статутним нормам
співжиття військовиків, призовник, перебуваючи під постій"
ним військово"соціальним тиском оточення, переживає стан
психічного напруження, фрустрації і, можливо, стресу.
По"друге, порівнюючи природу соціального тиску з боку ре"
альної та експериментальної команди, зазначимо, що, у пер"
шому випадку, в процесі соціалізації дана особа інтеріоризує
необхідні для її діяльності щодо задоволення потреб соціальні
настанови, від яких вона так просто не відмовиться, а в друго"
му випадку, в експериментах добираються певні судження, до
яких піддослідна особа байдужа, тобто відмова від них ніяк не
позначиться на її способі та якості життя, у зв’язку з чим вона
може легко від них відмовитися, щоб не псувати стосунки
із членами команди. Саме так (в експерименті Аша) піддо"
слідний, який здійснив правильний вимір довжини відрізка,
досить легко погоджується із судженням про помилковість
своєї оцінки під тиском підставної команди, оскільки цей факт
для нього не є принциповим. Інша річ щодо судження про об"
меження доступу до наукової інформації зацікавленого в ній
науковця або про розмір винагороди за виконану працівником
роботу, яка, на думку команди, занадто висока. Навряд чи
піддослідний легко погодиться із цим судженням під тиском
команди.
По"третє, деяка особа приймає рішення про перспективи ді"
яльності в команді щодо реалізації соціогенної потреби і мож"
ливості хоча б часткової самореалізації, незважаючи на
розбіжність її соціогенної потреби з його ж завданням у ко"
манді, яке є складовою командної мети"потреби. Тоді ця особа
іде на конформність, «заплющуючи очі» на розбіжності заради
збереження можливості зайнятися улюбленою справою за
здібностями й інтересами, ведучи ніби подвійний спосіб діяль"
ності. Особистість демонструє поступливість вимогам команди
виконувати роботу всупереч своїм інтересам, а насправді
дотримується думки щодо реалізації своєї соціогенної потреби,
яка для неї є домінуючою. Наприклад, працівник погоджуєть"
ся зайняти посаду в установі через можливість вивільнення
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достатнього робочого часу для заняття, скажімо, аматорським
захопленням.
По"четверте, соціалізована зріла особа, яка визначилася із
соціогенними потребами, зокрема сенсом життя, займає досить
високий статус, має вагомий авторитет тощо; замість того, щоб
піддатися тиску з боку команди і прийняти її судження, нама"
гається схилити до конформності команду під свої ідеї. З точки
зору обопільних взаємин «більшості» і «меншості» одна особа
становить «меншість», що чинить соціальний вплив на «біль"
шість» і яка за умови достаньої аргументації здатна схилити її
на свій бік, що можна тлумачити як прояв конформності ко"
манди. Наприклад, викладачі кафедри навчального закладу
в кількості семи осіб схильні провести експеримент за розробле"
ною ними методикою. Але під аргументованим тиском з боку од"
ного професора кафедри погоджуються з його пропозицією
здійснити експеримент за запропонованою ним методикою. Отже,
«більшість» підпорядкувалася «меншості» в одній особі. На"
справді згідно із кваліметрією — наукою про вимірювання якості
[Циба, 1997; 2002] — можна порівнювати між собою сукупності
лише рівноцінних одиниць, наприклад, у команді професорів,
доцентів, асистентів та ін. В іншому разі, тобто при змішаному
порівнянні осіб у команді, треба знайти коефіцієнт статистичної
ваги цих одиниць і виразити всі сукупності в одних одиницях.
Умовно нехай 1 голос професора = 5 голосам доцентів = 25 голо"
сам асистента. Тоді в наведеному прикладі кафедра у складі
1 професора, 2 доцентів і 4 асистентів еквівалентна сукупності
(39 = 1 • 25 + 2 • 5 + 4 • 1) голосів асистентів. Отже, номіналь"
но «більшість» (осіб) підпорядкувалась «меншості» (осіб), але
в еквівалентних одиницях («голосах»), природно, «меншість»
підпорядкувалася «більшості»: 25 голосів одного професора
важать більше суми в 14 голосів (2•5 = 10 голосів двох до"
центів і 4 • 1 = 4 голоси чотирьох асистентів) решти шести
членів кафедри. Таким чином, асиметричне відношення
соціального впливу «меншість» осіб ← «більшість» осіб» при
зміні напряму впливу на зворотний «меншість» осіб → «біль"
шість» осіб» у команді з нерівноцінних за статусом осіб після
приведення членів команди до рівноцінних за статусом умов"
них осіб («голосів») «меншість» у цих умовних одиницях стає
«більшістю», а «більшість» — «меншістю», тобто вихідна аси"
метрія відношення соціального впливу в умовних особах
зберігається: «меншість голосів ← більшість голосів».
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20.3. Поділ команди на «більшість» і «меншість»,
їх взаємовплив і вплив на особистість
Якщо в команді розглядається проблемне питання, для
розв’язання якого є дві позиції, то команда поділяється, як
правило, на дві нерівновеликі команди — прихильників однієї
та другої позиції. У цьому разі при прийнятті рішення на ко"
ристь висунутою «більшістю» позиції, скажімо, голосуван"
ням, «меншість» підпорядковується рішенню «більшості».
Але чи щире це підпорядкування? Може так, а може воно лише
демонстративне — конформне. При нагоді таке підпорядку"
вання може бути порушено, і «меншість» може поновити свої
попередні позиції.
Для вивчення ролі впливу «меншості» на «більшість» фран"
цузький психолог С. Московичі запропонував концепцію «ак"
тивної меншості», за якою поряд із конформністю — руху
«меншості» назустріч «більшості» у команді — можливе інше
розв’язання суперечностей між висунутими цими підкоманда"
ми протилежних ідей, а саме — прийняття «більшістю» по"
зиції «меншості». Вплив «меншості» зумовлений, на думку
психологів, низкою чинників, зокрема стилем її поведінки (по"
слідовністю, наполегливістю, консистентністю), особливостями
сприйняття «меншості» «більшістю» (оцінкою її компетент"
ності, значущості), характером відстоюваних ідей тощо. Але на
нашу думку, за регулятивно"детерміністською парадигмою,
вплив «меншості» зумовлений — потенційною вигодою щодо
матеріальних і духовних цінностей для задоволення потреб
і фізичних, і юридичних осіб.
З позиції регулятивно"детерміністської концепції соціалі"
зації особистості, вплив «меншості» на «більшість» зумовле"
ний відповідністю пропонованих «меншістю» ідей як ціннос"
тей для ефективної реалізації індивідуальних і спільних
соціогенних потреб команди й оптимальної регуляції цього
процесу комплексом запропонованих норм (соціальних наста"
нов). Показовою з цієї точки зору є діяльність поділеного на
владну «більшість» й опозиційну «меншість» парламенту
країни: зусилля парламентарів спрямовані на творення таких
ініційованих тією чи іншою стороною законів, які б сприяли
реалізації відповідної моделі суспільства, яка б найефектив"
ніше розвивалася і забезпечувала добробут громадян. У циві"
лізованих країнах у парламенті час від часу опозиційні сили
змінюють владні сили («меншість» перемагає «більшість»),
і в цьому, згідно із законами діалектики, закладений механізм
розвитку суспільства.
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Якщо до судження однієї опозиційної особи в команді — носія
оригінальної ідеї — долучиться ще одна"дві особи, то матиме"
мо розкол команди на дві фракції — владну «більшість» і опо"
зиційну «меншість». З часом, у міру переконання опозиційною
«меншістю» ефективності своїх пропозицій до неї буде долуча"
тися все більше осіб із числа «більшості», і, урешті"решт, опози"
ційна «меншість» може перетворитись у владну «більшість»,
а «більшість» — в опозиційну «меншість». Це означатиме, що
нові прогресивні ідеї, носіями яких була опозиційна «меншість»,
перетворилися в домінуючі, опанувавши «більшість».
Мінімальну «меншість» становить одна особа. Завжди вважа"
лося природним, що соціальний вплив відбувається у напрямі
від «більшості» до «меншості», зокрема до особистості. Тоді
виникає питання: якщо завжди під впливом «більшості» осо"
ба, відмовляючись від власної ідеї, як і інші особи, долучаєть"
ся до команди, що означає певний ідейний та інтелектуальний
застій, то як тоді відбувається прогрес, звідки беруться свіжі ідеї,
їх новизна, оригінальність? Очевидно, що не завжди «біль"
шість» позитивно впливає на осіб, які відхилялися від вимог
«меншості» команди. Отже, можна очікувати, що і «меншість»
може істотно впливати на «більшість». Московичі показав, що
під соціальним впливом «більшості», яка, скажімо, називала
синє забарвлення зеленим, піддослідна особа публічно схильна
погодитись із «більшістю», але в приватних розмовах на її пе"
реконання про правдивість синього забарвлення впливовішою
є «меншість». Навіть судженню добре обізнаної особи в даному
питанні піддослідний може віддати перевагу швидше, ніж
судженню «більшості». Якщо ж «меншість» становитиме біль"
ше, ніж одна особа, то вплив такої «меншості» буде істот"
нішим. В інших дослідженнях було показано, що під"
дослідний, який публічно підтримав судження «більшості», за
анонімного опитування з оригінальних і актуальних питань
погоджувався з «меншістю». Отже, за певних обставин
«меншість» може істотно впливати на судження людей.
У проблемі взаємовпливу «більшості» і «меншості» постає
питання — чи є відмінності їх впливу на особистість? Психоло"
ги відповідають ствердно: їхні впливи різняться. Ця
відмінність пов’язана з поняттями поступливості і переко(
нань. За результатами своїх досліджень, Московичі доводить,
що внаслідок своєї чисельної переваги і актуальної влади
«більшість» змушує прихильників «меншості» йти на пос(
тупки, але не діє на їх переконання. У свою чергу, «меншість»
привертає увагу до доказовості й аргументації своєї позиції.
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Наприклад, однією з поширених соціальних настанов є прин"
цип так званого демократичного централізму, за яким
«меншість» підпорядковується проголосованому рішенню «біль"
шості». Але це і є узаконена поступливість «меншості», бо ні в ко"
го немає сумніву, що «меншість» вимушена була поступитися
рішенню «більшості», але при цьому представники її не змінили
своїх переконань і при нагоді вони висловлять їх знову. По суті,
«меншість» значною мірою складається з конформістів, які не
переконані в доцільності пропозиції «більшості» і лише демон"
струють підтримку. Знаючи це, у парламентах демократичних
країн передбачаються права «меншості» відстоювати свої по"
зиції. У свою чергу, «меншість» привертає увагу до тих, хто
підтверджують її позицію. Під перманентною дією аргументів
«меншості» представники «більшості» можуть змінювати свої
судження, долучаючись до «меншості», яка з часом може перет"
воритись у «більшість». Отже, як правило, «більшість» впливає
на поступливість «меншості», а «меншість» — на переконання
«більшості». Але є факти і зворотних наслідків — «більшість»
впливає на переконання «меншості». Під час парламентських ви"
борів у цьому разі не відбувається зміни влади: «більшість» зали"
шається при владі на наступний термін.
З позиції регулятивно"детерміністської концепції особис"
тості, наслідки впливу «більшості» на «меншість» і навпаки
пов’язані, насамперед, із соціогенними потребами і соціальними
настановами людини. При обговоренні проблеми перед прий"
няттям рішення командою певна особа зважує, чи відображені
її інтереси (потреби) або соціальні настанови (норми) з позиції
«більшості», чи з позиції «меншості». Якщо їй ближча позиція
«меншості», то вона долучиться до неї, а якщо «більшості» —
то долучиться до неї. Можливо ще, залишаючись на позиції «мен"
шості», вона конформно долучиться до «більшості».
З аналізу взаємин членів команди на мікрорівні, зокрема
про конформізм, випливає, що порушення одностайності
в команді, тобто при здійсненні тиску на членів команди, мо"
жуть істотно деформуватись або й радикально змінюватися
параметри команди як цілісності, що відобразиться на її
взаємодії із зовнішніми суб’єктами на макрорівні, а отже, на
досягненні командної мети. У разі розколу команди на «біль"
шість» і «меншість» слід очікувати за перманентного прийняття
рішень «більшістю» параметри команди змінними в межах їх
концепцій. Прийняття «більшістю» запропонованих «мен"
шістю» рішень за оригінальними концепціями, означає, що їм
вдалося переконати в цьому частину або всю «більшість».
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РОЗДІЛ 21. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
СУПЕРЕЧНОСТЕЙ:
КОМПРОМІС І КОНФЛІКТ
21.1. Сутність явища суперечності
На значення параметрів команди як цілості істотно вплива"
ють міжособистісні суперечності, які можуть привести її як до
розвитку, так і до занепаду. Якщо команду розглядати як «чор"
ну скриньку», то аналіз міжособистісних суперечностей у його
внутрішній структурі дає змогу з’ясувати причини змін його
інваріантних детермінуючих і регулюючих параметрів, що ак"
тивізують і регулюють діяльність команди. Суперечності можуть
набувати форми конфліктів і тим самим зруйнувати команду.
З’ясування внутрішніх механізмів «чорної скриньки» є метою
пізнання команди як об’єкта дослідження на мікрорівні.
У процесі реалізації потреб, як споживання і як творення
цінностей, людина вступає у взаємодію з іншими особами для
узгодження можливостей реалізації своєї потреби з реалізація"
ми їхніх потреб. Отже, висхідна модель «людина ↔ ціннісне
середовище», в якій відображено спряження потреб і соціальних
настанов людини з відповідними цінностями середовища, має
ускладнений вигляд: «команда ↔ ціннісне середовище». Кож"
на людина націлена на задоволення своїх біо" і соціогенних по"
треб різноманітними матеріальними й інформаційно"ідеальни"
ми цінностями середовища індивідуально чи у складі окремих
команд і організацій, керуючись відповідними соціальними
настановами (нормами, правилами). Мірою розподілу цінностей
життєвого середовища між суб’єктами є величина вартості.
Для реалізації природжених і набутих (зокрема, творчих) по"
треб людина шукає засоби оволодіння необхідними цінностями
і стикається з особами, які мають подібні прагнення, тобто
інтереси (потреби) людей перетинаються. Виникає ситуація
змагань (конкуренції) за оволодіння цінностями і творення цін"
ностей та пошуку засобів реалізації намірів. Разом із цим, між
суб’єктами виникають суперечності та соціальне напруження,
які потребують заспокоєння, розрядки.
Щоб мати перевагу перед іншими на шляху задоволення своїх
потреб, кожна особа намагається як найвище піднятися сходин"
ками статусу в усіх соціальних інституціях, тобто зробити
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кар’єру в кожній із них. Кожна соціальна інституція має ієрар"
хічну структуру диференційованої за віком людей піраміди:
нижні шари становлять покоління молодшого віку, середні
шари — покоління молоді із осіб зрілого віку, верхні шари —
покоління осіб старшого віку. Із плином часу на кожнім щаблі
соціальної піраміди відбувається зміна поколінь. І оскільки
кожна із соціальних інституцій має форму звуженої до верши"
ни піраміди, що відображає зменшення кількості посадових
місць для претендентів зі зростанням статусу, то за місце на
кожній сходинці кар’єри, унаслідок конкуренції між ними,
точиться боротьба, що також є джерелом суперечностей і со"
ціальної напруги. Ця боротьба з підвищенням статусу набуває
жорсткішого характеру та для морального і правового регулю"
вання потребує досконаліших соціальних настанов (норм зако"
нодавства), які б забезпечували просування найдостойнішого
і передбачали б санкції для порушників і для непорядних
людей. Увесь соціум перебуває у стані активності, пов’язаної
з просуванням нижчих за віком шарів індивідів вгору сходин"
ками кар’єри, у стані повсюдних «спалахів» соціальної напру"
ги, що перманентно виникають унаслідок змагань індивідів
і виникнення між ними суперечностей та зникають в міру їх
розв’язання. Природа цих «спалахів» суть механізм когнітив"
ного дисонансу: розбіжність між власною думкою діючої особи
і відображеною в її сфері свідомості думкою іншого претенден"
та на одне місце певної ієрархічної структури викликає психо"
логічний дискомфорт і спрямовану на його усунення дію. Ре"
зультатом такої дії є перемога над суперником або поразка від
нього, а наслідком — відсіювання переможених осіб на
кар’єрних сходах.
Узагалі, спектр можливих міжсуб’єктних, зокрема міжосо"
бистісних, суперечностей широкий і різноманітний. Але спіль"
ним є те, що виникають вони на перехрещенні інтересів індиві"
дів, тобто на шляху реалізації потреб у споживанні і творенні
цінностей середовища або в оволодінні засобами їх реалізації.
Рушійною силою активності індивідів є потреби, механізмом
активності — когнітивний дисонанс. Зауважимо, що когнітив"
ний дисонанс виникає не тільки внаслідок порівняння прог"
ностичного і реального станів справ людини — це було б джере"
лом її самоактивності, але і внаслідок порівняння своєї
уявної моделі реалізації соціогенної потреби з подібними моде"
лями інших осіб — що є джерелом міжособистісної актив(
ності задіяних осіб.
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Повернемося до питання розв’язання суперечностей. Запи"
таємо себе: які механізми розв’язання суперечностей і зняття
соціальної напруги діють у міжособистісних (міжсуб’єктних)
стосунках? Для відповіді на це запитання звернемося до мето"
дології діалектики. Механізм діалектичного розвитку системи
будь"якої природи полягає у розв’язанні суперечностей між
певними протилежностями. Останні поділяються на сумісні,
примиренні, (неантагоністичні) й несумісні, непримиренні,
антагоністичні. У стосунках людей з такими протилежностя"
ми є потреби"цілі суперників з їх мотивами, оскільки тільки
потреби є рушійною силою їх активізації з розв’язанням супе"
речності кожного на свою користь.
Можливі протилежності є й за іншими параметрами осо"
бистості: дотримання протилежних соціальних настанов (пра"
вових і моральних норм, принципів тощо), протилежне ро"
зуміння певних явищ, переконання в істинності певного
судження, прояв протилежних рис характеру, позицій тощо.
