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АНОТАЦІЯ 

Кличковський С. О. Соціально-психологічні особливості формування 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – 

Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціально-психологічних 

особливостей формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період. У роботі здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до 

тлумачення поняття психологічного клімату. 

Психологічний клімат визначається як психологічна атмосфера групи; 

інструмент формування колективу; стан групової свідомості; загальний 

емоційно-психологічний настрій малої виробничої групи; стиль взаємин між 

членами групи; психофізіологічна та психологічна сумісність, згуртованість, 

єдність членів малої групи; поєднання взаємостосунків між членами колективу, 

їхнім настроєм та мотивом трудової діяльності; сукупність соціально-

психологічних та ділових взаємозв’язків; набір правил, моральна та етична 

поведінка працівників; стан міжособистісних та групових зв’язків; 

короткотривалий, мінливий стан прояву організаційної культури. 

Поняття «психологічний клімат» також трактується як клімат: соціально-

психологічний, організаційний, морально-психологічний, емоційний, 

моральний. 

Психологічний клімат здебільшого вважають психологічним станом 

членів колективу, який повністю пов’язаний з якістю міжособистісної взаємодії 

в процесі їхньої групової діяльності. Він проявляється у типовій для групи 

системі відносин: між керівником і підлеглими; між рядовими членами групи; 

ставленням групи до виконуваної роботи та до умов виробничого середовища.  
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 Психологічним кліматом: а) є стан колективу, що виконує спільну 

предметну діяльність, має спільні цілі та цінності; б) процес узгодження 

поведінки та діяльності (досвід взаємодії та соціального пізнання). 

Серед структурних складових психологічного клімату виокремлено: 

характер міжособистісних стосунків, стиль керівництва, групова мотивація 

досягнення успіху, установки у міжособистісних взаємостосунках, професійна 

компетентність працівників.  

Кризовий період підприємства є суперечністю між умовами 

функціонування виробництва та соціально-психологічними феноменами 

функціонування працівників. Ця суперечність насамперед призводить до зміни 

якості психологічного клімату, а саме до: індивідуалізації та деперсоналізації 

працівників; розпаду спільних цінностей; неузгодженості горизонтальних та 

вертикальних зв’язків; ситуації виробничої невизначеності, що породжує 

специфічні феномени міжособистісної взаємодії (чутки, плітки тощо). 

Кризовий період на підприємстві призводить до зміни ставлення працівників до 

роботи та до взаємодії між ними. 

Колектив розглядається як багаторівнева структура міжособистісних 

відносин, опосередкована змістом соціально-позитивної діяльності, важливими 

для колективу цінностями та цілями. Спільна діяльність членів колективу 

розуміється як предметна, намічається якісна відмінність соціально-

психологічних феноменів, властивих колективу, іншим типам малих соціальних 

груп. Процес погодження поведінки та діяльності членів групи передбачає 

наявність певного досвіду взаємодії і здійснення процесу взаємного 

соціального пізнання в групі. 

Саме проблеми кризового характеру на підприємстві призводять до 

перегляду моделей подальшого розвитку працівника. Проводячи роботу з 

персоналом насамперед потрібно розуміти наскільки міжособистісне 

спілкування працівників один з одним впливає на психологічний клімат групи в 

цілому. Розуміючи, що вплив кризового стану здатен призвести до зміни не 

тільки психологічного клімату групи, а й вплинути на взаємодію між членами 
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групи та й на конкретну особистість кожного працівники (поява професійних 

криз розвитку чи особистісних криз). 

Завдяки проведенню напівструктурованого інтерв’ю виявлено, що існує 

взаємовплив 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. 

Найбільш вагомими чинниками, що впливають на зовнішні складові 

кризи, є фінансовий стан підприємства, політика кар’єрного росту, призначення 

на посаду та формування заробітної плати, умови праці, система соціального 

страхування працівників, заходи заохочення та мотивації, збереження або 

вдосконалення етичних норм та корпоративної етики на підприємстві, 

узгодженість корпоративних та особистісних цінностей, гнучкість підходів до 

управління колективом та підприємством. 

