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ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ТИПИ ГРУП В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Група – це дві особи або більше, які взаємодіють одна з одною таким 

чином, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під 
впливом інших осіб. 

Керівництво, проводячи розподіл праці по горизонталі (підрозділи) і 
по вертикалі (рівні управління), створює формальні групи – комітети, 
керівні та робочі групи, найголовнішою організаційною функцією яких є 
виконання конкретних завдань і досягнення чітко визначених цілей. Але як 
тільки виникає формальна організація, вона стає соціальним середовищем, 
де люди взаємодіють не тільки за розпорядженням керівництва і для 
виконання організаційних завдань. Із соціальних взаємовідносин виникає 
багато товариських груп, які всі разом становлять неформальну 
організацію – спонтанно утворену групу людей, які вступають у регулярні 
взаємовідносини для досягнення певної мети. 

Головна різниця між формальною та неформальною організаціями 
полягає в тому, що перша створюється відповідно до заздалегідь 
продуманого плану, а друга – скоріше є спонтанною реакцією на 
незадоволені соціальні потреби. Крім того, якщо зазвичай люди знають 
чому вони вступають до формальних організацій (щоб здійснити цілі 
організації, отримати винагороду або престиж належності до цієї 
організації), то причин вступу до неформальних груп вони часто не 
усвідомлюють (почуття належності, взаємодопомоги, взаємозахисту, тісне 
спілкування і зацікавленість). 

Ефективність групової діяльності можна розглядати через призму 
формальних та змістовних характеристик групи. Формальні описують 
структуру, засоби організації спільної діяльності і спілкування людей, що 
безпосередньо відбивають взаємовідносини в цій групі, її психологію 
(розмір групи, її композиція, канали комунікацій, особливості групового 
завдання, пов’язані з розподілом обов’язків між членами групи); 
змістовні – описують міжособистісні відносини, норми, ціннісні орієнтації, 
ролі, статуси, внутрішні настанови, лідерство. 

Вибір тієї або іншої форми організації спільної праці визначається в 
основному двома чинниками: завданням, що стоїть перед групою, і рівнем 
її соціально-психологічної зрілості. Здебільшого, за винятком деяких видів 
складних індивідуальних творчих робіт, перевага віддається колективно-
кооперативній формі організації спільної діяльності. Вона має потенційно 
максимальний сидативний ефект, що найкраще мобілізує інтелектуальні, 
емоційні та фізичні ресурси членів групи, поліпшує можливості 
сприйняття, переробки ними інформації і прийняття оптимальних рішень. 

Організація в цілому зможе ефективно виконувати свої глобальні 



завдання тільки за умови, що завдання кожного із структурних підрозділів 
визначені таким чином, щоб забезпечити діяльність один одного. Крім 
того, група впливає на поведінку окремої особистості. Таким чином, чим 
краще розуміє керівник, що являє собою група і чинники її ефективності, і 
чим краще він володіє мистецтвом ефективного управління групою, тим 
імовірніше, що він зможе підвищити продуктивність праці цього 
підрозділу і організації загалом. 
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