Але в дійсності всі ці пари протилежних параметрів особис"
тості зводяться до пар протилежних потреб"інтересів, бо учас"
ники суперечності розглядають предмети їх задоволення та
закладені в них принципи як цінності, з якими спряжені їхні
потреби. Наприклад, правила дорожнього руху — це цінності"
регламенти, інтеріоризовані водіями як соціальні настанови,
якими вони керуються під час руху авта. Але для авторів"роз"
робників цих правил вони є цінностями їх творчої діяльності,
тобто продуктами реалізації їхніх соціогенних потреб. Кожен
із учасників суперечності вибудовує в уяві модель оптимізації
діяльності на свій лад, тобто зі своїм розумінням соціальних
настанов, переконань в істинності певних суджень тощо.
Розбіжність власної моделі одного учасника з моделлю опонен"
та в когнітивній структурі кожного з них призводить до
когнітивного дисонансу, зниження інтенсивності і зникнення
якого є механізмом задоволення їхніх соціогенних потреб, тоб"
то приходу до стану консонансу.
У разі загострення суперечності сумісних і несумісних про"
тилежностей виникає проблемна ситуація. Суперечлива ситу"
ація відображається у мисленнєвій сфері свідомості особис"
тості (в її когнітивній структурі) і переживається з негативним
емоційним тоном. Вихід із цієї ситуації означає розвиток си"
стеми. Процес розвитку відбувається поступово, з можливими
якісними стрибками, з переривами неперервності згідно із за"
коном діалектики єдності і боротьби протилежностей. Цей про"
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цес розвитку зображується гегелівською вузловою лінією
відношення мір таких протилежностей, а поступовий і стриб"
коподібний хід розвитку системи зумовлений відповідно неан"
тагоністичною і антагоністичною природою пар цих проти"
лежностей. Суперечності між суб’єктами у вузлових точках
являють собою конфлікти, що розв’язуються усуненням однієї
зі сторін (дуель як спосіб розв’язання конфлікту), а супереч"
ності на відрізках поступовості розв’язуються шляхом комп"
ромісів (торг на базарі як спосіб визначення компромісної ціни
товару).
Нагадаємо, що в разі неантагоністичної природи пари про"
тилежностей розвиток системи відбувається поступово, еволю"
ційно, а в разі антагоністичної природи такої пари протилеж"
ностей — стрибкоподібно, революційно. Але характерним для
названих трансформацій є не швидкість розв’язання закладе"
них у системі суперечностей — революційне перетворення
може бути досить затяжним, а те, що воно передбачає обов’яз"
кову зміну принципів дії системи, тобто зміну як заміну певно"
го принципу на антагоністичний (заміна конституції держави
на принципово іншу, альтернативну їй модель), тоді як під ево"
люційним розвитком розуміємо неантагоністичні зміни як
удосконалення деякого положення (зміна конституції держави
як її удосконалення в межах тієї самої моделі). Процес транс"
формації деякої системи відображає гегелівська вузлова лінія
відношення мір: «еволюція (удосконалення І системи) — рево"
люція (заміна І системи на ІІ) — еволюція (удосконалення
ІІ системи)». Характерною ілюстрацією соціального розвитку
за схемою вузлової лінії відношення мір є хід і зміна тоталітар"
ного й демократичного режимів у посткомуністичних країнах:
спочатку розвиток суспільства відбувався в межах ідеології
тоталітарного режиму еволюційно, потім відбувся революцій"
ний переворот (стрибок) із заміною тоталітарного режиму на
демократичний, і, нарешті, розвиток країни входить в еволю"
ційне русло демократичних змін за нового режиму. Власне,
у межах системи, створеної на певних принципах, розвиток
завжди відбувається еволюційно. Революційний стрибок озна"
чає перебудову системи на нових принципах, про що свідчить
трансформація системи, створеної за тоталітарним принци"
пом, у нову систему, побудовану на демократичних принци"
пах. Але влада не завжди враховує закони діалектики,
постійно шукаючи «компроміси» між несумісними (антагоніс"
тичними) принципами демократії й тоталітаризму.
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21.2. Компроміс як спосіб залагодження
неантагоністичних позицій суперечностей
Еволюційний чи революційний спосіб розв’язання супереч"
ностей не залежить від волі та бажання людини, а зумовлений
їх природою, тобто антагоністичністю (несумісністю) чи
міжособистісністю (сумісністю) протилежностей. Інакше
кажучи: неможливо за бажанням людини спрямувати розви"
ток соціальної системи на вибір — або еволюційним, або рево"
люційним шляхом. Якщо система переживає еволюційний
період свого розвитку як низки суперечностей сумісного типу,
то розв’язання кожної з них завжди компромісне; якщо систе"
ма переживає революційний період свого розвитку у вигляді
принципової зміни даної системи на іншу, що відображає
зміну протилежностей несумісного типу у формі конфлікту.
У чому ж полягає явище компромісу? За визначенням,
компроміс — це спосіб залагодження суперечності в разі
сумісних (неантагоністичних) позицій осіб у команді шля(
хом обопільних поступок.
Наприклад, покупець і продавець на базарі мають проти"
лежні оцінки вартості певного товару: перший оцінює його,
скажімо, у 10 грн, а другий — у 20 грн. У даному випадку неан"
тагоністична суперечність розв’язується за допомогою
механізму торгу: учасники приходять до спільної ціни,
скажімо, 16 гривень, шляхом компромісу за рахунок поступок
однієї і другої сторін. Отже, спосіб примирення протилежних
сумісних (неантагоністичних) сторін суперечності — комп(
роміс.
Міжособистісні суперечності в командах різних соціальних
інституцій принципово не відрізняються: усі вони відбувають"
ся між сумісними протилежностями, а конкретно — між
сумісними потребами незгодних сторін. Суперечності можуть
бути тривалими і ситуативними. У команді суперечність може
бути між рівними або нерівними за статусом особами, тобто
між підлеглим і керівником або підлеглими між собою. У пер"
шому випадку, якщо керівник уособлює командну мету"потре"
бу і прагне успіху в її реалізації, розподіливши, на його думку,
оптимально її складові у формі персональних завдань підлег"
лим, то суперечність може виникнути між ним і підлеглим
в разі пропозиції останнього виконувати доручене завдання
ефективнішим, з його точки зору, способом, що відповідало
б його творчій потребі, на реалізацію якої він сподівається.
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Розв’язання суперечності компромісне: дискусія учасників
і вироблення ними спільної позиції за можливих поступок
сторін. Суперечність вирішується на користь справи.
21.3. Конфлікт між антагоністичними позиціями
суперечностей і усунення однієї з позицій
як спосіб його залагодження
«Розв’язання» суперечності несумісного (або антагоністич"
ного) типу завжди відбувається у формі конфлікту з усунен"
ням, ліквідацією або перевтіленням у свою протилежність
однієї зі сторін. Наприклад, у двобої шахістів чи боксерів пе"
ретинаються несумісні інтереси суперників. Ці ігри можна
розглядати як моделі конфліктів. Нічию в такій грі розгля"
даємо не як розв’язаний, а як відкладений у часі конфлікт. За
визначенням Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна, авторів
розробок теорії ігор, конфлікт — це взаємодія двох суб’єктів
(людей, фірм, команд, армій), у яких несумісні цілі та способи
їх досягнення [Нейман…, 1970]. Саме у цьому визначенні ува"
гу акцентовано на несумісності потреб"цілей (інтересів) і спо"
собів їх досягнення. В інших визначеннях наголошується на
інших сторонах конфлікту, наприклад, за визначеннями
конфліктолога У. Лінкольна, конфлікт — це конкуренція
у задоволенні інтересів, а з погляду М. Робера і Ф. Тільмана,
конфлікт — це генератор структур. У першому визначенні
вжито термін «конкуренція», який указує на перетинанні
інтересів"потреб, а в другому вказується на революційний ха"
рактер розвитку, під яким розуміємо заміну старої структури
системи на нову. Наступне визначення конфлікту можна вва"
жати узагальнюючим, у якому, крім згаданих його характе"
ристик, звернено увагу на його емоційний перебіг, а головне —
на відображення у сфері свідомості своєї і суперницької по"
зицій щодо задоволення потреб, розбіжність яких під час
порівняння призводить до когнітивного дисонансу, який зовні
проявляється як конфлікт:
конфлікт — це зіткнення протилежно направлених,
антагоністичних, тобто несумісних, тенденцій у свідомості
окремих осіб у міжособистісних відносинах, пов’язане з гост(
рими негативними емоційними переживаннями.
Міжособистісні конфлікти в командах"групах різних соціаль"
них інституцій принципово не відрізняються: усі вони відбу"
ваються між несумісними протилежностями, а конкретно —
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між несумісними потребами або настановами конфліктуючих
сторін. Оскільки вимоги, позиції, інтереси тощо конфліктую"
чих сторін антагоністичні і категоричні, то пред’являються во"
ни в ультимативній формі.
Особливо гострими антагоністичні позиції виявляються під
час прийняття рішень у формі ультиматумів: очевидно, що тут
не може бути компромісу, одна зі сторін або відмовляється від
своєї позиції і приймає ультиматум, або наполягає на своїй
позиції і відхиляє ультиматум. Таке протистояння може від"
буватися протягом тривалого часу, як це видно з протистоянь
політичних сил у парламентах, зокрема — українському.
Отже, розв’язання конфлікту неможливе шляхом компро"
місу: воно можливе лише усуненням, ліквідацією, відсторо"
ненням або вимушеною чи удаваною (конформною) відмовою
від своїх ультимативних вимог, принципів однією зі сторін.
У команді конфлікт може бути між рівними або нерівними
за статусом особами, тобто між підлеглим і керівником або під"
леглими між собою. У першому випадку, якщо керівник уособ"
лює командну мету"потребу і прагне успіху в її реалізації, роз"
поділивши, на його думку, оптимально її складові у формі
індивідуальних завдань підлеглим, то конфлікт може виник"
нути між ним і підлеглим у разі відмови останнього виконува"
ти доручене завдання за його аргументацією щодо невідпо"
відності цього завдання його потребі, на реалізацію якої він
сподівався.
Розв’язання конфлікту єдине і безкомпромісне: усунення
його реальної причини або примусове відмовлення від своєї по"
зиції однієї зі сторін. Простіше й частіше конфлікт вирішуєть"
ся на користь керівника, оскільки йому належить право засто"
сування санкцій: керівник може або змусити підлеглого
підкоритися його розпорядженню або усунути його із числа
членів команди. У такій ситуації може виявитися конформ"
ність підлеглого, тобто він може демонструвати зовні згоду
з керівником, внутрішнє залишаючись на своїй позиції і веду"
чи подвійну діяльність — легально й нелегально. Крім того, за
об’єктивної аргументації своєї позиції підлеглий може виграти
справу. Він може довести свою правоту через вище керівницт"
во або через суд. Нарешті, суперечність між підлеглими може
виникнути через загрозу з боку однієї зі сторін реалізації по"
треби іншої сторони.
Причини конфліктів схожі в командах усіх соціальних інс"
титуцій. Наприклад, якщо в підрозділі організації з позиції
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зорієнтованого на реалізацію командної мети"потреби керівни"
ка один із виконавців за освітою, спеціальністю, кваліфіка"
цією не здатен виконати доручене завдання, або стосовно нього
він має протилежну думку, несумісну з думкою керівника, між
ними виникає конфлікт. Підлеглий може спробувати усунути
керівника з посади своїми скаргами вищому керівництву, але
швидше керівник усуне його самого (як варіант, керівник
може відмежуватися від підлеглого, надавши йому можли"
вість і час підняти свої освітянсько"кваліфікаційні показники
до вимог виробничого процесу і через певний час, за наявності
вакансії, надати можливість виконати завдання в інтересах
мети"потреби команди). Подібно до цього, конфлікт може
виникнути в осередку політичної партії між її членом і ке"
рівником у разі невідповідності діяльності першого позиціям
програми і статуту партії. Якщо член партії займає позицію,
принципово несумісну зі статутом і програмою партії, він буде
звільнений з її лав. Подібна причина конфлікту може мати
місце і між членами партійного осередку, подібним буде і його
розв’язання. Аналогічно можна уявити собі конфліктні ситу"
ації в інших контактних командах. Можна чекати лише певні
особливості сімейних конфліктів, оскільки їх причинами
можуть бути не лише нереалізовані соціогенні потреби, але,
насамперед, незадоволені потреби біо" та психогенної природи.
Неможливість вирішення проблеми з продовженням роду
може призвести до конфліктної ситуації з подальшим розлу"
ченням подружжя. Можливі інші причини конфліктів у сім’ї,
пов’язаними з несумісними потребами подружжя, внаслідок
кохання одного з них до іншої особи, з перебуванням дітей у од"
ного з батьків у разі розлучення, з матеріальним забезпечен"
ням сім’ї тощо.
Більш складною ситуацією є міжособистісні суперечності
в команді з приводу певного питання чи комплексу питань,
у результаті яких відбувається розкол її на «більшість» і «мен"
шість». У командах, у межах різних соціальних інституцій,
нерідко відбуваються поділи їх членів на «більшість» і «мен"
шість» під час формування та реалізації командних потреб"
цілей. Якщо команда є підрозділом організації, виконання
завдання якої передбачає прийняття рішення офіційним
керівником щодо засобів або способів роботи, то поділ її на
антагоністичні частини унеможливлює реалізацію командної
мети"потреби. Така ситуація може виникнути в команді,
в якій поряд із недостатньо компетентним і авторитетним
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офіційним керівником у її складі виокремлюється компе"
тентніший і авторитетніший лідер, пропозиції якого ефек"
тивніші щодо виконання завдання. Поділ команди на при"
хильників формального і неформального лідера створює
в команді проблемну ситуацію, розв’язання якої полягає
у відстороненні одного з них (а не в примиренні їх та їхніх при"
хильників).
Особливо показовим у цьому питанні є парламент країни.
Наявність у парламенті, крім кількох сумісних, ще несуміс"
них ідеологем двох ідеологій, якими є демократична та ко"
муністична (демократичний і тоталітарний способи правління,
ринкова і командно"адміністративна економіка, приватна та
загальнонародна власність, ринкове і директивне ціноутворен"
ня тощо), призводить до розколу депутатів на дві анта"
гоністичні у принципових питаннях частини. Розвиток країни
в межах однієї з двох протилежних ідеологій є еволюційним,
а перехід до правління, згідно з однією ідеологією, до не"
сумісної з нею протилежної, є революційним. Саме така подія
відбулась у посткомуністичних країнах Центрально"Східної
Європи у 80–90"х роках ХХ століття.
Нарешті, згідно з теорією діалектики, еволюційний розви"
ток суспільства в межах однієї ідеології передбачає наступ"
ність поколінь. Під час зміни несумісних ідеологій у суспіль"
стві в результаті революційної акції ефективний розвиток його
в межах нової ідеології можливий лише при розриві наступ(
ності поколінь. Формування частини молодого покоління на
старих засадах за принципом наступності поколінь і частини
на засадах нової ідеології за принципом розриву поколінь
призведе до протистояння й ідеологічної боротьби, яка в разі
розколу суспільства може призвести до громадянської війни та
до перемоги однієї зі сторін. Подібну ситуацію пережили гро"
мадяни посткомуністичних країн, демократична влада в яких
для запобігання можливого кривавого ходу подій прийняла
так званий закон люстрації, згідно з яким носії тоталітарної
ідеології ізолювалися від активного політичного життя на об"
межений термін у 5–10 років, що сприяло ефективному прове"
денню економічних ринкових і демократичних політичних ре"
форм, наслідком чого є підвищення життєвого рівня та
добробуту громадян. На відміну від країн Центрально"Східної
Європи, громадяни України, більшість яких, свідомо чи
підсвідомо, після проголошення незалежності, на думку низки
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експертів, переживають стан меншовартості, не визначилися
з ідеологічними уподобаннями (хоча вони такі самі, як у будь"
якої країни Європейського Союзу), що призвело до розколу
суспільства на дві антагоністичні протиборчі сторони, і, як
наслідок, — до виникнення корумпованого суспільства
з поділом громадян на невелику купку надбагатих і абсолютну
більшість надбідних. У результаті Помаранчевої революції
2004 року були сподівання на орієнтацію і втілення в життя
європейських цінностей, але цього не сталося: революційна
трансформація суспільства розтягнулася на багато років.
Конфлікти можуть бути короткочасними й тривалими. До
перших, як приклад, належить явище «шокової терапії», а до
других, можна сказати, «вічних», — явище конкуренції, про
яке вище згадувалось у визначенні Лінкольна. Відомо, що
«шокова терапія» передбачає блискавичну зміну несумісних
систем, а в результаті конкуренції фірм із несумісними інтере"
сами одна з них може або збанкрутіти, або бути поглинута
іншою. Прикладом тривалих конфліктів є затяжні війни між
державами.
У розділі 17 було поставлено питання пояснення на мікро"
рівні параметрів малої групи"команди — групової мети"
потреби (групового інтересу) і соціальних настанов (норм) та
інших, — одержаних за її взаємодії з іншими суб’єктами на
макрорівні. Природно, що суперечності, а тим більше проти"
стояння між «більшістю» та «меншістю» у групі, позначають"
ся на успішності реалізації її цілей (інтересів). Як вже йшлося
в попередньому розділі, суперечності між частинами групи мо"
жуть бути примиренними і непримиренними. Примиренні
розв’язуються шляхом компромісів, а протистояння між
непримиренними сторонами, із взаємно ультимативними
позиціями, означає внутрішньогруповий конфлікт, який
неможливо розв’язати шляхом компромісу, а тільки шляхом
усунення однієї зі сторін. Таке «розв’язання» тягне за собою
радикальні зміни параметрів групи як цілості, зокрема —
зміни її інтересів.
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РОЗДІЛ 22. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
ВЕЛИКИХ ГРУП
22.1. Поняття і системний аналіз великих груп
(формувань)
Системний аналіз великих груп указує на їх цілісність
і цілеспрямованість — так само, як це має місце і в разі малих
груп. В останньому випадку ми вважали доцільним скориста"
тися також терміном «команда». З тієї самої причини для поз"
начення великих груп доцільно скористатися терміном «фор"
мування». Відмінне у вивченні великої групи, порівняно
з малою, полягає у тому, що члени останньої — це безпосе"
редньо взаємодіючі індивіди, тоді як індивіди великої
ієрархічно структурованої групи, як правило, безпосередньо
інформаційно не контактують. Формування, як формальна чи
неформальна велика група, є різновидністю суб’єктів. Це озна"
чає, що керівник формування здатен приймати рішення.
