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У нинішніх складних соціально-економічних умовах проблема 

соціально-психологічних особливостей формування психологічного клімату 

на підприємстві у кризовий період набуває особливої ваги через занепад, з

одного боку, державних підприємств, а, з іншого -  зміну формату виробничої
. . . .  . • і діяльності і, відповідно, перегляду умов праці на таких підприємствах.

Разом з тим аналіз практики організаційної та соціальної психології 

свідчить про наявність значної кількості проблем соціально-психологічного 

характеру, який практично не враховується в процесі роботи з психологічним 

кліматом. На рівні ж наукових соціально-психологічних досліджень 

зазначену тему досліджено фрагментарно. Усе це й визначає безперечну 

актуальність даного дисертаційного дослідження.

У вступній частині дисертації наведено доволі чіткі та в цілому виважені 

формулювання щодо актуальності роботи та її методологічних орієнтирів,
І

об’єкт та предмет дослідження, мету роботи тощо. Остання полягає у 

визначенні соціально-психологічних особливостей формування 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період та розроблення 

методів його покращення, як наслідок, йдеться про особливу практичну 

значущість даного дисертаційного дослідження завдяки розробленню 

наукового підґрунтя та практичній апробації відповідної програми 

оптимізації психологічного клімату.

Наступні розділи дисертації є доволі чітко сгруктурованими, у них 

логічно подані результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження

відповідно до визначених мети та завдань. ___
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Так, у першому розділі дисертації висвітлено теоретико- 

методологічний базис досліджуваної проблеми, на основі ґрунтовного 

теоретичного аналізу наукової літератури визначено соціально-психологічні 

особливості психологічного клімату, проаналізовано його структуру та 

особливості функціонування.

Детально проаналізувавши ідеї представників різних підходів щодо 

специфіки психологічного клімату, дисертант доходить висновку про 

звернення уваги на стан міжособистісної взаємодії між працівниками та їх 

індивідуально-психологічних рис, які можуть загострюватися у кризовий 

період і негативно впливати на психологічний клімат.

Особливу увагу привертає авторська модель психологічного клімату на
і

підприємстві у кризовий період, у межах якої дисертант не лише розкриває 

структуру компонентів психологічного клімату, але й демонструє 

взаємозв’язок психологічного клімату з іншими внутрішніми умовами 

існування підприємства.

У зв’язку із цим С. О. Кличковський обгрунтовує та висвітлює

соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на

підприємстві у кризовий період. Імпонує підхід автора роботи до змісту

психологічного клімату в кризовий період, що зорієнтований на особистість

працівника, його установки під час міжособистісної взаємодії та професійноїІ
компетентності.

У другому розділі висвітлено особливості організації, методичного 

забезпечення та результати констатувального етапу емпіричного дослідження 

у контексті зазначеної теми.

Слід указати на досить вдале поєднання якісних і кількісних методів 

оброблення результатів, можливість підрахунку кількісних показників із 

використанням сучасних комп’ютерних технологій, з їх наступним аналізом 

й узагальненням.

Особливу увагу в роботі приділено дослідженню індивідуально- 

психологічних рис працівників, які, на думку дисертанта, впливають на
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психологічний клімат. Дисертантом отримано вагомі наукові результати у 

контексті досліджуваної теми, зокрема, щодо особливостей психологічного 

клімату у кризовий період. Так, виявлено доволі значний вплив колективізму, 

згуртованості, контактності, поступливості, довірливість, мотиву бути серед' 

людей на психологічний клімат у кризовий період.