Визначено, психологічний клімат пов'язаний з чинниками, які мають 

різний вплив. Зокрема, негативно впливають такі чинники: негативний досвід 

попереднього спілкування, бурчання, негативізм, директивний стиль 

керівництва; позитивно: відповідальність, інформованість, згуртованість та 

контактність. 

Виявлено, що на психологічний клімат підприємства в кризовий період 

позитивно впливають індивідуально-особистісні якості працівників: 

мотиваційне прагнення бути серед людей, впевненість у собі, поступливість, 

довірливість, добросердя, чуйність; водночас негативно: відкрита та 

завуальована жорстокість, агресивність, скептицизм. 
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З’ясовано чинники, які відповідно породжують особливості 

психологічного клімату, а саме: а) колективізм є визначальним у розумінні 

мети спільної діяльності; б) згуртованість – в існуванні спільних позитивних 

норм, правил та традицій у групі, дотримуючись яких працівники 

усвідомлюють свою належність до спільної соціальної одиниці (група, команда, 

колектив, відділ тощо) та в створенні умов для вільного контактування один з 

одним; в) поступливість та довірливість – здатність поступатися, приймати 

думки інших, йти на компроміси з собою. Втім, збільшення поступливості 

серед членів групи може негативно вплинути на її психологічний клімат 

(наприклад, конформізм тощо); г) довірливість – існування неформальних 

стосунків у групі, що характеризує те, наскільки людина здатна пережити 

минулий негативний досвід спілкування та змінювати міжособистісну 

взаємодію з колегами; д) мотив бути серед людей – в ситуації, коли незважаючи 

на будь-які негаразди працівник намагається залишатися частиною своєї 

соціальної групи, отримуючи підтримку не тільки сім’ї, а й колег. 

Домінуючим стилем керівництва на даному підприємстві є директивний 

стиль керівництва. 80% досліджуваних обрали даний стиль стосовно свого 

безпосереднього керівництва. Результати 14% свідчать про демократичний 

стиль керівництва в тій чи іншій групі. Лише 6% вважають, що їх керівництво 

має ліберальний стиль керівництва. 

Для визначення основних факторів впливу на психологічний клімат 

підприємства у кризовий період, нами було проведено факторний аналіз. 

Отриманні результати сприсають 78 % вибірки. Нами отримано чотири 

фактори: «бар’єри міжособистісної взаємодії», «командоутворення», 

«взаємодія», «відчуження». 

Розроблено та апробовано програму оптимізації психологічного клімату 

підприємства в кризовий період, яка містить три складові: безпосередню 

індивідуальну роботу з окремими працівниками (консультування, коучинг 

тощо), тренінгові роботу з групами й колективами та загальне інформування 



 6 

працівників, розробку загальних норм та правил, надання рекомендацій 

менеджменту щодо роботи з персоналом у кризовий період. 

Створена та апробована програма оптимізації психологічного клімату на 

підприємстві в кризовий період реалізується на трьох рівнях: 1) загальний; 2) 

груповий; 3) індивідуальний. На першому – здійснено загальне інформування 

працівників підприємства, розроблено загальні норми та правила, надано 

рекомендації керівникам щодо роботи з персоналом у кризовий період. Вони 

розраховані на своєчасне втручання керівництва задля мінімізації ризиків 

формування негативного психологічного клімату. На другому – проведено 

тренінгову роботу у виробничих групах задля покращення міжособистісної 

взаємодії між їхніми членами. На третьому – здійснено індивідуальну робота з 

працівниками. (консультування, психотерапія, коучинг тощо). Вибір методів 

залежить від характеру індивідуальної проблеми, цінності працівника для 

підприємства, характеру взаємостосунків в групі. 