У свою чергу, це означає, що формуванню притаманні всі озна"
ки системності. За визначенням,
«велика група — 1) кількісно не обмежувана умовна спіль(
нота людей, що виокремлюється на основі певних соціальних
ознак (статі, віку, національності, освіти тощо); 2) реальна,
значна за розмірами і складно організована спільнота людей,
залучених в ту чи іншу суспільну діяльність (наприклад, ко(
лектив школи чи вищого навчального закладу, підприємства
чи установи)» [КПС, 1998, с. 72].
У даному визначенні йдеться про два види груп — групи"не"
суб’єкти і групи"суб’єкти. Групи"несуб’єкти (групи за віком,
статтю тощо) — це класи і страти у багатомірній соціально"де"
мографічній класифікації і стратифікації. Масові статичні
і статистичні групи, такі як жіноцтво, селянство, молодь, ук"
раїнство й інші, не є суб’єктами і в подальшому не розгляда"
ються. Розглядаються лише групи"суб’єкти. Об’єднуючим
чинником великої групи"формування як цілісного структурно"
го утворення є інтерес або мета"потреба, що надає йому
суб’єктності і реалізація якої становить динаміку його розвит"
ку, застою або занепаду. Формування як суб’єкт міжсуб’єктної
діяльності, як і у випадку команди або окремої особи, ніби «за"
нурене» у соціально"психологічну та інформаційно"ідео"
логічну атмосферу своєрідного «інтернету».
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Отже, такі формування, як організації, корпорації, об’єд"
нання, альянси, асоціації й інші, є соціальними суб’єктами
цілеспрямованої діяльності, становлять низку ізоморфних
соціальних систем і характеризуються комплексом інваріант"
них параметрів. Саме тому для такого роду соціальних утво"
рень більш підходить є термін «формування», що означає
доцільність їх створення, тобто надання їм суб’єктності. Але за
традицією ми користуватимемося також терміном «велика
група».
Методологія пізнання великої групи"формування така са"
ма, як і малої групи"команди, і особистості, тобто спочатку на
макрорівні як цілості, а потім на мікрорівні як взаємодіючих
індивідів. Загальна модель «соціальний суб’єкт ↔ ціннісне се"
редовище» конкретизується в моделі «формування ↔ ціннісне
соціальне середовище». Надсистемою стосовно «команди»
в ієрархії соціальних суб’єктів є система «формування» як са"
мостійне соціальне утворення (політична партія, профспілка,
підприємство, навчальний заклад, мітинг, конфесія тощо).
Суб’єктність формування зумовлена його загальною метою
та здатністю приймати відносно самостійні рішення щодо реалі"
зації цільової потреби у споживанні і продукуванні, зокрема
творенні, певних матеріальних та інформаційно"ідеальних цін"
ностей навколишнього ціннісного середовища. Соціальний
суб’єкт «формування», як і суб’єкти «команда» та «особистість»,
є ізоморфною системою в ієрархії соціальних систем"суб’єктів
і описується тими самими інваріантними детермінуючим і ре"
гулюючим та деякими специфічними параметрами. Задля збе"
реження термінології системного аналізу для позначення цих
параметрів формування вживатимемо відповідно ті самі термі"
ни, що й для інших суб’єктів: мета"потреба (інтерес) і соціальна
настанова (норма, регламент, правило, звичай). У формуван"
нях виробляються соціальні настанови щодо норм міжособис"
тісних стосунків, які через малі групи доводяться до свідомості
кожної особи, що є механізмом її соціалізації.
Зауважимо, що трирівневу структуру «велика група"фор"
мування ↔ мала група"команда ↔ індивід», наприклад, «рек"
тор університету ↔ група деканів ↔ студенти факультету»,
можна розглядати як дві дворівневі «ректор ↔ група деканів»
і «декан ↔ студенти факультету». У цьому разі одержані у по"
передніх розділах висновки щодо соціальної психології малої
групи"команди, скажімо, групи студентів, є дійсними і для ма"
лої групи"команди — групи деканів.
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Очолювана керівником велика група"формування являє
собою малу групу керівників нижчого рангу з очолюваними
ними малими групами з їх потребами"цілями (інтересами) сто"
совно загальної мети"потреби (загального інтересу) і відповідни"
ми комплексами соціальних настанов (права і обов’язки членів
груп кожного рівня). Для ефективної реалізації мети"потреби
формування"суб’єкта, тобто для ефективної його діяльності як
цілості, потреби його складових груп мають бути ув’язані без
явних чи прихованих суперечностей в єдиний вектор — мету"
потребу формування («дерево цілей»). У противному разі фор"
мування виглядатиме аморфною, суперечливою, з напружени"
ми міжгруповими і міжособистісними (на рівні керівників
малих груп) відносинами. Крім того, у формуванні"суб’єкті мо"
жуть опинитися члени зі сторонніми потребами, які не впису"
ються в «дерево цілей» формування і тому його дезорганізу"
ють. З огляду на це, пов’язані з відхиленнями від головної
мети проблеми у формуванні мають бути вирішеними. Продук"
тивність діяльності формування залежить від здатності
керівника на основі компетентності і психологічних особливос"
тей його членів консолідувати їхні зусилля на реалізацію
спільної мети"потреби. Керівники (президенти, ректори, ди"
ректори, завідувачі, командири, лідери) своїми детермінуючи"
ми та регулюючими параметрами уособлюють детермінуючі та
регулюючі параметри формування, керуючись зовнішніми
соціальними настановами.
Продовжуючи системний аналіз формування, визначимось
із об’єктом і предметом соціальної психології великих груп"
формувань.
Об’єктом вивчення соціальної психології великих груп"фор"
мувань, маючи на увазі його онтологічний аспект, є підсистема
«формування» системного утворення «формування ↔ соціальне
середовище», наприклад, «організація з підрозділами ↔ со"
ціально"інформаційне середовище», «мітинг ↔ соціально"ін"
формаційне середовище», «політична партія ↔ ідейно"політичне
середовище» тощо. Цілісності надає їм спряження складових
цього системного утворення, тобто підсистем «формування»
і «соціальне ціннісне середовище», що здійснюється за допо"
могою детермінуючих і регулюючих соціальних параметрів.
Виходячи із гносеологічного аспекту соціальної психології
великої групи (формування), предметом її є закономірності, що
характеризують розширений об’єкт «формування ↔ соціальне
ціннісне середовище». Ці закономірності пов’язані з виявлен"
ням комплексу параметрів формування, спряжених із ма"
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теріальними і духовними цінностями середовища. Законо"
мірності формування як цілості доповнюються й інтерпрету"
ються внутрішніми механізмами взаємодії його підсистем та
індивідів.
В ієрархічній будові суспільства формування може займати
крайнє або проміжне положення між формуванням як надсис"
темою і його членами як підсистемами. Такий трирівневий
конструкт охоплюється «деревом цілей», у якому мета"потреба
формування (організації, громади тощо) галузиться на потреби"
цілі, врешті"решт, малих груп"команд (підсистем), які, у свою
чергу, галузяться на потреби"цілі кожного з їх членів. Підкрес"
лимо, що такий конструкт є соціальним, але стабільність і, от"
же, ефективність діяльності складових його підрозділів (груп),
а разом із тим — задіяних в них осіб, зумовлена психологічни"
ми силами в результаті їх взаємодії, тобто взаємодії психічних
систем цих осіб. Ядром такого конструкту є формування, що
характеризується такими системними ознаками, як: а) цілість;
б) відкритість — закритість; в) гомеостатичність — гетероста"
тичність; г) ієрархічність (макро" і мікропідходи у пізнанні);
д) детермінованість — статистичність; е) статика — динаміка
системи.
Розглянемо ці ознаки системи щодо формування докладніше.
1. Формування як структура (організація) або як сукупність
індивідів (мітинг), очолене керівником або лідером, згуртоване
в цілість потребою"метою (інтересом), і як суб’єкт є достатньо
автономним у прийнятті рішень у середовищі інших суб’єктів.
2. Формування (організація, мітинг), як правило, є відкритою
для обміну інформацією, ресурсами, людьми та ін. системою,
але у специфічних умовах може бути закритою або частково
закритою системою (режимні підприємства, підпільні органі"
зації, секти тощо).
3. Формування"суб’єкт містить біологічну і соціальну час"
тини, як і окрема людина: біологічна підструктура формуван"
ня — людський біогенний ресурс — у стаціонарний період
існування (не розвивається і не занепадає) становить гомеоста"
тичну систему, а соціальна підструктура формування — інте"
лектуальний соціогенний ресурс — становить гетеростатичну
систему, яка потребує для свого розвитку матеріальні та інформа"
ційні ресурси для творення і продукування цінностей середо"
вища. Формування"суб’єкт як гетеростатична система потен"
ційно у партнерській і конкурентній діяльності з іншими
суб’єктами прагне до самореалізації. Формування"суб’єкт,
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залежно від того, в якій соціальній технології воно задіяне,
може бути і гомеостатичною (наприклад, експлуатаційна гру"
па: колектив працівників метрополітену як функціонуюча
гомеостатична система в «морі» пасажирів), і гетеростатичною
(наприклад, творильна група: колектив конструкторів кон"
структорського бюро як розвивальна система в полі науково"
технічної інформації).
4. Формування"суб’єкт, як правило, включене в ієрархічну
структуру і саме може включати малі групи (підрозділи)
і, урешті"решт, — членів цих груп. Певне формування може
бути середньою ланкою трирівневого конструкту. Методоло"
гічно для вивчення його застосовують спочатку макропідхід
для виявлення й описання певних властивостей формування
як цілості, а потім — мікропідхід для пояснення цих власти"
востей з позиції його структурних елементів.
5. Формування поділяють на детерміновані та статистичні.
Детерміноване формування (організація) діє за статутом, у яко"
му викладені соціальні настанови (права та обов’язки) його чле"
нів"підрозділів, якими їх керівники керуються під час виконання
своїх завдань для забезпечення реалізації групової мети"потре"
би (науково"дослідний інститут). Статистична велика група являє
собою сукупність індивідів, об’єднаних спільною ідеєю"потре"
бою (мітинг).
6. Методологічно формування як система вивчається спочатку
у статиці, тобто виявляється його внутрішня структура, внут"
рішні зв’язки між його елементами, а потім у динаміці, тобто
вивчаються процеси його функціювання, розвитку чи занепаду.
Ознаки системи зумовлюють етапи системного аналізу особ"
ливостей формування (див. 2.2). Спочатку аналіз формування
здійснюють на макрорівні, а потім на мікрорівні.
Розпочнемо системний аналiз формування як системи з ос"
танньої системної ознаки — спочатку у статицi, а потім у ди(
намiцi. Тобто спочатку доцiльно вивчити його структуру,
а потiм процеси — функцiювання і змiни його в часi.
На етапi системного аналiзу формування у статиці послі"
довно відслідковуємо його системні ознаки. Як і у випадку малої
групи"команди, переконуємося, що досліджуване формування
є цiлiсним утворенням (домінування внутрішніх зв’язків над
зовнішніми, ознаки суб’єктності, здатності приймати рішення
тощо), тобто, що воно є достатньо автономним у прийнятті рі"
шень щодо задоволення його мети"потреби, заради якої воно ство"
рене. Якщо таке формування досить автономне, то його можна
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аналiзувати, виокремивши із зовнiшньої надсистеми або з нав"
колишнього соціального середовища. Під час його подальшого
аналізу враховується, закрите воно чи відкрите, насамперед,
для обміну інформацією із зовнiшнiми системами й iншими
соціальними утвореннями. Потім з’ясовується, яким воно є:
гомео( чи гетеростатичним. У разі гетеростатичності системи
як розвивальної, оцінюються його можливості щодо здатності
продукувати цінності, конкурентоспроможності і, урешті"
решт, можливості самореалізації. Далі визначається
суб’єктність такого формування, тобто ступінь самостійності
у прийнятті рішень щодо задоволення своїх групових потреб.
У свою чергу, ступінь самостійності визначається тим, існує це
формування саме по собі в ціннісному соціальному середовищі
чи воно включене в певну ієрахічну структуру як підрозділ, що
виконує завдання стосовно реалізації мети"потреби всієї орга"
нізації. Наступний крок системного аналізу формування поля"
гає у визначенні — воно є детермінованим чи статистичним:
першi суть офіційні (юридичнi особи) або неофіційні орга"
нізації, структура яких визначена формальним чи неформаль"
ним статутом (політична партія, навчальний заклад), а другi
суть формальні чи неформальні сукупності людей зі спiльними
iнтересами, iдеями, поглядами (політичний рух, мітинг), що
підпорядковуються законам статистичного розподілу. У будь"
якому випадку — це групи людей зі спiльними регулюючими
і детермінуючими активність параметрами — груповою ме"
тою"потребою і комплексом соціальних настанов. Системний
аналiз передбачає вiднесення дослiджуваного формування до
одного із цих типiв. Крім того, слід звернути увагу, що у фор"
муванні поряд із офіційною структурою може виникнути
неофіційна структура на чолі з неформальним лідером, якому
члени групи віддають перевагу як авторитетнішому, компе"
тентнішому, психологічно сумісному. Але офіційний керів"
ник може поєднувати в собі й характеристики неформального
лідера.
Перед переходом до вивчення формування як системи в ди"
наміці маємо такий підсумок вивчення його у статицi: визначено
мiсце його в iєрархiчнiй структурi або соціальному середовищі
як цілості та комплекс інваріантних параметрів, насамперед,
детермінуючих (соціальних потреб"цілей) і регулюючих (соціаль"
них настанов: норм, регламентів, правил тощо) їх активність
щодо споживання і продукування цінностей, заради яких фор"
мування створене.
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Отже, наведенi методологiчнi прийоми було спрямовано на
пiзнання системи у статицi, тобто на встановлення структурних
особливостей i комплексу властивостей формування. Пiсля
цього методологiчно доцiльно розглянути його в динамiцi,
тобто його дiю в часi. Як відомо, процеси поділяються на
стаціонарні і нестаціонарні, а останні — на розвивальні і зане"
падаючі. Дiя соцiальних систем у часi формалiзується з вико"
ристанням методiв прогнозування, планування, програмуван"
ня, управлiння, керівництва і, урешті"решт, прийняття
рішень щодо реалізації мети"потреби. У дiяльностi, що
пов’язана з проектуванням i створенням продукту діяльності,
використовуються методи сiтьового планування (див. рис. 3).
Відповідно до системного підходу основні детермінуючі і ре"
гулюючі параметри формування в особі керівника за допомогою
мотивів ув’язуються в цільові, відносно довготермінові програ"
ми або виявляються в комплексі ситуативно, залежно від того,
якою мірою вони автономні, формальні чи ні, і подальший про"
цес реалізації потреб розглядається в часі, тобто в динаміці. Як
було зазначено, системний підхід передбачає аналіз формуван"
ня в динаміці не лише самого по собі (як такого), але в межах
спряженого з ним ціннісного середовища, зокрема у вигляді
певної соціальної структури. Діяльність будь"якого формуван"
ня як відкритої системи відбувається в полі інформаційних
і матеріальних цінностей та спрямована на споживання і про"
дукування специфічних для нього цінностей відповідно до
цілей"потреб, заради яких це формування створене та існує.
Динаміка формування являє собою низку прийнятих рішень
з урахуванням зворотних зв’язків керівником щодо ефектив"
ності реалізації його потреб"цілей. Від ступеня свідомості,
згуртованості, сумісності, цілості формування, здатності вис"
тупати єдиним колективним розумом залежить успіх його
діяльності.
До цього часу для характеристики формування як цілості
було використано методологічний принцип макропідходу: на
основі міжсуб’єктної взаємодії встановлено комплекс парамет"
рів (потреби"інтереси і соціальні настанови) формування. Тепер
принцип мікропідходу дає змогу пояснити їх природу на основi
вивчення взаємозв’язкiв i взаємодiї його членів. Якщо форму"
вання є підрозділом організації і створене з певною метою" по"
требою, то треба в «дереві цілей» організації визначити мету
створення такого підрозділу, проаналізувати параметри, що
детермінують і регулюють його діяльність у межах організації
(макропідхід). Одночасно потрібно проаналізувати внутрішню
314

структуру такого підрозділу, якщо кожен із його членів вико"
нує певну функцію, оскільки внутрішнє «дерево цілей» визна"
чає офіційні стосунки між ними (мікропідхід). Користуючись
кібернетичною моделлю «чорної скриньки», зауважимо, що
макропідхід передбачає встановлення його властивостей
тільки на основі зовнішніх інформаційних зв’язків, а мікро"
підхід — пояснення цих властивостей на основі його внутріш"
ніх механізмів.
Отже, наступний етап пов’язаний з методологічним принци"
пом мікропідходу до пояснення властивостей формування. У цьо"
му випадку розглядаються механізми спілкування і взаємодії
індивідів, лідерства і керівництва у групі, проблеми соціально"
психологічного клімату, міжособистісних суперечностей, кон"
формізму, конфлікту тощо.
22.2. Системний аналіз великих груп
як формувань
Як суб’єкт, організація (велика група — формування)
в особі головного керівника вступає у взаємодію з іншими
суб’єктами задля реалізації своїх потреб"цілей (інтересів). Під
час системного аналізу властивостей формування на макро"
рівні розглядалася система «формування"суб’єкт ↔ середови"
ще соціальних суб’єктів», де у підсистемі «формування"
суб’єкт» виділяється і розглядається структура керівництва
як «мала контактна група керівників підрозділів на чолі з го"
ловним керівником» (група деканів ↔ ректор). Пояснення
особливостей і властивостей формування"суб’єкта на мікро"
рівні полягає у розкритті механізмів взаємодії його підрозділів,
уособлених в їх керівниках, тобто у розкритті механізмів
взаємодії членів малої контактної групи керівників підрозділів
(деканів). Таким чином, вивчення ієрархічно структурованого
формування зведено до вивчення малої групи. Тобто, одержані
в попередніх розділах результати для малих груп"команд, чле"
нами яких є виконавці, адаптуються до малих груп, членами
яких є керівники підрозділів.
Ієрархічна структура формування зумовлена «деревом по"
треб"цілей», уособлених його керівником, керівниками його
підрозділів та їх виконавцями. Головний керівник признача"
ється вищим керівником на відповідну посаду або обирається
його членами, набуваючи офіційного статусу. Його посада
зумовлена «деревом цілей» організації. «Дерево цілей» зумов"
лює офіційні відносини в малій групі керівників. Керівник
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організації визначає і розподіляє завдання керівникам нижчо"
го рангу з урахуванням їхніх індивідуальних мотивованих по"
треб, а також компетентності, характеру тощо. У разі розбіж"
ностей індивідуальних завдань та індивідуальних потреб
керівників підрозділів керівник організації зобов’язаний забез"
печити реалізацію групової мети"потреби з урахуванням об’єкив"
них і суб’єктивних особливостей підпорядкованих йому осіб.