Інтерес являють дані напівструктурованого інтерв’ю для визначення 

суб’єктивної оцінки працівниками психологічного клімату. Йдеться, зокрема, 

про існування взаємовпливу між такими показниками зовнішніх та 

внутрішніх складових кризи на підприємстві: організаційною культурою 

підприємства (місія, цінності, звичаї та традиції, корпоративні заходи, 

етичний кодекс) й установками у міжособистісних стосунках та їх 

характером, груповою мотивацією; системою соціального забезпечення та 

стилем управління й характером міжособистісних стосунків; фінансовим 

станом підприємства та характером міжособистісних стосунків та груповою 

мотивацією; соціально-економічною ситуацією та професійною 

компетентністю, груповою мотивацією, стилем керівництва, роллю 

людського капіталу у побудові стратегії виходу з кризового періоду на 

підприємстві.

Разом з тим викликає тривогу виявлений у дисертаційному дослідженні

загальний факт негативної оцінки стосунків у підрозділах підприємства.

Автором зазначено, що більшість досліджуваних відмічають різке
І

погіршення стосунків через нестабільний фінансовий стан підприємства, 

відсутність традицій та спільних свят, недоброзичливість співробітників, 

часті конфлікти, висока конкуренція, неможливість почути один одного, 

погіршення стосунків у групі та з керівництвом, чимало труднощів виникає 

через негативні особистісні риси колег та керівників (агресивність, злість, 

скептицизм, зверхність та упередженість).

У цілому, дисертанту вдалося подати глибокий і змістовний зріз 

соціально-психологічних особливостей формування психологічного клімату 

на підприємстві у кризовий період. Результати констатувального етапу



емпіричного дослідження підтвердили припущення дисертанта про вплив 

міжособистісної взаємодії працівників, їх індивідуально-психологічних рис 

на психологічний клімат у кризовий період. Щодо останнього наведено 

цікаві результати, які окреслюють перспективи подальших наукових 

досліджень. •

У третьому розділі дисертації наведено особливості психологічного 

клімату та окреслено програму його поліпшення.

На позитивну оцінку заслуговує розроблена автором програма 

оптимізації психологічного клімату на підприємстві в кризовий період, яка 

сприяє гармонізації міжособистісних стосунків, попередження конфліктів та 

оздоровлення взаємин у трудових колективах підприємства. Дисертант 

представляє специфічний контент трьох напрямів роботи у межах даної 

програми, кожен з яких забезпечує відповідні умови для поліпшення 

психологічного клімату у кризовий період. '

Результати апробації авторської програми, подані в дисертації, 

засвідчили її ефективність щодо поліпшення психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період, що виявилося, зокрема, у позитивній 

динаміці таких їх показників, як жорстокість, негативізм, згуртованість, 

відкритість, відповідальність та ін.

Висновки, які робить дисертант, доволі чітко сформульовані та 

переконливі. Вони синтезують усі основні результати дослідження, свідчать 

про виконання поставлених завдань та досягнення мети дисертаційної 

роботи. С. О. Кличковський довів, що соціально-психологічні особливості' 

формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період як 

соціально-психологічний феномен має право на життя, його необхідність є 

теоретично обґрунтованою та емпірично доведеною.

За загальної високої позитивної оцінки дисертації Кличковського 

Сергія Олексійовича, слід висловити деякі зауваження та побажання:

1. У роботі відповідно до першого завдання дослідження 

охарактеризовано основні теоретико-методологічні підходи до дослідження



проблеми психологічного клімату на підприємстві у кризовий період, 

водночас, бажано чіткіше визначити, який з означених підходів покладено 

автором в основу дослідження.

2. Відповідно до авторської моделі, психологічний клімат має такий 

структурний елемент, як стиль керівництва/ставлення до керівництва, 

водночас структурний елемент стиль керівництва також зазначений як 

окремий внутрішній складник на одному рівні з психологічним кліматом. З 

тексту автореферату не зрозуміло, чим саме відрізняються ці два елементи.

3. Потребують детальнішого пояснення окремі інтерпретації 

результатів емпіричного дослідження. Так, наприклад, на основі обернених 

кореляційних зв’язків психологічної атмосфери з директивним стилем 

керівництва та прямих з ліберальним та демократичним стилями, дисертант 

доходить висновку про потуральність, відсутність авторитету керівника. 