Дієвість тренінгової програми доведена порівнянням результатів 

емпіричного дослідження у контрольній та експериментальній групах. Наступні 

показники зазнали змін: «психологічна атмосфера», «групова мотивація на 

досягнення успіху», «колективізм», «згуртованість», «відкритість», 

«завуальована жорстокість», «відкрита жорстокість», «негативізм», 

«бурчання», «негативний досвід спілкування», «впевненість у собі», 

«поступливість», «добросердя», «чуйність», «мотив прагнення до людей», 

«мотив бути відкинутим». Тобто, відбулася позитивна динаміка в формуванні 

міжособистісної взаємодії членів групи та поліпшення психологічного клімату 

у групі загалом 

Крім об’єктивно отриманих даних, констатовано суб’єктивне 

підтвердження впливу тренінгу міжособистісної взаємодії. Суттєвими є 

зниження показників деструктивних установок міжособистісної взаємодії, а 

саме: «завуальована жорстокість», «відкрита жорстокість», «негативізм», 

«бурчання» та «негативний досвід спілкування», що свідчить про намагання 

учасників тренінгу краще вибудовувати своє спілкування з партнером. 
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Встановлено позитивні зрушення у таких структурних складових 

психологічного клімату, як: згуртованість, відкритість, відповідальність, 

контактність та інформованість. 

Ключові слова: психологічний клімат, міжособистісні стосунки, кризовий 

період, стиль керівництва. 

 

ANNOTATION 

Klichkovsky S. О. Socio-psychological characteristics of the formation of the 

psychological climate at the enterprise in the crisis period. – As a manuscript. 

Thesis for the degree of psychological sciences in specialty 19.00.05 – social 

psychology; psychology of social work. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to researching social and psychological features of 

the formation of the psychological climate at the enterprise in the crisis period. The 

theoretical analysis of scientific approaches to interpreting the concept of 

psychological climate is carried out at work. 

The psychological climate is defined as the psychological atmosphere of the 

group; team formation tool; state of group consciousness; a general emotional and 

psychological mood of a small production group; style of relationships between 

group members; psychophysiological and psychological compatibility, cohesion, 

unity of small group members; a combination of relationships between team 

members, their mood and motive for work; a set of socio-psychological and business 

relationships; a set of rules, moral and ethical behavior of employees; state of 

interpersonal and group ties; short-term, changing state of manifestation of 

organizational culture. 

The concept of "psychological climate" is also interpreted as a climate: socio-

psychological, organizational, moral and psychological, emotional, moral. The 

psychological climate is mostly considered the psychological state of team members, 

which is wholly related to interpersonal interaction quality in their group activities. It 

is manifested in the typical system of relations between the group: between the leader 
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and subordinates; between ordinary members of the group; the attitude of the group 

to work performed and to the conditions of the production environment Psychological 

climate: a) is the state of the team that performs joint substantive activities, has 

common goals and values; b) the process of coordination of behavior and activities 

(experience of interaction and social cognition). 

Among the psychological climate's structural components are the nature of 

interpersonal relationships, leadership style, group motivation to succeed, attitudes in 

interpersonal relationships, and professional competence of employees. 

The crisis period is a contradiction between the conditions of production and 

socio-psychological phenomena of workers. This contradiction primarily leads to a 

change in the quality of the psychological climate, namely to individualization and 

depersonalization of employees; disintegration of shared values; inconsistencies 

between horizontal and vertical connections; situations of industrial uncertainty, 

which gives rise to specific phenomena of interpersonal interaction (rumors, gossip, 

etc.). The enterprise's crisis period leads to a change in employees' attitudes to work 

and their interaction. 

The team is seen as a multilevel structure of interpersonal relationships, 

mediated by the content of socially positive activities, essential values, and goals for 

the team. Team members' joint activity is understood as a substantive; there is a 

qualitative difference between socio-psychological phenomena inherent in the team, 

other types of small social groups. The process of coordinating group members' 

behavior and activities involves the presence of some experience of interaction and 

implementation of mutual social cognition in the group. 