Система неофіційних стосунків зумовлює психологічну ат"
мосферу в групі керівників, яка виявляється під час прийняття
рішень на нарадах. При обговоренні проблемних питань виявля"
ється індивідуальність кожного із членів"керівників такої гру"
пи — амбіційність, компетентність, характер тощо. Результатив"
ність діяльності групи керівників щодо реалізації мети"потреби
організації залежить від якісного рівня керівництва, пов’яза"
ного з виконанням низки необхідних і достатніх умов. До числа
необхідних умов належить комплекс об’єктивних соціальних
настанов, пов’язаних із соціальною «технологією» реалізації
мети"потреби і відображених у статуті організації та інших ім"
перативних документах. До числа достатніх умов належать
суб’єктивні психологічні чинники керівників, включаючи голов"
ного керівника (лідера), кожен із яких намагається реалізувати
власні ділові потреби, керуючись власними настановами, маючи
певний освітній рівень, певні звички і характер, гендерні особ"
ливості тощо. Тобто, як і у випадку малих груп"команд нижчо"
го рівня, потрібно пов’язати об’єктивний показник реалізації
мети"потреби організації з низкою суб’єктивних психологічних
параметрів керівників підрозділів, серед яких здатність лідера
виконувати належні функції щодо прийняття рішень і управ"
ління діяльністю групи, суміщення функцій керівника і лідера
в одній особі, розв’язання суперечностей сумісних і несумісних
протилежних позицій, аналіз компромісів і конфліктів у групі
керівників, створення сприятливого мікроклімату в такій
групі тощо.
Рушієм діяльності суб’єкта"групи на чолі з лідером є розбіж"
ність між усвідомленою колективним розумом метою"потребою
групи керівників і реальним станом її задоволення, яка вияв"
ляється як колективний когнітивний дисонанс. У разі невико"
нання певних завдань, тобто незадоволення мети"потреби,
у групі керівників підрозділів на чолі з головним керівником
виникає психологічне напруження як психічний дискомфорт
її членів, що детермінує діяльність, спрямовану на його усу"
нення, на досягнення стану колективного когнітивного консо(
нансу. Якщо формування"суб’єкт є достатньо самостійним утво"
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ренням, призначення якого має помітну або високу суспільну
значущість (наприклад, благодійний фонд), то досягнення ме"
ти щодо реалізації потреби набуває для неї стратегічного зна"
чення з наступною самоактуалізацією і стає сенсом існування
формування, сенсом життєдіяльності його членів.
Важливим питанням дослідження ефективності діяльності
формування на мікрорівні є аналіз керівництва (лідерст"
ва) у малій групі керівників підрозділів. Керівництво, як
і лідерство, суть здійснення повноважень влади у формуванні
(підприємстві, регіональній партійній організації, благодійно"
му фонді, військовій частині тощо) з метою задоволення його
групової мети"потреби. Прийняття рішень щодо реалізації пев"
них цілей"потреб формування ґрунтуються на формулюваннях
спонук того чи іншого ходу діяльності, які становлять зміст мо"
тивів. Якщо потреби детермінують діяльність щодо їх задово"
лення, то мотиви спонукають очолене керівником формування до
діяльності у взаємозв’язку з реалізацією потреб іншими суб’єк"
тами соціального середовища. Задоволення інтересів формаль"
ного чи неформального формування являє собою смисл його
створення й існування.
Але не завжди формування являє собою цілісний соціаль"
ний організм, об’єднаний спільною потребою"метою. Недостат"
ня ефективність його діяльності може бути викликана (серед
інших причин) невдоволенням деяких чи всіх керівників під"
розділів або членів організації компетентністю, стилем керів"
ництва, етичними й іншими психологічними характеристиками
керівника. Між керівником організації і керівниками підрозді"
лів виникає напруження, яке, у разі загострення суперечнос"
тей, може перерости в конфлікт, особливо за наявності серед її
членів особи (чи осіб) з вищими показниками компетентності,
професіоналізму, авторитету, організаторських здібностей,
морально"етичних показників тощо. До цієї особи — неформаль"
ного лідера, а не до формального керівника — звертаються
керівники підрозділів з питань реалізації групової мети"потреби
та їхніх індивідуальних потреб. Тому для злагодженої діяльності
колективу важливо, щоб формальний керівник був найкомпе"
тентнішим і найавторитетнішим серед колег, а стиль керів"
ництва був демократичним. Хоча, залежно від призначення
формувань різних соціальних інституцій, допускаються і авто"
ритарний, і демократичний, і ліберальний стилі керівництва.
Зауважимо, що під час вирішення певних проблем між
керівниками можливі розбіжності, які викликають суперечності
сумісного (неантагоністичного) або несумісного (антагоністичного)
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типу. У разі прийняття колективного рішення керівниками фор"
мування суперечності сумісного типу розв’язуються шляхом
компромісу. Колективне рішення в разі несумісних позицій
одного чи кількох керівників підрозділів із рештою керівників
у групі, неможливе шляхом компромісу, призводить до конф"
лікту і розколу групи на «більшість» і «меншість». У таких си"
туаціях керівник формування мусить прийняти радикальні захо"
ди щодо усунення протидіючих членів із числа «меншості». Хоча
за цих обставин можна дійти і формальної злагоди «більшості»
й «меншості» у разі прийняття останніми конформістської
позиції.
Ієрархічно структуроване формування можна розглядати
і як статистичну сукупність індивідів щодо питань, не пов’яза"
них з його цільовим призначенням, наприклад, під час вивчен"
ня питань політичних позицій працівників підприємства.
Важливою властивістю лідера формування є здатність ство"
рювати у групі керівників підрозділів сприятливий соціально"
психологічний клімат. Формальні стосунки між членами групи
керівників визначаються соціальними настановами (правами
та обов’язками) і цілями діяльності, відображеними у статуті
організації. Сприятливий емоційний настрій у групі у процесі
неформального спілкування керівників підрозділів залежить
від успішності реалізації потреб"цілей організації та кожного її
підрозділу. У першу чергу сприятливий мікроклімат забезпе"
чується керівником організації у разі правильного підбору
кадрів.
22.3. Системний аналіз масових зібрань
як великих статистичних груп
При застосуванні системного підходу до вивчення статис(
тичних соціальних систем соціальна структура «соціальний
суб’єкт ↔ ціннісне соціальне середовище» конкретизується
у структурі «масове зібрання ↔ соціальне середовище», де «ма"
сове зібрання» розглядається як різновид великої групи (мітинг,
загальні збори працівників установи, страйкарі на підприємст"
ві, натовп). Об’єктом вивчення теорії статистичних соціальних
систем є масове зібрання індивідів як складова соціальної
структури «масове зібрання ↔ соціальне середовище», а пред(
метом дослідження є структурні особливості й особливості,
пов’язані з виявленням комплексу характеристик, спряжених
із матеріальними й інформаційно"ідеальними цінностями сере"
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довища. Як і великі групи — організації, масові зібрання очолю"
ють лідери, але на відміну від організацій, масові зібрання, як
правило, бувають короткочасні і створюються з метою вирі"
шення конкретної проблеми. Але такі зібрання можуть бути
і тривалими, наприклад, перманентні зібрання страйкарів на
підприємстві, мітингуючих із вимогами політичних змін, па"
рафії віруючих тощо [Корнєв…, 2000, с. 43–118].
Входження масового зібрання індивідів (як системи) до со"
ціального середовища (як надсистеми) та склад його з індивідів
(як підсистем) дає змогу розглядати таке ієрархічне утворення
як трирівневий конструкт. Звідси слідує методологічна мож"
ливість вивчати масове зібрання індивідів на макрорівні як
суб’єкт в оточенні інших суб’єктів для виявлення його
інваріантних та інших специфічних параметрів, з одного боку,
а з іншого — на мікрорівні як сукупність взаємодіючих
індивідів, що дає змогу на основі вивчення механізмів їх
індивідуальної взаємодії пояснити природу і значення цих па"
раметрів. Методологічно у процесі пізнання масове зібрання
розглядається спочатку на макрорівні для виявлення і описан(
ня його парамертрів, а потім — на мікрорівні — для пояснення
їх сутності.
Масове зібрання індивідів є ізоморфною (або гомоморфною)
системою в низці інших соціальних систем і, згідно із систем"
ним підходом, характеризується інваріантними властивостя"
ми, а саме — установленими раніше детермінуючим і регулю"
ючим параметрами. Детермінуючий параметр, який із метою
збереження спільної термінології стосовно інших суб’єктів
назвемо метою(потребою або інтересом, детермінує діяль"
ність зібрання індивідів, пов’язану з її реалізацією, а регулю"
ючий параметр, який назвемо смисловою соціальною настано(
вою, регулює діяльність зібрання на основі чинного
законодавства. Зауважимо, що зібрання перед початком діяль"
ності приймає специфічний стан зконцентрованості на моти"
вації свого рішення щодо реалізації мети"потреби, і поняттю та"
кого стану відповідає термін «соціальна установка» (не плутати
з поняттям регулюючого параметра «соціальна настанова»).
Отже, основними інваріантними параметрами масового зі"
брання є мета"потреба і соціальна настанова, якими разом із
специфічними (неінваріантними) параметрами — згуртованість
(дисперсія), неоднорідність (за статусом, професією, освітою, пар"
тійною належністю, релігією, віком, статтю тощо), обсяг (кіль"
кість індивідів) тощо, — описується масове зібрання індивідів.
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Проведемо системний аналіз зібрання індивідів як суб’єкта
діяльності за ознаками системи: а) цілість; б) відкритість —
закритість; в) ієрархічність (макро" і мікропідходи у пізнанні);
г) гомеостатичність — гетеростатичність; д) детермінованість —
статистичність; е) статика (структура) й динаміка (діяльність)
системи.
Насамперед, масове зібрання людей характеризується ці"
лістю, оскільки люди, очолені лідером або комітетом із числа
учасників зібрання, збираються заради обговорення та прий"
няття рішень щодо деякої актуальної проблеми, пов’язаної
з реалізацією важливих потреб"цілей.
Більшість масових зібрань є відкритими як щодо зміни кіль"
кості учасників, так і щодо обміну інформацією із соціальним
оточенням. Хоча є приклади проведення закритих масових
зібрань — закритих зборів партійних організацій, масонських
лож, клубів, зібрання злочинних груп тощо.
Відповідь на питання щодо віднесення масових зібрань до
класу гомеостатичних чи гетеростатичних систем базується
на висновку про те, що оскільки особистість є гетеростатичною
системою, то і сукупність особистостей, тобто їх масове зібран"
ня, також є гетеростатичною системою. Така система живиться
інформацією про можливості та засоби реалізації мети"потреби
даного зібрання і, отже, воно здатне до розвитку. При реаліза"
ції значущої для суспільства мети"потреби масовий рух, як зі"
брання в розвитку, здатне до сукупної самоактуалізації, як і осо"
бистість.
Великі соціальні групи поділяються за наявністю ступеней
свободи індивідів на детерміновані і статистичні (за деякою
аналогією, фізичні системи як локалізації речовини поділя"
ються на крайні типи за агрегатним станом — кристалічні
й газоподібні). Індивіди групи першого виду підпорядковані
соціальній технології та обмежені в участі прийняття рішень
щодо групової мети"потреби, а індивіди груп другого типу
гуртуються переважно на добровільній основі задля певного
інтересу і мають змогу впливати на прийняття рішень зібран"
ням щодо задоволення групової мети"потреби шляхом голо"
сування. Системи, індивіди в яких об’єднані жорсткими
взаємозв’язками і які функціонують згідно із законодавчо
ухваленими положеннями статутів про відповідні організації,
належать до детермінованих систем. Приклад детермінованих
систем — підприємство, навчальний заклад, військове форму"
вання тощо. Структура і поведінка детермінованих систем
описуються різними математичними теоріями, такими як
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теорія організації та управління, теорія інформації, теорія
графів, теорія математичного програмування тощо. В іншому
разі зв’язки між індивідами можуть виникати довільно, у про"
цесі обміну інформацією, і відповідні сукупності індивідів утво"
рюють статистичні системи, які описує математичний апарат
теорії ймовірностей і математичної статистики. Математичною
моделлю структури статистичної соціальної системи є інтег"
ральна й диференціальна функції розподілу ймовірностей одно"
або багатомірної випадкової величини [Циба, 1981; 2002].
На відміну від великої групи"організації, ієрархічна детер"
мінована структура якої визначена «деревом цілей», структура
великої групи"зібрання індивідів задається загалом багатомір"
ним, багатомодальним статистичним розподілом індивідів за
кількома характеристиками. Зокрема такими характеристи"
ками можуть бути соціальні настанови — переконання в істин"
ності певних регулюючих діяльність моральних і правових норм,
принципів, ідей, звичаїв. Різним станам упорядкованості
індивідів відповідають різні закони статистичного розподілу
індивідів — від рівноймовірного (у формі прямокутника з ве"
ликою дисперсією) до причинного (у формі δ"функції з нульовою
дисперсією), але найпоширенішим є закон нормального роз"
поділу ймовірностей одно" і багатомірної випадкової величини.
Найпростішим масовим зібранням є натовп — сукупність
індивідів, байдужих один до одного і не пов’язаних між собою
будь"якою ідеєю. Цілість масовому зібранню індивідів, як ста"
тистичній системі, надає деяке начало у вигляді ідеї, мети, на"
казу, яке зародилося всередині натовпу або привнесене ззовні,
навколо якого гуртуються зацікавлені люди. Величина
розсіяння індивідів навколо середніх арифметичних значень
властивостей одномодального, загалом багатомірного роз"
поділу індивідів визначається дисперсією. У більш складному
випадку в масове зібрання можуть бути привнесені дві не"
сумісні або, за діалектикою, антагоністичні ідеї. У цьому
випадку масив розділиться на дві, швидше нерівновеликі час"
тини — на «більшість» і «меншість» щодо цих антагоністич"
них ідей. Така статистична система описується функцією дво"
модального розподілу випадкової величини. Наприклад,
громадяни — прихильники несумісних ринкової і директивної
економік — становлять два підмасиви із протилежними погля"
дами. Між «більшістю» і «меншістю» виникає психічне напру"
ження внаслідок розбіжності в поглядах, яка може перерости
в конфлікт. Якщо двомодальний розподіл індивідів стосується
сумісних, тобто неантагоністичних ідей, то сторони можуть
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дійти компромісу, і в цьому разі двомодальний розподіл може
трансформуватися в одномодальний. Наприклад, при розв’я"
занні екологічної проблеми збереження довкілля зацікавлені
у здешевленні виробництва з використанням забруднюючих
технологій промисловці, з одного боку, і прихильники руху
«зелених» за збереження природи, з іншого, йдуть на комп"
роміс, згідно з яким промисловці зобов’язуться обладнати
підприємства устаткуванням, що очищує або ліквідує шкід"
ливі відходи виробництва.
Мірою упорядкування статистичних систем є величина ент(
ропії. Ентропія ізольованої ззовні і позбавленої організаційного
начала зсередини, залишеної самій собі сукупності індивідів,
зростає. Один і той самий контингент осіб можна розглядати
або як детерміновану, або як статистичну систему залежно від
змісту проблеми. Наприклад, працівників підприємства мож"
на розглядати як організацію, маючи на увазі досягнення нею
економічних показників, тобто як детерміновану систему, і як
сукупність випадкових індивідів при вивченні їх ставлення до
певної політичної події, тобто як статистичну систему.
У відкритій системі ентропія може зменшуватися за раху"
нок отримання інформації ззовні шляхом внесення організую"
чого начала, певної ідеї. При цьому спостерігається все більше
відхилення статистичного розподілу індивідів від рівноймовір"
ного, індивіди тісніше гуртуються біля середнього значення
деякої характеристики за рахунок центруючої дії внесеної ідеї
шляхом виникнення зв’язків під час обміну інформацією. Уреш"
ті"решт можливе перетворення статистичної системи в детермі"
новану (що описується δ"функцією) зі зменшенням соціальної
ентропії до нуля. За відсутності обміну інформацією між
індивідами соціальна ентропія складеної таким чином системи
зростає, система дезорганізується, занепадає за даним показ"
ником чи ідеєю. Отже, є деяке начало у вигляді ідеї, мети, на"
казу, що зародилося всередині або привнесене ззовні, здатне
концентрувати людей у цілісну систему як результат рівнодії
«соціальних сил» (потреб"цілей або пов’язаних з ними намірів,
установок, думок тощо), хоча така комбінація може бути ста"
тистично малоймовірною в загальній кількості можливих роз"
поділів індивідів, що описуються формулами комбінаторики
на шкалі деякої властивості. Такий процес упорядкування лю"
дей є антиентропійним із формуючою роллю свідомості. Про"
тилежний процес визначає занепад системи за цією влас"
тивістю зі збільшенням соціальної ентропії. Наприклад, повна
розбіжність у думках під час дискусії відповідає повній невизна"
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ченості, тобто максимальному значенню соціальної ентропії;
одностайне прийняття ухвали на зборах консенсусом відпо"
відає повній визначеності, тобто мінімальній (нульовій)
соціальній ентропії (що описується δ"функцією).
Що стосується природи зв’язків, то в загальному випадку
прийнято розрізняти зв’язки двох типів — матеріальні й інфор"
маційно"ідеальні (духовні), відповідно до природи людини, якій
притаманні два типи потреб. Узагалі, матеріальні зв’язки між
людьми виявляються як відносини в процесі виробництва,
а ідеальні зв’язки — як спільність ідеологічних поглядів, у ду"
ховному родстві, єдності думок тощо. За відсутності зв’язків
статистична система являє собою просту сукупність індивідів,
наприклад натовп, на відміну від мітингу.
Нарешті, після з’ясування статистичної структури зібран"
ня у статиці відслідковується процес зміни статистичного
розподілу за вибраними характеристиками в динаміці. До
цього часу йшлося про статистичний розподіл сукупності
індивідів у просторі показників соціальних настанов (за ступе"
нями переконаності) без врахування змін у часі (у статиці).