Чому виявлений зв’язок є підставою для такого умовиводу, залишається 

«поза кадром». (

4. Зміст програми оптимізації психологічного клімату на підприємстві 

в кризовий період варто було б описати більш детально, зокрема, висвітлити 

особливості роботи на індивідуальному рівні.

5. У дисертації зустрічаються окремі стилістичні огріхи.

Указане не знижує загального наукового рівня дисертації. Здобувач 

проявив самостійність у розробленні складної наукової проблеми, здійснив 

продуктивний теоретичний аналіз й отримав вагомі наукові результати.

'На основі проведеного аналізу роботи можна стверджувати, що 

дисертація С. О. Кличковського «Соціально-психологічні особливості, 

формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період» є 

цілісним завершеним дослідженням, що має наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, містить результати, які є важливими як для науковців, 

так і для практиків. Як дисертація, так і автореферат, зміст якого ідентичний 

основним положенням дисертації, відповідають вимогам МОН України.
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Опубліковані наукові праці здобувана відображають основні положення 

дисертації.

Це дає підстави для висновку про те, що Сергій Олексійович 

Кличковський заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 -  соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Кличковського Сергія Олексійовича  

«Соціально-психологічні особливості формування психологічного  

клімату на підприємстві у кризовий період», представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю

19.00.05 -  соціальна психологія; психологія соціальної роботи 

Дисертаційне дослідження Кличковського С. О. присвячене важливій 

психологічній проблемі формування психологічного клімату на підприємстві 

у кризовий період. Актуальність дослідження зумовлена специфічною 

соціально-економічною проблемою сучасності -  загальною тенденцією зміни 

умов праці, ригідністю методів роботи багатьох державних підприємств, 

зростання кількості збиткових підприємств, що, в свою чергу, відкриває 

пласт нових психологічних завдань, серед яких формування психологічного 

клімату на підприємстві у кризовий період. Визначення соціально- 

психологічних особливостей формування психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період дасть змогу використовувати результати 

дослідження у практичній роботі організаційних психологів з метою 

оптимізації психологічного клімату на інших підприємствах, які також 

перебувають у кризовому періоді. Вищезазначене підтверджує актуальність 

дисертаційної роботи Кличковського С. О.

Структура дисертаційного дослідження має всі необхідні елементи та 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Об’єкт, предмет та завдання дослідження логічно і структурно 

узгоджені, відповідають визначеній автором меті. Методи дослідження, 

адекватні поставленим завданням, дають змогу системно дослідити 

визначену проблему.

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечена 

методологічною обґрунтованістю вихідних положень, аналізом стану 

досліджуваної проблеми, використанням широкої джерельної бази (276
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джерел, з них 54 іноземною мовою) та комплексу взаємопов’язаних методів 

наукового пізнання, репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісних та 

якісних методів аналізу даних.

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження не викликає сумніву і полягає у тому, що здобувачем 

розроблено теоретичну модель психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період. Розкрито соціально-психологічні особливості 

психологічного клімату на підприємстві в кризовий період. Визначено 

основні чинники, які впливають на психологічний клімат на підприємстві у 

кризовий період.

Практичне значення дисертаційного дослідження обумовлено 

можливостю використання результатів роботи для оптимізації та розвитку 

психологічного клімату; формування готовності працівників якісно 

взаємодіяти у кризовий період; у теоретичних та практичних розробках у 

галузі соціальних та поведінкових наук.

Зупинимось на основних положеннях дисертаційного дослідження. В 

роботі описано сутність і зміст понять «психологічний клімат» та «кризовий 

період», особливості психологічного клімату на підприємстві у кризовий та 

некризовий періоди. Співвіднесено трактування понять «психологічний 

клімат», з поняттям «соціально-психологічний», «організаційний», 

«моральний», «морально-психологічний», «емоційний» клімат.

