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Ось уже десятиліття взаємодія людей у групах, роль колективної праці в різних 
сферах науки, техніки і виробництва, проблеми групової сумісності — перебувають у 
центрі уваги дослідників багатьох країн. 

Донедавна управління виробничими організаціями в нашій державі 
пов’язувалося лише з економічними та виробничими проблемами й абсолютно не 
розглядалися  соціально-психологічні закономірності, що діють у трудових колективах. 

Людина в колективі змінюється, змінюються її реакції на навколишній світ, 
почуття, думки і навіть обличчя.  Виникає зовсім інше психічне явище, яке може 
існувати тільки у процесі безпосереднього спілкування. 

 Індивідуальні психологічні процеси можуть видозмінюватися залежно від 
присутності чи відсутності інших людей, і практика виробництва повністю підтверджує 
справедливість цього положення. 

Група — це двоє чи більше осіб, які взаємодіють так, що кожна особа впливає на 
інших і водночас перебуває під їх впливом. Кожен з нас належить одночасно до 
багатьох груп. За виразом білоруського психолога Я. Коломінського, усе життя людини 
— це безперервне “ходіння по групах”. 

Колектив – соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, 
узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. Єдність цілей, 
високий рівень міжособистісного спілкування, згуртованість, внутрішня дисципліна, 
специфічні норми співжиття. Він є ланкою, що з'єднує особистість із суспільством.  

За кількістю членів об’єднання людей поділяють на великі й малі, їх можна ще 
назвати дистантними і контактними. Експериментальне вивчення малих контактних 
груп бере свій початок із семінару психологів, який відбувся 1946 р. у місті Гарвард 
(США). 

Трудовий колектив – це об’єднання для спільних дій заради досягнення 
суспільно-корисних цілей людей, які пов’язані єдністю інтересів, оформлені 
структурно і мають органи управління, дисципліни і відповідальності. Соціальна роль 
трудового колективу реалізується в сукупності взаємопов’язаних функцій: виробничо-
економічної, організаційно-управлінської, виховної, соціального контролю, 
задоволення потреб працівників, створення умов для самореалізації особистості, а 
також функцій здійснення і відтворення колективістського, демократичного способу 
життя. 

Кожний трудовий колектив посідає певне місце у виробничо-економічній 
структурі суспільства, що відображається його позицією у класифікації. Кожний 
колектив являє собою складну соціальну систему, в якій через функціональну 
взаємодію різних структур і окремих працівників реалізуються дві взаємопов’язані 
підсистеми: соціальна організація і соціальна спільнота. 

Трудовому колективу притаманні всі сутнісні ознаки соціальної організації, 
отже, він виступає як середовище предметної діяльності, так і середовище спілкування.  

 