Введення часової вісі дає можливість прослідкувати поведінку
масиву в часі (у динаміці). Статистичні соціальні процеси опи"
суються випадковими функціями. Під час їх аналізу в соціаль"
но"психологічних дослідженнях на першому етапі завдання
полягає у визначенні закону розподілу ймовірностей одно" і ба"
гатомірної випадкової величини для деякого моменту часу, і на
другому — зміна його в часі (у випадку нестаціонарного проце"
су; у випадку стаціонарного процесу закон розподілу і значен"
ня його параметрів залишаються незмінними в часі).
Щоб відстежити поведінку статистичної соціальної систе"
ми в часі з метою своєчасного корегування управління нею,
проводяться регулярні соціально"психологічні дослідження
через певні інтервали часу з метою одержання емпіричних да"
них для прямих органів управління. Це дає змогу своєчасно
виявляти позитивні чи негативні явища в соціальній системі,
відповідно розвивати або усувати їх, бо, урешті"решт, функції
соціально"психологічних досліджень зводяться до ефективно"
го управління соціальними процесами такого роду.
Соціально"психологічні дослідження масових зібрань часто
мають на метi вивчення громадської (колективної) думки з тієї чи
іншої проблеми. Поняття громадської думки використовується
у значенні потужності множини індивідуальних соціальних смис"
лових настанов індивідів. Настанова являє собою інтенсивну
величину, й інтеграція її стосовно множини людей становить
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їх духовну субстанцію, під якою розуміємо потужність громадсь"
кої думки [Циба, 1997, с. 229].
Людина — істота багатогранна, тобто має широкий спектр
інтересів або соціогенних потреб, які класифікуються за
соціальними інституціями, задоволення яких становить зміст
життєдіяльності, а реалізація нерідко спричиняє життєві
проблеми. Ставлення кожного громадянина до проблеми ха"
рактеризується показником інтенсивності смислової настано"
ви, а ставлення множини громадян у цiлому — показником по"
тужності громадської думки [Циба, 1997, с. 229].
Громадську думку можна уявити у вигляді духовної або
психологічної субстанції, своєрiдної «атмосфери» регіону, що
має більшу густину в місцях соціальної напруги та конфліктів
і більш розріджену в місцях зi спокійним і збалансованим
ходом життєвих подій. Проблеми, навколо яких виникає
напруження, класифікуються в укрупненому масштабі за
соціальними інституціями. Населення певного регіону може
бути в напруженому стані щодо проблеми в межах однієї
інституції і у спокійному — щодо проблем інших інституцій,
а в інших регіонах — навпаки. Тому ця «атмосфера» є суперпо"
зицією психологiчних субстанцiй за кількiстю проблем, і вели"
чина обмеженої її частини вимірюється показником потуж"
ності у балах.
Йдеться про якісно"кількісну міру громадської свідомості
безвідносно до змісту розглядуваних проблем. Громадську
думку можна охарактеризувати величиною потужності.
У найпростішому випадку — у випадку однорідності
й рівноінтенсивності елементів множини, тобто множини то"
тожних індивідів за комплексом певних характеристик, вели"
чину потужності громадської думки її нерівноцінних індивідів
показник потужності виражає не як їх просту множину,
а якісно"кількісну єдність. Отже, при визначеннi кiлькiсного
показника потужностi повиннi враховуватись як показник
статусу індивідів iєрархiчної структури опитуваного масиву,
так і величини iнтенсивності висловлюваної ними думки
(скажімо, не можна вважати однаковими думки груп студентів
і професорів при оцінюванні ефективності певного «ноу"хау»).
I тiльки в найпростiшому випадку потужнiсть громадської (ко"
лективної) думки визначається кiлькiстю поданих за дану про"
позицiю «голосiв» [Циба, 1997, с. 229]. Наприклад, на зібранні
акціонерів рішення з певного питання приймається не за
кількістю поданих голосів, а за вартістю акцій.
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ЧАСТИНА ІV. СПРЯМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
РОЗДІЛ 23. ОСОБИСТІСТЬ У ЖИТТЄВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇЇ ЖИТТЄВИЙ
ШЛЯХ
23.1. Загальна модель життєвого середовища
особистості
Змоделюємо подумки (тобто як внутрішній світ) життєве
середовище соціальних суб’єктів (формальних і неформальних
формувань, команд та окремих осіб) як мережу, за допомогою
якої вони зв’язані різними параметрами — насамперед, потре"
бами"цілями і соціальними настановами — між собою та із цін"
ностями штучно"природного і соціального середовища, струк"
турованого за соціальними інституціями. Соціальні суб’єкти
пов’язані між собою потребами"цілями в мережі, причому
окремі індивіди пов’язані між собою особистими потребами"
цілями безпосередньо або в рамках «дерев"цілей» суб’єктних
потреб організацій. Виокремимо в цій мережі соціальних
суб’єктів мережу, де суб’єктами є тільки люди. У кожному
вузлі мережі перебуває людина як біосоціальна істота зі своїми
потребами, соціальними настановами, рисами характеру,
здібностями, компетентністю, темпераментом тощо. Ця мере"
жа постійно калейдоскопічно змінюється, приймаючи форми
нових мереж, унаслідок постійної міграції людей зі своїми пот"
ребами"цілями між формальними і неформальними команда"
ми різних соціальних інституцій (сім’я, трудовий колектив,
партійний осередок, навчальна група, аматорська група, па"
рафія) з переключенням особистих домінантних потреб"цілей
відповідно до їх колективних потреб"цілей або залишаючись із
власними потребами"цілями поза організаціями. Так, за бюд"
жетом часу у вранішні часи картина життєвого простору зу"
мовлена, головним чином, сімейними стосунками (у межах ро"
динної соціальної інституції), яка з початком робочого дня
калейдоскопічно змінюється на картину, зумовлену стосунка"
ми у трудових колективах на місцях роботи (у межах еко"
номічної соціальної інституції), а також у колективах і поза
ними в межах інших вищеназваних соціальних інституцій.
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Оскільки люди є носіями потреб"цілей, то представимо мережу
з людей абстрактними мережами з векторів потреб"цілей кож"
ного з них. Цими векторами позначені партнерські або конку"
рентні стосунки між ними у процесі задоволення їх як ситуа"
тивних, так і більш віддалених цілей"потреб. При цьому
регулюючу функцію у конкретних актах індивідів для уник"
нення психічного напруження і конфліктів у їх стосунках
у процесі задоволення потреб виконують засвоєні соціальні
настанови різних соціальних інституцій і різних рівнів
соціального статусу.
Можна стверджувати, що у процесі розвитку цивілізації
відбувається перерозподіл населення між нижньою, середньою
й верхньою соціальними верствами з наближенням до оптималь"
ного значення такого розподілу з істотною часткою елітарної
верстви населення. Наявність потужної середньої верстви (се"
реднього класу) населення з істотною часткою верхньої верстви
із творчою елітою забезпечують стабільність суспільства і пе"
редбачуваний його розвиток. А останнє можливе за організації
у суспільстві ефективної системи освіти й виховання дітей та
юнацтва, в якій би передбачалася програма соціалізації, яка,
у свою чергу, передбачала б визначення індивідуальних стра"
тегічних цілей і програм життєдіяльності дітей перед і після
переходу в дорослий вік, забезпечуючи їхнє гармонійне вклю"
чення у відповідні соціальні інституції й підвищення статусу
в міру реалізації індивідуальних програм життєдіяльності.
Ще не так давно в історичному вимірі життєвий шлях стра"
тегічно визначався родинною та релігійною соціальними інс"
титуціями: народження людини — одруження — народження
дітей — вихід на пенсію і старість. Але з розвитком цивілізації
постала необхідність прогнозування життєвого шляху в інших
соціальних інституціях, насамперед в економіко"трудовій
інституції для матеріального забезпечення свого існування,
у культурницькій і педагогіко"освітянській для задоволення
своїх творчих інтересів згідно зі здібностями, у громадсько"
політичній для впливу на суспільні явища тощо.
23.2. Життєвий шлях особи на утриманні батьків
Учені давно намагаються прослідкувати життєтворчий шлях
особистості від зародження мрій у свідомості дітей, здатності
до цілепокладання і формування соціогенних потреб, подальше
планування їх реалізації у близькій і віддаленій перспективі.
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Якісно відрізняються періоди життя особи до і після набуття
самостійності. Умовно життєвий шлях людини можна поділи"
ти на два періоди — період життя на утриманні батьків (або
тих, хто їх замінює) і на період самостійного життя. Ана"
логічно процес соціалізації особистості поділяють на підготов(
чий і активний періоди (див. розд. 13.2 і 13.3).
Формально від народження і до одержання паспорта, а ре"
ально — до набуття професії й одруження, особа до 20–25 років
перебуває на утриманні батьків. Це означає, що вона, як біо"
соціальна істота, задовольняє свої природжені й набуті потреби
за рахунок батьків (сироти — за рахунок держави). Тобто, у сім’ї
в оптимальній формі закладена підтримка перманентного ре"
жиму постачання для організму дитини необхідних поживних
речовин (задоволення біогенних потреб), створення сприятли"
вих фізичних і психічних умов існування (задоволення психо"
генних потреб) і забезпечення розвитку творчих здібностей
шляхом створення модельних чи реальних матеріальних та
інформаційно"ідеальних цінностей (задоволення соціогенних
потреб). Батьки беруть на себе відповідальність за підготовку
дітей до дорослого самостійного життя. У цьому разі вони зва"
жають на здібності дитини до певних видів діяльності (логіка
мислення, пам’ять, музичний слух, задатки до малювання,
фізичні дані тощо) та на свої фінансові можливості щодо утри"
мання дитини, надання необхідної професії та освіти, щоб вона
змогла утримувати себе і членів майбутньої сім’ї, а головне —
розкрити свої таланти і самореалізуватись.
Але важко передбачити на кілька років і десятки років, яке
місце дитина посідатиме у кожній соціальній інституції: у якій
галузі буде працювати, робітником чи службовцем, комерсан"
том чи лікарем і якою буде її кар’єра; яку займатиме позицію
в політичному житті, чи буде активно працювати в обраній
політичній партії задля політичної кар’єри чи обмежиться па"
сивною роллю у виборчих кампаніях; чи присвятить себе
творчій праці за здібностями в науці і мистецтві, буде вченим,
композитором, актором, винахідником; як збирається набува"
ти професійні знання, підвищувати кваліфікацію, майс"
терність; коли і з ким одружиться і яку матиме сім’ю; яким
бачиться релігійне життя і т. ін. Звичайно, у сім’ях інтелігент"
них та заможних такі програми для дітей формуються на
більш далеку перспективу з більш чітко окресленими життєво"
стратегічними цілями із забезпеченням засобів їх реалізації.
Більш"менш досконалі програми життєдіяльності мають
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здебільшого представники еліти, особливо в сім’ях із профе"
сійними традиціями, наприклад артистів, учених, художників,
ремісників тощо. Але і в програмах життєдіяльності членів
таких сімей важко передбачити в деталях дію можливих пози"
тивних і негативних чинників, які непередбачено виникають.
Легше передбачити життєвий шлях у нетворчій сфері в межах
різних соціальних суб’єктів"організацій — продавця, перука"
ря, бухгалтера, водія, робітника, функціонера тощо, де свою
працю індивід пов’язує лише із заробітком. Розповсюдженим
явищем є те, що індивіди, які не здатні сформувати досить
чіткі програми життєдіяльності, не мають чіткоо окресленої
життєвої мети, живуть, як кажуть, одним днем. У таких ситу"
аціях на перший план виступають споживацькі потреби,
а їх задоволення інколи набуває злочинного характеру.
Розглянемо коротко процес зародження і розвитку життєвих
перспектив і програм у свідомості особи, яка живе в колі сім’ї.
Формування свідомого життя починається, як це вже було
з’ясовано в розділі про соціалізацію людини, з оволодіння ди"
тини мовою, логікою мислення і здатністю до висловлювання
суджень, міркувань. У ранньому дитинстві з оволодінням мовою
відбувається формування лише деяких первинних соціогенних
параметрів дитини в сім’ї. До підліткового віку дитина не за"
мислюється над віддаленою перспективою і живе сьогоденням,
задовольняючи ситуативно щоденні безпосередні біо" і психо"
генні потреби. Але в дитинстві в процесі виконання завдань та
в ігрових змаганнях із ровесниками вона навчається ціле(
покладанню — основі формування з часом соціогенних потреб,
спрямованих на життєві досягнення в перспективі. У підлітко"
вому віці діти здатні відкладати безпосереднє задоволення по"
треб на пізніший час, передбачаючи більш підходящі умови
для такої дії в майбутньому. У шкільному віці під соціальним
впливом батьків, учителів, художньої літератури тощо вираз"
ніше формуються і виявляються набуті у процесі соціалізації
соціогенні потреби, пов’язані з віддаленим майбутнім.
У юнацькі роки чіткіше виявляються ознаки людини як осо"
бистості, яка свідомо оцінює свої інтелектуальні та фізичні,
а також фінансові можливості у виборі кар’єри, професійної
діяльності, подальшому розвитку соціогенних потреб відпо"
відно до своїх здібностей і таланту. На цьому етапі уявлення
молоддю реалізації своїх мрій відзначаються у перспективі ви"
сокою безкомпромісністю і домаганнями. Набуті в дитинстві
навички цілепокладання, переважно в іграх, пізніше,
у зріліші роки, під дією мотивації батьків і вихователів та влас"
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них мотивів втілюються у вигляді соціогенних потреб творен"
ня цінностей штучного середовища. Підкреслимо, що кожна
соціогенна потреба (інтерес) формується індивідуально, залеж"
но від здібностей, амбітності конкретної особи з визначенням
рівня домагань, із довготерміновою перспективою і прицілом
на віддалену самореалізацію. Успішна реалізація соціогенної
мети"потреби когнітивної гетеростатичної системи людини пе"
редбачає перманентне забезпечення біо" і психогенних потреб
гомеостатичної системи організму, для чого потрібен гідний
заробіток, фінансовий ресурс.
Така програма життєдіяльності особи до стадії зрілого віку
лише формується, готується, і тільки після включення її у фор"
мальні і неформальні утворення різних соціальних інституцій
реалізується згідно із закладеними в ній цілями та способами
їх досягнення. У такій програмі закладаються і показники ста"
тусу в усіх соціальних інституціях. Але оскільки процес
соціалізації індивіда триває усе життя — від народження до
глибокої старості — і відрізняється інтенсивністю у різні
вікові періоди, то конкретні програми життєдіяльності в ході
реалізації потребують постійної корекції з урахуванням змін
обставин і цінностей соціального середовища відповідних
життєвих етапів. У свою чергу, формування й асиміляція цих
програм характеризують ступінь соціалізації індивіда у сфері
кожної соціальної інституції.
Значну увагу дослідженню проблеми стратегії життєдіяль"
ності людини приділяють вітчизняні вчені [Сохань.., 1995]. На
їхню думку, слід розрізняти життєву програму і життєву перс"
пективу. Життєва перспектива — це картина майбутнього
життя, а життєва програма — це стратегія досягнень. Програ"
ма є організуючою складовою життєвої перспективи.
Щастя людини полягає саме у виробленні й успішній реалі"
зації обґрунтованої програми життєдіяльності. Така програма
розглядається як тенденція до прогнозування майбутнього, до
визначення сенсу життя.
23.3. Самостійний життєвий шлях особистості
У початковий період соціалізації дитини, підлітка, юнака
чи дівчини відбуваються лише визначення стратегічних
життєвих цілей та розробляються й оцінюються тактичні схе"
ми щодо їх реалізації. З переходом від життя утриманця до
самостійного життя відбувається якісний стрибок на життєво"
му шляху людини: тепер вона здатна утримувати не тільки
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себе, а й майбутню сім’ю, нести матеріальну й моральну відпо"
відальність за її існування та розвиток.
З віком життєвий шлях кожного індивіда галузиться за со"
ціальними інституціями, яким відповідають окремі програми
життєдіяльності у трудовому колективі, партійному осередку,
освітянському закладі, аматорському гуртку, сімейному колі,
у парафії, причому верхня планка визначається індивідуально
рівнем домагань.
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Рис. 7 — Шестимірна «кар’єра» деякої особи
за соціальними інституціями і статусом

З віком життєвий шлях кожного індивіда галузиться за
соціальними інституціями, яким відповідають окремі програ"
ми життєдіяльності на певні періоди у трудовому колективі,
у громадсько"партійному осередку, освітянському закладі, на
аматорських студіях, у сімейному колі, і він піднімається схо"
динками шкал статусів, як це позначено на схемі. Тому в ідеалі
програма життєдіяльності має бути багатоцільовою і комплекс"
ною. Зазначимо, що особистість характеризується інтегральним
показником статусу, який можна визначити загалом як лінійну
(або нелінійну) комбінацію показників окремих статусів особи
в кожній соціальній інституції. Отже, для формування програ"
ми життєдіяльності необхідно визначити свій перспективний
персональний інтегральний статус і його складові у кожній со"
ціальній інституції. А для цього потрібно сформувати соціогенні
потреби і соціальні настанови особистості на основі оцінки своїх
здібностей і рівня домагань та, за можливості, оцінити скла"
дові статусу на наведеній вище гістограмі. Критерієм щасливо
прожитого життя є самореалізація особистості в результаті
задоволення соціогенних потреб творчого характеру в одній, кіль"
кох або всіх соціальних інституціях.
Ефективне використання власної життєвої компетентності
полягає в раціональному використанні її при плануванні і конк"
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ретизації планів у кожній соціальній інституції на більш"менш
тривалий період. Програма життєдіяльності має передбачати
забезпечення існування гомеостатичної та гетеростатичної сис"
тем людини. Інакше кажучи, програмою мають бути конкрети"
зовані засоби забезпечення продуктами споживання і нормаль"
ними умовами життя й розвитку організму людини та засоби
задоволення соціогенних потреб творчого характеру особистості.
Найважливішою для планування життєвого шляху є жит"
тєва компетентність у родинній соціальній інституції. На відміну
від інших інституцій, саме в родинній задовольняється комп"
лекс біо", психо" і соціогенних потреб. У новоствореній молодій
сім’ї першорядною умовою її міцності і стабільності є статева
і психічна сумісність чоловіка й жінки, здатність народити та
виховати кількох дітей. Кожен індивід є об’єктом виховання
в сім’ї, в навчальних закладах і одночасно є суб’єктом виховання
своїх дітей, представників молодших поколінь. Від народження
й до глибокої старості людина живе в колі рідних і родичів.