Дисертантом ретельно описано організаційні засади емпіричного 

дослідження, вдало обґрунтовано добір методичного інструментарію, 

здійснено опис вибірки та інтерпретовано його результати. Визначено 

чинники, що впливаю на психологічний клімат підприємства у кризовий 

період. На підставі аналізу емпіричних даних зроблено констатації щодо ролі 

психологічної атмосфери, групової мотивації на досягнення успіху, 

колективізму, згуртованості, відкритості, негативізму, жорстокості, 

негативного досвіду попереднього спілкування. За результатами емпіричного



дослідження констатовано, що на даному підприємстві найбільш 

представленим є недовірливо-скептичний тип міжособистісної взаємодії.

Цікаво репрезентовані загальні положення програми оптимізації 

психологічного клімату на підприємстві в кризовий період, визначено мету, 

основні принципи, завдання та етапи, розкрито зміст процесу надання 

соціально-психологічної підтримки.

Реалізація програмних заходів не викликає сумнівів, оскільки зміст 

роботи полягав у розвитку тих особистісних якостей людини, які сприяють 

покращенню міжособистісних стосунків у групі: згуртованість, відкритість, 

впевненість у собі, поступливість, чуйність, а також у підготовці загального 

інформування працівників підприємства, розробленні загальних норм та 

правил, наданні рекомендацій керівникам щодо роботи з персоналом у 

кризовий період.

Підсумовують результати дисертаційної роботи загальні висновки, які є 

науково обгрунтованими, чітко сформульованими, викладеними достатньо 

повно і в необхідній логічній послідовності.

Позитивної оцінки заслуговує те, що результати представленого 

дослідження впроваджені в освітній процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, у навчальний процес закладу 

післядипломної освіти «Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій при Київській обласній 

державній адміністрації»; у роботу ПАТ «Коростенський завод 

залізобетонних шпал»; у роботу ТОВ «Гіромкабельсбут».

Автореферат адекватно відображає основні теоретико-методологічні 

положення дисертації, її зміст, результати емпіричних вимірів і реалізованих 

психологічних заходів.

Результати дисертаційного дослідження пройшли належну апробацію. 

Дисертантом опубліковано 6 статей, з яких 3 - у  наукових виданнях, які



входять до міжнародних наукометричних баз даних. Теоретичні та емпіричні 

напрацювання Кличковського С. О. достатньою мірою представлені на 5 

науково-практичних конференціях.

Разом із цим, потрібно зазначити, що дисертація «Соціально-психологічні 

особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період» не позбавлена деяких недоліків і в ній є положення, які можуть 

слугувати поштовхом до наукової дискусії.

1. У теоретичному аналізі недостатньо чітко, на нашу думку, 

обґрунтована власна позиція автора щодо проаналізованих підходів, а 

особливо -  розмежування у цих дослідженнях понять психологічного та 

соціально-психологічного клімату.

2. Враховуючи значні соціально-економічні зміни у суспільстві, які 

обумовлені мінливим світом та потребують від людини постійного 

вдосконалення та розвитку, доречно було б розглянути питання підвищення 

власної кваліфікації як чинника впливу на оцінку психологічного клімату.

3. Висновки до розділу 2 не покривають, на нашу думку, всього змісту 

емпіричного розділу роботи, що зменшує значущість проведеного аналізу 

проблеми, який представлено у цьому розділу дисертації.

4. У тексті дисертації присутні окремі граматичні огріхи й друкарські 

помилки.

Перелічені недоліки та зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку роботи та не зменшують її наукової, практичної значущості та 

цінності, а є побажаннями для врахування у подальшій роботі дисертанта.

Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота Кличковського Сергія Олексійовича «Соціально- 

психологічні особливості формування психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період» заслуговує на позитивну оцінку як 

самостійне психологічне дослідження, що має практичну цінність, 

теоретичну значущість, наукову новизну.



Робота є цілісною, завершеною працею і відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, а її автор Кличковський Сергій Олексійович 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.05 -  соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи.
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