Особисте щастя кожного вирішальною мірою залежить від спри"
ятливого мікроклімату в сім’ї, від стану душевного комфорту
кожного члена сім’ї.
Джерела існування людини забезпечуються місцем і стату"
сом в економічній соціальній інституції. Більшість населення,
яка становить так званий середній клас, існує за рахунок доходів
із власної праці в нетворчих сферах діяльності. Робітники, спе"
ціалісти, інженери, службовці, продавці, водії транспорту тощо,
задіяні в технологіях виробництва, в адміністраціях організа"
цій, у сфері обслуговування тощо, працюють заради заробітку
для утримання себе і своєї сім’ї.
Формування економіко"трудової гілки програми життє"
діяльності ґрунтується на ранньому виявленні здібностей
людини до того чи іншого виду діяльності, на виявленні
професійної орієнтації, на виборі навчальних закладів для здо"
буття освіти, професії, спеціальності з метою створення
вартісного фінансового резерву. За цією програмою мають бути
збалансовані дохідна і витратна частини сімейного бюджету.
Людина передбачає розподіл коштів на задоволення біо", пси"
хо" і соціогенних потреб в інших соціальних інституціях: на
діяльність у громадсько"політичних організаціях, на задово"
лення творчих потреб, на організацію дозвілля, на підвищення
кваліфікації, на навчання і виховання дітей, на забезпечення
себе і сім’ї продуктовими і промисловими товарами тощо.
Схильні до творчої діяльності особи задовольняють свої твор"
чі потреби у сфері науки, техніки й мистецтва в аматорських
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закладах культурницької соціальної інституції, що теж має пе"
редбачатися у програмах життєдіяльності. Представники творчої
еліти, які становлять порівняно невелику частину населення,
задовольняють свої творчі соціогенні потреби як на професій"
но"аматорському, так і на професійно"трудовому рівнях, пере"
важно в закладах культурницької соціальної інституції.
У процесі соціалізації має бути передбачений життєвий шлях
в межах педагогічної соціальної інституції з огляду концепції
неперервної освіти протягом життя: кожен індивід обирає на"
вчальні заклади для одержання й підвищення рівня освіти,
майстерності, кваліфікації. З підвищенням освіти у формі на"
уково"педагогічної діяльності особистість досягає найвищих
щаблів пізнання і творення навколишньої реальності як науко"
вець, як учений.
У процесі політичної соціалізації і формування ідеологічних
позицій для багатьох індивідів важливо визначитися в політич"
ному житті, пов’язати життєвий шлях із діяльністю певної по"
літичної партії або іншої громадсько"політичної організації.
Розглядаючи політичну діяльність як прагнення через владу
втілити в життя нові прогресивніші моделі організації суспіль"
ного життя, схильні до цього особистості вбачають майбутнє
в політичній кар’єрі.
Щодо релігійної соціальної інституції, то ідентифікація лю"
дини з певним релігійним ученням, скажімо, із християнсь"
ким, базується на вірі в його основоположні канони, скажімо,
у біблейські заповіді, і віруючі люди дотримуються їх, одержу"
ючи психічне полегшення у процесі засудження себе за скоєні
гріхи і каяття у сповідях. Монахи, які пов’язують своє життя
зі служінням Богу, обирають зі свого середовища ієрархів
Церкви. Подібно ієрархізовані священослужителі інших віро"
сповідань.
Отже, життєва компетентність людини пов’язана з визна"
ченням особистістю свого місця й ролі в системі соціальних
інституцій, як це показано на рис. 6. Немає меж зростанню
й удосконаленню кожної особистості в кожній соціальній
інституції, але при просуванні сходинками статусу інсти"
туційних пірамід на шляху до вершин збільшується конку"
ренція індивідів, і кожен досягає того ступеня, який відповідає
його здібностям, освіті, майстерності, ступеня соціалізації,
фінансових можливостей, ступеня домагань, а також залежить
від ситуативних причин. Усі ці чинники життєвого успіху, за
можливості, враховуються під час прогнозування та програму"
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вання життєвого шляху. Ступінь зрілості й активності на кож"
ному місці соціальної ієрархії будь"якої соціальної інституції
зумовлені суб’єктністю і правосуб’єктністю особистості. Пра"
вильне формування творчих соціогенних потреб відповідно до
своїх здібностей і професійних нахилів, прогнозування і прог"
рамування засобів їх задоволення на життєвому шляху є запо"
рукою самореалізації особистості, запорукою її успіху та
щастя.
Тому в ідеалі програма життєдіяльності має бути багатоці"
льовою і комплексною. Успіхи й невдачі у реалізації соціоген"
них потреб"цілей потребують своєчасної їх корекції, перегляду
життєвих планів і прийняття нових рішень. Із наближенням
передпенсійного віку і виходу на пенсію людина критично осмис"
лює пройдений шлях, оцінює ступінь самореалізації в резуль"
таті реалізації кожної із соціогенних потреб, ступінь вдоволен"
ня сенсом життя.
Різні етапи життєвого шляху відрізняються можливими жит"
тєвими кризами. Наприклад, тридцять років — критичний вік
для самотніх жінок, які ще сподіваються вийти заміж; п’ятде"
сят років — критичний вік для чоловіків із невдалою кар’єрою,
але які ще сподіваються надолужити упущене й досягти вищо"
го службового статусу тощо. Щоб зрозуміти кризу «середини
життя», пов’язаної з відчуттям тривоги і невпевненості щодо
оцінки життєвої перспективи після сорока років, потрібно
шукати її причини у ранніх життєвих програмах досягнень
юнацького віку, оскільки останні є прообразом життєвого шля"
ху на етапах зрілості [Сохань, 1995, с. 228–231].
Але в перспективі у людини є і «непрограмовані» події.
У реальному житті виникає безліч ситуативних проблем, при
розв’язанні яких вона задовольняється «скромними» досяг"
неннями або зазнає невдач і несе втрати. Здебільшого люди
ставлять коротко" або середньотермінові цілі діяльності в ме"
жах різних соціальних інституцій, і в сукупності відповідні,
переважно нечіткі програми, не становлять комплексної
програми життєдіяльності. Але як би життя не склалося,
індивід включається в систему соціальних інституцій, які
визначають основні напрями життєдіяльності і просування за
статусами в кожній із них. Отже, особистість характеризуєть"
ся комплексним показником статусу, який як тенденцію
визначає і комплексну програму життєдіяльності щодо задово"
лення соціогенних потреб у досягненнях у процесі творення
цінностей штучного середовища.
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Успішність їх реалізації залежить від включення індивіда
за допомогою комплексу параметрів до системи подібних пара"
метрів інших суб’єктів через взаємне переплетіння інтеріори"
зованих програм їхньої життєдіяльності в інституційоване
ціннісне матеріальне й духовне середовище. У кожній орга"
нізації індивід має дотримуватись її статуту, тобто виконувати
спрямовані на задоволення потреб суб’єкта певні функції (які
суть детермінуючі параметри особистості), використовуючи
свої права і обов’язки (їх зміст становлять соціальні настанови
як регулюючі параметри діяльності особистості).
Соціалізація індивіда полягає саме у виробленні власних
програм життєдіяльності як індивідуальних, так і у складі
програм соціальних суб’єктів (юридичних осіб), та в узго"
дженні їх з подібними програмами партнерів і конкурентів.
Наприклад, інженер у колективі конструкторського бюро роз"
робляє конструкцію певного вузла деякого апарата, і це зав"
дання є метою його діяльності, яка водночас є підметою «дере"
ва цілей» щодо конструювання всього технічного виробу.
У межах цього проекту конструктори працюють як партнери зі
спільною загальною метою — створення цього виробу.
Конструктори іншого бюро, що конструюють подібний виріб,
узгоджують свою діяльність як партнери і водночас організу"
ють її як конкуренти стосовно конструкторів попереднього
конструкторського бюро. Отже, загалом інформаційне поле
суспільства являє собою складне переплетіння партнерських
і конкурентних багатоцільових програм багатьох тисяч
суб’єктів різних рівнів. Кожен індивід є носієм частки цього
структурованого інформаційного поля, в яке вплетені його
власні програми життєдіяльності.
Слід підкреслити, що трудність реалізації цих програм зу"
мовлена, насамперед, об’єктивними чинниками: по"перше,
труднощами подолання самодовільних руйнівних ентропійних
процесів і, по"друге, умовами конкурентної організації діяль"
ності соціальних суб’єктів, об’єктивно закладених у конку"
рентному принципі просування індивідів щаблями статусу
ієрархічної соціальної піраміди.
У тактичній реалізації програм життєдіяльності до дії
об’єктивних чинників додається безліч суб’єктивних, пов’яза"
них із численними труднощами й порушеннями правових і мо"
ральних норм суб’єктами діяльності у процесі конкурентної
боротьби на шляху до задоволення своїх матеріальних і духов"
них потреб. Як правило, більшість труднощів та порушень
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законодавства у конкурентній організації життєдіяльності
суб’єктів пов’язана з визначенням та розподілом власності
різноманітних матеріальних та інформаційно"ідеальних цін"
ностей.

РОЗДІЛ 24. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ
24.1. Алгоритм творчого шляху успішної
особистості в межах командного інтересу
Давно минули часи безлюдних і малонаселених територій,
коли люди жили в умовах дикої природи родами або по одинці.
Тепер вони об’єдналися у складні спеціалізовані за соціальними
інституціями соціальні структури — суб’єкти міжорганіза"
ційної та міжнародної діяльності. Реалізацію індивідуальних
набутих і природжених потреб в умовах цивілізації людина
здійснює переважно в межах складних профільованих соціаль"
них систем. До діяльності таких соціальних суб’єктів, здатних
відтворювати і продукувати нові ціннісні об’єкти у протидії
ентропійним процесам, може долучитися лише соціалізована
людина, підготовлена до діяльності як елемент складних соціаль"
них технологій.
Виходячи із сучасних цивілізаційних умов життєдіяль"
ності людини, батьки, учителі, наставники намагаються підго"
тувати дітей і учнів радше не до індивідуальної діяльності, а до
виконання певних функцій у механізмах соціальних техно"
логій як їх складових. Для цього треба не просто збагатити учнів
знаннями, а й навчити розбиратися в соціальних технологіях,
до яких у майбутньому вони могли б осмислено, а не випадко"
во, долучитися. Це означає, що діючи не індивідуально, а в ко"
манді, тобто переслідуючи командну мету, член команди має
усвідомити свою функцію в механізмі її дії, розраховуючи на
успішний командний результат. Наприклад, готуючи майбут"
нього футболіста до гри в команді, тренер навчає його не тіль"
ки майстерності, фізичної підготовки, але, найголовніше, —
схем різних комбінацій, у яких він має досконало виконувати
певні функції. Отже, футболіст має розраховувати на команд"
ну самореалізацію як член команди, хоча можлива й індивіду"
альна самореалізація. Аналогічно, науковець як член наукової
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лабораторії має усвідомлювати свою ділянку роботи під керів"
ництвом керівника в межах загальної теми, розраховуючи на
колективну самореалізацію тощо.
Отже, будь"яка особа набуває в навчальному закладі спе"
ціальність, скажімо, інженера, щоб включитись у технологію
виробництва певного продукту, що є складним суб’єктом, —
автомобіля, комп’ютера, літака, будівлі — усього того, що ста"
новить цінності штучного середовища. Успішність роботи
суб’єкта — соціального формування, а разом з ним і його
членів, — визначається якісним рівнем кінцевого продукту.
Самореалізація суб’єкта наповнює почуттям гордості його
членів, оскільки це є самореалізацією кожного з них.
24.2. Алгоритм індивідуального творчого шляху
успішної особистості
Спираючись на положення регулятивно"детерміністської
теорії особистості, звернемося до питання системного аналізу
вибудови осмисленого успішного життєвого шляху особистості.
Передбачити життєтворчість особистості в перспективі, а тим
більше — розробити програму досягнень, дуже важко через
неможливість передбачити дії безлічі випадкових чинників,
які вимагають постійного корегування вихідної програми.
Простіше розглянути етапи життєтворчості особистості, яка
вже відбулася, тобто самореалізувалася.
Зауважимо, що життєвий шлях особистості може відбува"
тися паралельними шляхами за кількістю соціальних інститу"
цій, кожен з яких для неї може бути успішним. Але для ілюстра"
ції регулятивно"детерміністської концепції теорії особистості
розглянемо лише один із таких шляхів.
Щоб збагнути рух до свого успіху, відслідкуємо узлові мо"
менти творчого шляху особистості у зворотному порядку — від
моменту відчуття самореалізації і до моменту зародження ідеї
певного витвору — чи то у сфері науки, техніки, мистецтва то"
що. Тобто, пропонується прямий причинно"наслідковий
зв’язок подій творчого шляху дослідити у зворотному напрямі:
у ланцюгу причин і наслідків, із вивчення особливостей остан"
нього наслідку з’ясовуються його причини, потім розглядаєть"
ся передостанній наслідок і аналізуються його причини, і так
покроково, просуваючись від наслідку до причини, приходимо
до з’ясування першопричин. Саме такий методологічний
прийом використовується під час розроблення комп’ютерних
алгоритмів і програм, коли вибудовується логіка розв’язання
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задачі у зворотному напрямі — від кінцевого результату до ви"
хідних даних, а потім готова вже комп’ютерна програма за цим
алгоритмом використовується для розв’язання задач у прямо"
му напрямі — від вихідних даних до кінцевого результату.
Об’єктом дослідження виберемо будь"яку успішну у своїй
творчій роботі індивідуальність, яка переживає стан тріумфу
в результаті створення певного значущого продукту — ціннос"
ті ціннісного середовища.
Предмет дослідження — соціально"психологічні механізми
соціалізації особистості, зокрема успішної творчої індивідуаль"
ності. У запропонованій регулятивно"детерміністській концеп"
ції теорії особистості [Циба, 2000, 2002, 2005, 2006] розглянуто
процес соціалізації як набуття особистістю соціогенних парамет"
рів, насамперед соціогенних потреб і соціальних настанов, а та"
кож компетентності за соціальними інституціями, рис характеру
й інших, на яких разом із мотивами ґрунтується розроблення
стратегії та проектування життєвого шляху (зауважимо, що
в іншому значенні терміном «предмет» позначають також річ"
цінність, яка слугує стимулом активізації людини у процесі
задоволення потреби).
Звернемося до аналізу творчого шляху успішної особистос"
ті. Спираючись на наведені вище положення регулятивно"де"
терміністської теорії особистості, охарактеризуємо укрупнено
причинно"наслідкові етапи життєдіяльності особистості з усві(
домленим сенсом життя. Зауважимо, що психічний стан
успішної особистості зумовлений як об’єктивними, так і суб’єк"
тивними чинниками, але саме останні зумовлюють емоційний
стан піднесення, радості і щастя автора від відчуття своєї само(
реалізації у зв’язку з визнанням фахівцями і громадськістю
суспільної значущості цінності"продукту, творення якої було
сенсом його життя.
Зазначимо основні етапи творчого життя особистості у фор"
мі запитань у зворотному порядку — від 7"го етапу самореалі"
зації особистості і до 1"го етапу формування свідомості та са"
мосвідомості дитини, користуючись логікою програмістів —
розробників алгоритмів і програм для комп’ютерів. Сім етапів
типового життєвого шляху особистості вибрано умовно і бажа"
но було б його деталізувати. Почнемо його аналіз із останнього
етапу.
— Які ознаки характеризують психічний стан успішної
особистості на етапі завершення роботи? (7"й етап).
На останньому етапі завершення реалізації стратегічної
соціогенної потреби щодо створення продукту творчості —
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матеріальної чи духовної ціннності середовища — автор цього
продукту перебуває в емоційно піднесеному стані внаслідок
визнання його продукту експертами і громадськістю за профі"
лем роботи (науковою, технічною, мистецькою тощо). Таке
визнання є критерієм самореалізації особистості (а не задоволен"
ням «потреби» у самореалізації, бо соціогенною потребою
є створення продукту"цінності). Від значущості створеного
продукту залежать масштаби самореалізації особистості.
Творчі здобутки бувають частіше скромними, ніж масштабни"
ми, але всі вони становлять сенс життя кожної особистості.
Значущість авторського витвору може бути відзначена нагоро"
дою або присвоєнням звання лауреата. Деякі особи пережива"
ють стан ейфорії, хворіють «зірковою хворобою».
— Що зумовлює стан піднесення й ейфорії, відчуття само(
реалізації особистості? (6"й етап).
Стан піднесення та ейфорії автора продукта"цінності як
втілення його таланту й працьовитості зумовлений відчуттям
самореалізації. Момент завершення роботи ще без визнання її
громадськістю та фахівцями автор переживає як внутрішню
перемогу внаслідок постійного докладання волі для мобілізації
сил і подолання труднощів, зокрема фінансових, але водночас
відчуває психологічний біль і досаду від того, що ця праця ще
не знайшла визнання широкого загалу, яке може відбутись
у неблизькому майбутньому, а можливо, уже після смерті
автора.
На цьому самому етапі дана особистість позбувається кіль"
карічного стану психічного напруження — стану перманентного
когнітивного дисонансу, який слугував приводним механіз"
мом її творчої активності як задоволення соціогенної потреби
в завершенні роботи над продуктом"цінністю. Протягом усього
процесу творчої праці дана особистість йшла від стану
психічного дискомфорту до стану психічного комфорту, тобто
до зміни болісного самопочуття внаслідок когнітивного дисо"
нансу яскраво вираженим, емоційним почуттям радості і щастя
у стані консонансу.
— Що оптимізувало успішне виконання і завершення твор(
чої роботи над продуктом(цінністю? (5"й етап).
Найбільші інтелектуальні зусилля особистості припадають
на період реалізації творчого задуму, що становить зміст соціо"
генної потреби щодо створення матеріальної чи духовної цін"
ності та стратегію її реалізації. Такий задум передбачає не тіль"
ки оригінальність і значущість закладеної в нього ідеї,
а й забезпечення засобів і ресурсів його здійснення. Пройдений
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творчий шлях можна відобразити складним розгалуженим
сітьовим графіком, критичний шлях на якому відображає ре"
альний оптимальний шлях від задуму до успішного його завер"
шення. На початку реалізації поставленої автором мети прак"
тично неможливо скласти чіткий сітьовий план її досягнення, і
тому в процесі творчого пошуку потрібна постійна його ко"
рекція, включення більш підходящих засобів виконання пос"
тавленої мети, корегування критичного шляху, розв’язання
фінансових і організаційних питань, проблем спеціальної
освіти, підвищення кваліфікації, майстерності тощо.
Успіх забезпечувався за наявності здібностей, таланту і не"
обхідних знань, спеціалізованої освіти автора, а також самоор"
ганізацією і цілеспрямованістю його діяльності, працездатніс"
тю і здатністю сконцентрувати зусилля на продукті творчого
задуму, прояві толерантності й волі у подоланні труднощів,
часто фінансових, та різних перешкод.
— У чому полягає сутність стратегії реалізації твор(
чої соціогенної потреби, яку можна оцінити як сенс життя?
(4"й етап).
Насамперед, на основі природжених здібностей і набутих
знань індивідуальності в певній галузі науки, техніки чи мис"
тецтва оцінювалася перспектива діяльності, включаючи умо"
ви, засоби і можливості досягнення мети. Разом із визначенням
і конкретизацією мети було сформовано соціогенну потребу (во"
на могла бути складовою командної потреби) особистості щодо
створення оригінальної матеріальної чи інформаційно"ідеальної
(духовної) цінності(продукта, включаючи підготовку талан(
тів, фахівців тощо і самопідготовку власної особи. Доцільність
такої соціогенної потреби мотивується комплексом аргументів —
наявністю здібностей, таланту, інтересу, знань, засобів, фінансів,
можливостей, значущістю тощо. У разі сформування відпо"
відної соціогенної потреби індивідуальність до початку роботи
обґрунтовує стратегію і тактику її реалізації, оцінює успіш"
ність її реалізації за допомогою орієнтовного сітьового плану,
в якому намагається оптимізувати свої дії, визначивши, за
можливості, критичний шлях своєї діяльності.
— На якій основі відбувається мотивація та конкретиза(
ція задуму щодо продукту творчості? (3"й етап).
Задум часто є породженням мрій, фантазій, уявлень дити"
ни чи підлітка про своє життя, свою особистість, про втілення
в життя своїх бажань. На базі калейдоскопічних картин уна"
слідок переживань і вражень від сюжетів казок, мультфільмів,
кінофільмів, ігор, образів художньої літератури тощо дитина
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конструює власний внутрішній світ, у якому серед персонажів
дитячого і олюдненого тваринного світу вона сама виконує пев"
ну роль. Дитина в уяві «програє» свої ролі в різних обставинах,
формуючи ідеали, ціннісні орієнтири, спектр соціальних наста"
нов (моральних норм) тощо.
Таким чином, природжені здібності й набуті знання поро"
джують у підростаючої дитини вир щасливих і яскравих мрій,
які, урешті"решт, трансформуються в соціогенні, з творчим по"
тенціалом, потреби. З часом підростаюча дитина (пізніше
підліток, юнак) навчаються ставити серйозніші цілі. Урешті"
решт, юна особа формулює цілі як соціогенні потреби, які ре"
алізує протягом тривалого часу і які можуть мати глибокий
смисл, і навіть, залежно від суспільної значущості, становити
сенс життя.
— Як усвідомлюються зовнішні мотиви і започаткову(
ється постановка цілей у дитини? (2"й етап).
Щоб сформувати певні ціннісні орієнтири і забезпечити ди"
тині життєву перспективу, перш за все батьки, а пізніше вихо"
вателі дитячих садків, учителі шкіл намагаються ще в дитячі
роки виявити здібності дитини до певних видів діяльності за
допомогою ігор, зокрема комп’ютерних, занять у дитячих
гуртках художньої самодіяльності, технічних, біологічних та
інших гуртках, спортивних секціях тощо. Так формуються
ціннісні орієнтири дитини, підлітка, юнака. Виходячи з ре"
зультатів такого тестування, батьки, за можливості, віддають
дитину в спеціалізовану школу, де вона одержує поглиблені
знання з даної спеціальності, або в гурток за інтересами, або
наймають приватного вчителя для індивідуальних занять.
Наприклад, виявлені у дитини здібності до іноземних мов, ма"
тематики, музики, техніки тощо орієнтують батьків щодо
відповідного навчального закладу. Разом із цим у дитини ви"
робляються ціннісні орієнтири на певні види занять. Дитина
(пізніше підліток, юнак) навчається прийому цілепокладання
в ігрових ситуаціях, у змаганнях з ровесниками, у конку"
рентній боротьбі за перемогу або під час індивідуального
розв’язання задач, конструювання моделей машин, написання
віршів, вигадування мелодій тощо.
Батьки після визначення здібностей дитини мотивують
вибір її занять до творення відповідних матеріальних й духов"
них (інформаційно"ідеальних) цінностей, вбачаючи в цьому
своє продовження в дітях.
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— Чим визначаються творчий потенціал і ціннісні орієн(
тири підростаючої дитини? (1"й етап).
Після народження дитини як організму із психічною систе"
мою надає період її «соціального народження» як особистості,
тобто тривалий період формування сфери свідомості її психіки.
Починається він із навчання мови й одночасного формування
соціогенних смислових параметрів цією мовою. Піклуючись про
дітей, батьки не просто готують їх до дорослого життя з його
радостями і труднощами; кожен із батьків хоче бачити в дітях
продовження себе, реалізацію тих цілей"потреб, які їм не вдалося
здійснити, хоче самореалізувати себе в самореалізації дітей.
Тепер алгоритм творчого життя і діяльності успішної осо"
бистості наведемо у прямому порядку як блок"схему (інверсній
нумерації етапів життя за алгоритмом у тексті відповідає
пряма нумерація на схемі):
1й етап
— Чим визначаються творчий потенціал і ціннісні орієнтири під(
ростаючої дитини?
Навчання мови та виявлення батьками здібностей дитини (са"
модіяльні гуртки, секції, студії тощо, робота із приватними вчителями).
Надання дитині загальної та спеціальної освіти.
2й етап
— Як усвідомлюються зовнішні мотиви і започатковується по(
становка цілей у дитини?
Мотивоване батьками навчання цілепокладання (розв’язання задач,
виконання завдань, змагання в іграх) як умова формування соціогенних
потреб дитини.
3й етап
— На якій основі відбувається мотивація і конкретизація задуму
щодо продукту творчості?
Конкретна мотивація на основі виявлених здібностей, набуття знань
і формування соціогенної потреби підлітка, юної особи щодо створення
певного матеріального чи духовного продукту"цінності.
4й етап
— У чому полягає сутність стратегії реалізації творчої соціоген(
ної потреби, яку можна оцінити як сенс життя?
Прогноз і розроблення стратегії реалізації творчої соціогенної потре"
би. Накреслення уявного проекту створення певного продукту"цінності
з урахуванням суб’єктивних уявлень, мрій, ідеалів, наслідування авто"
ритетів, майстрів, геніїв, лауреатів, героїв, переможців тощо.
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Кінець схеми
5й етап
— Що передувало успішному завершенню творчої роботи над продук(
том(цінністю?
Сітьовий план створення продукту"цінності із врахуванням засобів
його реалізації; вольові зусилля на шляху реалізації плану.
— Що оптимізувало успішне виконання і завершення творчої робо(
ти над продуктом(цінністю?
Розвиток творчих здібностей, підвищення освіти, компетентності,
майстерності, інтенсифікація праці плюс організація роботи з викорис"
танням переваг сітьового плану із врахуванням засобів його реалізації та
фінансового забезпечення; вольові зусилля у подоланні труднощів на
шляху реалізації плану.
6й етап
— Що зумовлює стан піднесення та ейфорії, відчуття самореалі(
зації особистості?
Внутрішнє задоволення з приводу завершення роботи щодо створен"
ня продукту"цінності.
7й етап
— Які ознаки характеризують психічний стан успішної особис(
тості на етапі завершення роботи?
Самореалізація: визнання значущості продукту"цінності фахівцями
і громадськістю.

Цілеспрямоване активне життя людини як біосоціальної
істоти зумовлене задоволенням біо" і соціогенних потреб та
дотримання соціальних настанов. Для ефективної діяльності
особистості важливо сформувати соціогенні параметри —
соціогенні потреби і соціальні настанови, без яких неможливе
життя її як соціальної істоти. Такі соціогенні параметри у про"
цесі соціалізації особистості мають бути сформовані не тільки
для діяльності у трудовій сфері, а й у сферах інших соціальних
інституцій — громадсько"політичній, навчально"виховній,
культурницько"дозвільній, родинній, релігійній. Тобто, гар"
монійно розвинена особистість проектує своє творче життя
і сподівається на самореалізацію в кожній соціальній інсти"
туції.
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Частина V. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД
НА СОЦІАЛЬНУ ПСИХОЛОГІЮ
Філософське питання сутності світобудови впритул торка"
ється предмета психології особистості та соціальної психології.
У цьому розділі йдеться про феноменологічне підґрунтя цих
наук.
До складу матеріальних утворень середовища, здатних ру"
хатись і видозмінюватись, входить наділена психікою людина,
яка пізнає світ і вибудовує теорії пізнаних явищ. Будь"яке
вчення починається з визначення певних положень без дове"
дення їх істини — з аксіом, а потім вже на їх базі доводяться те"
ореми і вибудовується теорія відповідного явища. Для філо"
софських учень подібними аксіомами є визначення
первоначал, даностей, істина яких є, на думку їх авторів, оче"
видною, безсумнівною, а потім на їх основі трактується
сутність світобудови, включаючи наділених психікою людей.
Із часів Декарта є два погляди на світ: матеріальний та ідеаль"
ний. Первоначала та сутність світобудови філософи — як іде"
алісти, так і матеріалісти — хоча й по"різному, пов’язують із
психікою людини, тобто із психологією. Відповідно, основне
питання філософії, що є первинним у світобудові — матерія чи
ідея (субстанція свідомості) — сотні років збуджує філософсь"
ку думку, бо від відповіді на це запитання залежить обґрунту"
вання світогляду людини і ролі в цьому процесі психології.
Нагадаємо сутність матеріалістичного й ідеалістичного
філософських учень у зв’язку з домінацією в радянські часи
першого і нехтуванням другого.
Згідно з ученням діалектичного матеріалізму, основою
об’єктивної, незалежної від свідомості людини, світобудови
є матерія як гравітаційні, електромагнітні та ядерні поля
й різні форми органічних і неорганічних речовин та утворених
із них речей, серед них — живих істот, зокрема — людини.
Людина пізнає світ. Згідно з теорією діалектичного матеріа"
лізму, «пізнання — це відображення світу як об’єктивної ре"
альності. Відчуття, сприйняття, свідомість є образ зовнішньо"
го світу» [Рубинштейн, 2003, с. 65]. За матеріалістичним
ученням, речі наділені об’єктивними властивостями, деякі
з яких психічної природи — світіння, колір, запах, звук, смак,
дотик та інші — слугують подразниками рецепторів відчуття
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людини. Наділена психікою людина сприймає реальність у всій
властивій їй об’єктивній різноманітності. Але чи це так? Є й
інші погляди.
Згідно з існуючими ідеалістичними вченнями основою світо"
будови є об’єктивна або суб’єктивна ідеальна (духовна — вжи"
вається нерідко як синонім) субстанція. Серед ідеалістичних
учень, поширених у західній філософії, є феноменалізм Е. Гус"
серля.
Феноменалізм — суб’єктивно(ідеалістичне вчення, що
заперечує існування об’єктивного світу («немає об’єкта без
суб’єкта») і визнає єдиною реальністю явлення (не явища)
свідомості людини «назовні», у зовнішній світ — феномени.
З позиції феноменології природа відображення зовнішнього
світу у психіці людини — це не просто дзеркальне відображен"
ня, а відображення як трансформація сигналів від предметів
зовнішнього світу, а отже, трансформація самих предметів
у подібні предмети"образи в уяві, структурними елементами
яких є, урешті"решт, нейронний субстрат сфери свідомості. І ці
предмети аналізуються запропонованим Дж. Локком методом
інтроспекції (самоспостереження). Він вважав, що є два джерела
всіх наших знань: перше — це явища зовнішнього світу, друге —
явища діяльності власного розуму. Від предметів зовнішнього
світу одержуємо враження (або ідеї, образи) про зовнішні яви"
ща, об’єкти. Діяльність же нашого розуму, до якої Локк зара"
ховував мислення, міркування, пізнання, бажання, пізнається
за допомогою особливого внутрішнього чуття — рефлексії.
Вичерпним методом пізнання ідеального (нематеріального)
буття є інтроспекція. Ю. Гіппенрейтер так описує сутність сві"
тобудови відповідно до тверджень прихильника феноменології
Локка: «Свідомості різних людей порівнювалися у той час із
замкнутими сферами, що розділені прірвою... І я ніколи не
проникну в образи і переживання інших людей. Я навіть не можу
встановити, чи є червоний колір червоним і для іншого; мож"
ливо, що він називає тим самим словом відчуття абсолютно
іншої якості!» [Гиппенрейтер, 1999, с. 36]. Про те, як треба ро"
зуміти таку світобудову, нагадує явище індивідуального
сприйняття картин стереокіно. Для досягнення стереоефекту
глядачам видають спеціальні окуляри з поляризованими у вза"
ємно перпендикулярних площинах скельцями. Нагадаємо, що
стереоефект досягається шляхом зйомки фільму на двох стріч"
ках для правого і лівого ока людини у поляризованому світлі
для того, щоб під час демонстрації фільму глядач за допомогою
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таких окулярів дивився зображення відповідних стрічок кожним
оком окремо. За споглядання екрана без окулярів унаслідок
накладання лівого і правого зображень на екрані глядач бачить
лише плямисте миготіння. Але з використанням окулярів від"
разу з’являється чітке й різке за глибиною кольорове зображен"
ня зі стереоефектом: гілки дерев тягнуться в залу для глядачів,
пташки летять прямо на вас, на платформі до вас здалеку
під’їжджає потяг тощо. Це і є модель зовнішнього і персональ"
ного внутрішнього світу людини. Аналог зовнішнього світу —
це екран з миготінням, що містить латентні картинки фільму,
які глядач без окулярів не сприймає. Ці картинки стають ви"
димими для глядачів у стереоокулярах. Тобто лише для влас"
ника таких спеціальних окулярів доступне сприйняття картин
фільму. Подібним чином кожна людина сприймає зовнішній
світ лише через механізми відчуттів, зокрема завдяки наявнос"
ті в оці зорових рецепторів — паличок і колбочок — невидимі
об’єктивні сигнали електромагнітних коливань психіка сприй"
має від об’єктів як освітлені й кольорові. За відсутності пали"
чок і колбочок людина не сприймає сигнали зовнішнього світу:
вона сліпа.
Протиставленню матеріалістичного й ідеалістичного світо"
глядів щодо первинності матерії чи ідеї, тобто первинності ма"
теріального чи психічного буття, доцільно вибрати єдину кон"
цепцію, за якою зовнішній світ являє собою структуровану
матеріальну субстанцію, а внутрішній світ людини — ідеальну
субстанцію для його відтворення і «творення» речей у формі
образів в уяві. Отже, світобудова поділяється на зовнішній
і внутрішній світи людини, а останній зосереджений саме у сфері
її психіки. Власне, внутрішніх світів багато: стільки, скільки
людей — по одному у психіці кожної людини. У зовнішній об’єк"
тивний матеріальний світ «занурені» люди, теж матеріальні
створіння. Структурований матеріальний простір пронизує
безліч сигналів у вигляді електромагнітних хвиль, потоків
нейтральних і заряджених матеріальних часточок, атомів, мо"
лекул тощо від безлічі матеріальних утворень. Незначну частину
цих сигналів здатні сприймати рецептори аналізаторів психіки
людини, виявляючи тим самим своє існування в матеріальному
середовищі. Так, із усього частотного діапазону електромагнітних
хвиль — ядерних, рентгенівських, видимих і радіохвиль — лю"
дина сприймає лише незначну частину хвиль видимого спект"
ра. І це є даність, яку пояснити не можна за визначенням. Існу"
вання променів інших частот електромагнітних хвиль людина
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встановила у процесі пізнання зовнішнього світу опосередковано
за допомогою приладів (наприклад, «бачення» в інфрачервоно"
му світлі можливе завдяки трансформації зображень у види"
мий спектр).
Сфери свідомості системи психіки окремих людей замкну"
ті, і кожна людина творить свій суб’єктивний внутрішній світ,
але першоосновою його є об’єкти зовнішнього світу. Важко уя"
вити собі об’єктивний зовнішній світ, оскільки внутрішній
світ є не просто його дзеркальним відображенням у психіці
людини, а являє собою його трансформоване відображення,
назване рефлексією. Автономні внутрішні світи людей зістав"
ляються у процесі їх комунікації, установлюється взаємна
однозначність об’єктів з їх ознаками внутрішніх світів,
унаслідок взаєморефлексії.
Запитаємо себе: за допомогою яких механізмів людина як
розумна істота включена в навколишній матеріальний прос"
тір? Очевидно, за допомогою психіки. Психіка є природженою
регулятивно"управлінською системою людини. Усі процеси
організму людини щодо управління внутрішніми органами
й інстинктивного пристосування до зовнішнього ціннісного
середовища регулюються автоматично за допомогою першої
сигнальної системи мозку. З розвитком психіки під впливом
сигналів зовнішнього середовища формується система вищих
психічних функцій, і регулювання дій людини щодо зовнішніх
об’єктів відбувається на рівні свідомості шляхом мислення за
допомогою другої сигнальної системи мозку — мовленнєвої
і мисленнєвої. З’являється можливість мисленнєвого пізнання
навколишнього світу, моделювання опосередкованої адаптації
особистості до природного і соціального середовища, а також
зворотної «адаптації» — цінностей середовища до матеріаль"
них й духовних потреб особистості, та конструювання об’єктів
середовища у формі символьних моделей засобами мови.
Можна сказати, що сфера психіки — це імітаційний апа"
рат, що включає і першу, і другу сигнальні системи мозку, і за
допомогою якого конструюються і моделюються реальні та вір"
туальні явища зовнішнього і внутрішнього світу. Людина опе"
рує у сфері свідомості не реальними предметами, як це було
у першому випадку, а їх образами і мовними композиціями. За
бажанням, уві сні, під дією гіпнозу або суґестії людина може
«спостерігати» віртуальні події у внутрішньому світі.
Проаналізуємо механізм сприйняття і пізнання навко"
лишнього світу людиною за допомогою аналізаторів психіки —
складової «імітаційного апарату». Раніше ми зазначили, що
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структурований і такий, що постійно змінюється, матеріальний
світ пронизаний безліччю сигналів, деякі з яких сприймає пси"
хіка людини за допомогою рецепторів зору, слуху, нюху, смаку,
дотику й інших у трансформованому вигляді суб’єктивно: як
структуроване середовище зі світловими, кольоровими, звуко"
вими, ароматичними, смаковими, наділених геометричними
формами об’єктами, включаючи інших людей і себе самого. Це
є та даність («червоність», «світіння», «мелодійність», «аромат»,
«біль», «лоскіт», «нудота»), яка не пояснюється, а сприйма"
ється саме як даність (ці властивості — «червоність», «мело"
дійність», «аромат» тощо — прилади безпосередньо не сприй"
мають). Джерелом породження й існування цих суб’єктивних
властивостей є психіка. «Наприклад, за відчуттями світла і зву"
ку стоять фізичні реальності — електромагнітні і повітряні
хвилі, які абсолютно не схожі ні на колір, ні на звук. І їх ще треба
якось «відчувати» від внесених спотворень» [Гиппенрейтер,
1999, с. 39]. Так, об’єктивним сигналом ззовні є дріботіння мо"
лекул повітря у барабанну перетинку вуха під час гри на му"
зичному інструменті, а людина завдяки психіці сприймає це
дріботіння як мелодію; іншим сигналом ззовні є періодична
зміна електромагнітних коливань певної частоти у разі їх дії на
«колбочки» рецептора ока, а людина сприймає їх як, скажімо,
«червоність», червоний колір. Через здатність психіки транс"
формувати матеріальні сигнали зовнішнього світу (електро"
магнітні коливання видимого спектра у колір, коливання
повітря певного діапазону — у звук, деякі газоподібні речови"
ни у запах, деякі рідкі і тверді речовини — у смак тощо)
у психіці людини створюється внутрішній світ у його різно"
манітно забарвлених, освітлених, озвучених, ароматних, смако"
вих тощо образах. Кожна людина живе переживаннями у влас"
ному внутрішньому світі, але основою його є єдиний для всіх
зовнішній об’єктивний світ, сприйнятий кожним індивідом як
наближений, трансформований, суб’єктивний.
Узагальнюючи і поширюючи цей принцип наявності спе"
ціальних рецепторів і органів сприйняття об’єктивних об’єктів
зовнішнього світу на психічний апарат людини, переконуємо"
ся, що сприйняття можливе лише за наявності спеціальних
природжених органів відчуттів подразнень різної природи. За
їх відсутності сприйняття зовнішніх сигналів неможливе.
Отже, кожній людині дано пізнавати лише власний внутріш"
ній світ, кожен з яких є наближеним трансформованим відобра"
женням через систему рецепторів об’єктивного зовнішнього
світу. Люди, контактуючи між собою подібно до сполучених
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посудин, якими перетікає інформація, «вирівнюють» вражен"
ня від нього і переконуються, що їхні внутрішні світи подібні.
Модель відображення із трансформацією, тобто рефлексії,
речей зовнішнього світу у внутрішній світ людини і «проекція»
їх образів у зовнішній за допомогою психічного «імітаційного
апарату» психіки людини є два процеси взаємовідображення —
інтеріоризації й екстеріоризації. Інтеріоризація — це прийом
рецепторами відповідних сигналів"подразнень і засвоєння їх
психікою людини як образів і судження; екстеріоризація —
це «прив’язка» властивостей психіки — світіння, кольору,
запаху, смаку, дотику та ін. — до об’єктивних джерел відпо"
відних сигналів подразнень психіки у зовнішному світі.
Інтеріоризуються й екстеріоризуються психікою людини та"
кож думки у формі понять і суджень.
Але об’єкти зовнішнього світу не наділені властивостями, да"
ними людині у відчуттях — кольором, світінням, запахом, сма"
ком, звуком й іншими, а властивості ці є даністю або особливістю
її психіки. Інакше кажучи, матеріальні утворення, сприйняті
рецепторами відчуттів, «набувають» названих властивостей
у внутрішньому психічному світі людини. Зовнішні сигнали,
що інтеріоризуються у психіці як елементи внутрішнього сві"
ту, трансформуються як їх конкретні значення — червоність,
солоність, мелодійність тощо, екстеріоризуються в зовнішній
світ, завдяки чому його об’єкти здаються нам наділеними цими
ніби «об’єктивними» властивостями (подібно до нашої схиль"
ності, дивлячись на світ через рожеві окуляри, вважати його
об’єкти дійсно рожевими). Так, червона стрічка насправді не
має кольору в зовнішньому світі, а «червоності» вона набуває
у внутрішньому світі психіки людини під дією на рецептори
ока — «колбочки» — електромагнітних коливань відповідної
частоти (дальтоніки, у яких пошкоджені такі колбочки, колір
не сприймають, психіка його не «виробляє»). Тобто, «черво"
ність» (стрічки) — це суб’єктивна, а не об’єктивна властивість
речі, бо апарат психіки, як і прилад (спектрометр), сприймає
лише частоту електромагнітних коливань, а не колір. Якщо
частота коливань буде трішки більша, то психікою людини вона
сприймається як жовтий, ще більшої частоти — як зелений, ще
більшої — як синій колір. Коливання ще більшої або меншої
частоти видимого спектра — ультрафіолетового або інфрачер"
воного «кольору» — людське око не сприймає, але його бачать
деякі тварини. Колір виникає у психіці кожної людини авто"
номно, тобто у психіці кожної людини (і деяких тварин)
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внутрішня картина створюється вже забарвленою, бо кольори —
це первоначальна даність відповідного органа відчуття (як і ме"
лодія, аромат, смак, біль, лоскіт тощо). «Як змінився б наш по"
гляд на «реальність», якби ми могли «бачити» в інфрачервоному
діапазоні, але не могли б «бачити» звичайно видиму частину
спектра? — запитує Р. Солсо. — Був би тоді наш розпорядок
дня й ночі тим самим? Як би це позначилося на історії, на тор"
гівлі, моді, філософії — на всьому суспільстві, нарешті? Але
найголовніше — як би це вплинуло на наші уявлення про ре"
альність? Оскільки ми сприймаємо реальність через такі обме"
жені (часто спотворюючі) канали, ми змушені визнати, що
«все, що нам відомо, насправді невірно». Проте, у межах мож"
ливостей нашого сенсорного апарату ми можемо скласти при"
близне описання того, як ми обробляємо величезну кількість
інформації, яку ми можемо виявити, добре розуміючи, що ре"
альність нашого безпосереднього світу набагато різноманітні"
ша, ніж ми це відчуваємо» [Солсо, 1996, с. 58]. Під час обміну
враженнями від відчуттів відповідні враження людей зіставля"
ються, унаслідок чого виробляються спільні, інваріантні, а от"
же, — об’єктивні враження — репрезентації, що інтерпрету"
ються як об’єктивні властивості об’єктів реального світу.
Матеріальні утворення характеризуються комплексом влас"
тивостей, але постає питання: які з них об’єктивні і які суб’єк"
тивні? Природно, до перших слід віднести показники маси,
електричного заряду, об’єму, агрегатного стану, температури
та ін., а до других — показники кольору, світіння, яскравості,
запаху, смаку й інші, зумовлені психікою людини.
Оскільки відображення матеріальних предметів зовніш"
нього світу — їх репрезентації — є не просто відбиття їх у сфері
свідомості, а відбиття із трансформацією, урешті"решт, на ней"
ронній основі, то яким же ми уявляємо світ матеріальних пред"
метів «зовні», до їх трансформації у психіці? Нам відомо лише,
що матеріальні предмети зовнішнього світу мають масу і прос"
торову форму та різні види існування — у формі фізичних
полів (гравітаційного, електромагнітного, ядерного слабкого
і ядерного сильного), мікрочасточок, фізичних тіл і живих ор"
ганізмів, які не мають ні кольору, ні світіння, ні звуку, ні запа"
ху, ні смаку. На мікрорівні мікрочасточки описуються кванто"
вою механікою як наділені масою, нейтральні або електрично
заряджені, корпускулярно"хвильові, матеріальні мікроутворен"
ня. Їх форми існування важко або й неможливо уявити. Ще важ"
че уявити світобудову, субстанцією якої є такі мікроутворення
349

в масштабах людського буття, оскільки до такої світобудови не
застосовуються післятрансформаційні поняття сприйняття,
такі як світіння, колір, звук, запах, смак, дотик та інші, які
є суб’єктивними породженнями психіки. Можна уявити, що зі
зникненням людства (і фауни), а з ним і зникнення психіки,
тільки здатної творити індивідуальні внутрішні світи в їх красі
та розмаїтті форм, світіння, кольорів, ароматів, смаків, зника"
ють і ці поняття, а залишається лише нерівномірно розподіле"
на у просторі і часі матеріальна субстанція як об’єктивна ре"
альність, незалежна від свідомості.
Отже, є два світи: зовнішній об’єктивний матеріальний і внут"
рішній суб’єктивний ідеальний. Останній, локалізований у пси"
хіці людини, набуває суб’єктивного «забарвлення» у вигляді
утворень певної форми, запаху, кольору, мелодії (звукового
відчуття). У психічному просторі сфери свідомості відображаєть"
ся не тільки реальний світ речей, але може створюватись й не"
існуючий фантастичний світ або можуть конструюватися кар"
тини світу чи його фрагментів. Наявність такого психічного
«імітаційного апарату» дає можливість імітувати й творити
в уяві різні події та життєві сценарії з можливим включенням
в їх структуру самого себе. Спроектовані таким чином в уяві
об’єкти є цінностями реалізації потреб як результати творчого
задуму.
Що стосується інтроспекційного погляду на регулятивно"
детерміністську парадигму теорії особистості та соціальної
психології, то сферу свідомості і самосвідомості особистості ми
розглядаємо, урешті"решт, як нейронну матрицю, на якій зав"
дяки умовно"рефлекторним механізмам виникають в уяві зо"
рові, слухові, нюхові, смакові, дотичні, еротичні й інші інтег"
ровані образи та мовно"символьні композиції, оперуючи
якими особистість моделює ситуації щодо задоволення своїх
актуальних ситуативних і відкладених потреб, тобто мислить.
Такий спосіб життя нагадує взаємодію ізольованих один від
одного у скафандрах без зорових скелець у шоломах космо"
навтів, внутрішні світи яких ізольовані, недоступні для безпо"
середнього сприйняття відчуттів та інформації зовні та форму"
ються шляхом опосередкованого спілкування технічними
засобами. Нарешті, результатом зіставлення образів і суджень
внутрішніх світів двох осіб у результаті взаємних рефлексій
можуть бути розбіжності, які призводять до психічного напру"
ження — когнітивного дисонансу і почуття психічного диском"
форту. Прагнення до уникнення дискомфорту, тобто усунення
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розбіжностей між образами і судженнями щодо цінностей задо"
волення споживацьких і творчих потреб у кожному із двох
внутрішніх світів, є детермінуючим чинником активності кож"
ної особи в напрямі реалізації їхніх потреб і, урешті"решт,
можливої самореалізації.
Як підсумок зробимо два висновки.
Перший з них пов’язаний із матеріально"ідеальною світобу"
довою, що характеризується комплексом об’єктивних і суб’єк"
тивних властивостей. Матеріальна світобудова характеризується
комплексом властивостей, які існують поза психікою людини,
а саме — субстанцією з корпускулярно"хвильовими властивос"
тями, масою, просторовою структурою з тенденцією до само"
чинної деструктуралізації (ентропійні процеси), в якісно
відмінній фізичній, біонній (біологічній) і соціальній формах.
Ідеальна світобудова існує у внутрішньому світі людини завдя"
ки комплексу відчуттів аналізаторів, здатних трансформувати
зовнішні сигнали від матеріальних предметів у їх ідеальні об"
рази. Деякий фрагмент внутрішнього світу людини є не просто
дзеркальним відображенням, а трансформованим відображенням
цього фрагмента зовнішнього світу, тобто рефлексивним (скажі"
мо, прийняті рецептором електромагнітні сигнали відповідної
частоти трансформуються у психіці людини у «червоність»,
«зеленість», «синість»). Той самий фрагмент внутрішнього сві"
ту однієї людини є рефлексією цього самого фрагмента засоба"
ми мови в результаті спілкування у внутрішньому світі іншої
людини («червоності» предмету внутрішнього світу однієї лю"
дини відповідає «червоність» цього ж фрагменту у внурішньо"
му світі іншої людини).
Другий висновок пов’язаний із представленням регулятив"
но"детермінітської парадигми психології особистості у її внут"
рішньому світі. Саме у внутрішньому світі моделюються
психічні механізми антиентропійних процесів у вигляді близь"
ких і далеких перспектив. Суть цих механізмів — імітація
шляхів і засобів задоволення пасивних й активних потреб лю"
дини матеріальними й ідеальними цінностями подумки, зок"
рема шляхом конструювання таких цінностей (винаходів,
відкриттів) індивідуально або у складі групових суб’єктів. Ре"
алізація активних, тобто творчих потреб, приводить до опору
довільної й мимовільної руйнації реального середовища шля"
хом відтворення і створення штучного ціннісного середовища
подібно до відновлення і поновлення технологій на вироб"
ництві за рахунок амортизаційних фондів.
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ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Представлена монографія «Теоретичні засади соціальної пси"
хології: системний підхід» являє собою лише засади цієї теорії,
оскільки вона не вичерпує увесь її зміст. Проблема полягала в то"
му, щоб знайти той методологічний стрижень, навколо якого мож"
на було б розгорнути предмет соціальної психології, доповнюючи
його різними чинними парадигмами, концепціями та результата"
ми емпіричних досліджень. Таким стрижнем вибрано методологію
системного підходу до вивчення соціально"психологічних явищ.
Саме цей підхід дав змогу висунути запропоновану регулятивно"
детерміністську парадигму й систематизувати нові та вже відомі
теоретичні розроблення в єдину теорію системної соціальної пси"
хології і тим самим структурувати її предмет. Незважаючи на
відсутність описання низки соціально"психологічних явищ, наве"
дених у низці підручників і монографій [Андреева, 1980; Ковален(
ко…, 2006; Майерс, 1996; Москаленко, 2005; Орбан(Лембрик,
2003; Савчин, 2001; Шибутани, 1998; Шихирев, 2000 та ін.], дана
праця є цілісним теоретико"методологічним розробленням. Із ча"
сом у її зміст будуть включені інші матеріали й інші парадигми
без порушення методологічно обґрунтованої структури. Зауважи"
мо, що в системну соціальну психологію інтегруються інші пара"
дигми майже без змін. Наприклад, реакції"вчинки людини за
біхевіористською парадигмою є зовнішнім проявом латентних
природжених і набутих характеристик сфери свідомості, зокрема
біо" і соціогенних потреб; зовнішня діяльність, спрямована на
реалізацію споживальних або творильних соціогенних потреб
інформаційними цінностями, активізується прагненням позбути"
ся психічного дискомфорту, спричиненого явищем когнітивного
дисонансу за парадигмою когнітивної психології; люди керують"
ся соціальними настановами (Super(Ego) при задоволенні приро"
джених потреб в умовах конкуренції за обмежених наявних
цінностей за психоаналітичною парадигмою; активізація людини
щодо задоволення потреб у прагненні до самоактуалізації та само"
реалізації відповідає основній ідеї «Я"концепції» гуманістичної
парадигми тощо.
Насамперед необхідно поглибити теоретико"методологічну
базу системної соціальної психології шляхом подальшого розроб"
лення абстрактної теорії соціального суб’єкта, частинними випад"
ками якої є теорія особистості, теорія малої (команд) і великої
(формувань) груп, теорія масового зібрання та інші, а також теорії
абстрактної системи «соціальний суб’єкт ↔ природно"штучне
і соціальне середовище».
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Залишається нерозв’язаною низка термінологічних проблем
соціальної психології, особливо стосовно параметрів особистості.
Нерідко замість того, щоб виокремити певне явище, певну влас"
тивість, а потім присвоїти відповідним поняттям терміни, часто"
густо науковці намагаються зробити навпаки — під наявні
терміни підвести зміст тих чи інших явищ і властивостей. Прито"
му багато термінів синонімічних, через що автори намагаються
описати їх відтінки, а це перенасичує понятійний апарат. Звідси
виникають штучні термінологічні дискусії про сутність тих чи
інших понять. Зокрема, завдяки методології системного підходу
втрачає смисл дискусія щодо розмежування предметів теорії осо"
бистості в загальній та соціальній психології [Андреева, 1980,
с. 319], оскільки об’єктами їх дослідження є «система психіки
людини» та «когнітивна система особистості ↔ соціальне і фізич"
не ціннісне середовище» — різні, а це означає, що й відображення
знань про ці об’єкти в мозку людини, тобто предмети цих наук,
теж різні. Ці самі науки як свої складові містять теорію особис"
тості, що є для них єдиною. Оскільки об’єктивна реальність є од"
на, то й теорія її описання теж має бути одна. Отже, дискусія про
нібито дві теорії особистості в кожній науці — у загальній та
соціальній психології — є штучною. Зазначимо лише, що
в першій перевага надається природженим, а в другій — набутим
механізмам і властивостям.
Не до кінця осмисленою є проблема вживання терміна «со"
ціальна установка»: у перекладі з англійської поняттю «атитюд»
відповідає українське «ставлення» (до людини, до ідеї, до будь"
якої речі тощо), а значення поняття «соціальна установка» вира"
жає готовність до активізації особи з метою задоволення потреб.
У російській мові термін «соціальна установка» вживається
в обох значеннях, що призводить до плутанини. Інший українсь"
кий термін «соціальна настанова» доцільно вживати для позна"
чення родового поняття щодо формальних і неформальних мо"
ральних, правових, естетичних норм.
Насамкінець підкреслимо, що важливою проблемою не тіль"
ки для соціальної психології, а й для педагогіки є обґрунтуван"
ня вибору стратегії та програмування життєвого шляху індивідом
на базі попереднього формування соціогенних потреб і соціальних
настанов у головних соціальних інституціях відповідно до своїх
здібностей і потреб"інтересів. У цьому разі можна очікувати, що
люди частіше зможуть визначати смисл свого життя та відчувати
повноцінне щастя.
Нарешті, вважаємо за необхідне доопрацювання методу до"
слідження інтроспекції та поглиблення світоглядного розуміння
феноменології психіки людини.
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