The enterprise's crisis problems lead to the revision of the models of further 

development of the employee. When working with staff, first of all, you need to 

understand how interpersonal communication between employees and each other 

affects the group's psychological climate as a whole—realizing that the impact of the 

crisis can lead not only to change the psychological climate of the group but also to 

influence the interaction between members groups and the specific personality of 

each employee (the emergence of professional development crises or personal crises). 
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The semi-structured interview revealed that there is an interaction between the 

following indicators of external and internal components of the crisis in the 

enterprise: the organizational culture of the enterprise (mission, values, customs and 

traditions, corporate events, code of ethics) and attitudes in interpersonal 

relationships and their nature, group motivation; social security system and 

management style and the nature of interpersonal relationships; the financial 

condition of the enterprise and the nature of interpersonal relationships and group 

motivation; socio-economic situation and professional competence, group motivation, 

leadership style, the role of human capital in building a strategy for overcoming the 

crisis in the enterprise. 

The most important factors influencing the crisis's external components are the 

enterprise's financial condition, career policy, appointment and salary formation, 

working conditions, social security system, incentives, and incentives, maintaining or 

improving ethical standards, and corporate governance. Ethics at the enterprise, 

coherence of corporate and personal values, the flexibility of approaches to the 

management of collective and the enterprise. 

Indeed, the psychological climate is associated with factors that have different 

influences. The following factors have a negative impact: the negative experience of 

previous communication, grumbling, negativism, directive leadership style, lively: 

responsibility, awareness, cohesion, and contact. 

It is revealed that individual and personal qualities of employees positively 

influence the psychological climate of the enterprise in the crisis period: motivational 

desire to be among people, self-confidence, flexibility, trust, kindness, sensitivity; at 

the same time, harmful: open and veiled cruelty, aggression, skepticism. The factors 

that, accordingly, give rise to the peculiarities of the psychological climate, namely: 

a) collectivism is decisive in understanding the purpose of joint activities; b) cohesion 

- in the existence of standard positive norms, rules, and traditions in the group, 

following which employees are aware of their belonging to a typical social unit 

(group, team, team, department, etc.) and in creating conditions for free contact with 

each other; c) flexibility and trust - the ability to yield, to accept the opinions of 
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others, to compromise with yourself. However, increasing compliance among group 

members can negatively affect its psychological climate (e.g., conformism, etc.); d) 

trust - the existence of informal relationships in the group, which characterizes the 

extent to which a person can survive past negative experiences of communication and 

change interpersonal interaction with colleagues; e) the motive to be among people - 

in a situation where, despite any difficulties, the employee tries to remain part of his 

social group, receiving support not only from family but also colleagues. 

The dominant leadership style in this company is a directive leadership style. 

80% of respondents chose this style about their immediate leadership. The results of 

14% indicate a democratic leadership style in a particular group. Only 6% believe 

that their leadership has a liberal leadership style. 

To determine the main factors influencing the enterprise's psychological 

climate during the crisis, we conducted a factor analysis. The obtained results 

compress 78% of the sample. We have obtained four factors: "barriers to 

interpersonal interaction", "team building", "interaction", "alienation". 

Developed and tested a program to optimize the psychological climate of the 

enterprise during the crisis, which contains three components: direct individual work 

with individual employees (consulting, coaching, etc.), training with groups and 

teams and general information of employees, development of general rules and 

regulations, management recommendations on working with staff in times of crisis. 

The created and tested program of optimization of psychological climate at the 

enterprise in the crisis period is realized on three levels: 1) general; 2) group; 3) 

individual.  

On the first - the general informing of the enterprise's employees is carried out, 

the general norms and rules are developed, recommendations to heads concerning 

work with the personnel in the crisis period are given. They are designed for timely 

management intervention to minimize the risks of creating an adverse psychological 

climate. In the second - training work was carried out in production groups to 

improve interpersonal interaction between their members. On the third - individual 

work with employees is carried out. (counseling, psychotherapy, coaching, etc.). The 
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choice of methods depends on the nature of the individual problem, the employee's 

value to the company, and the nature of the group's relationships. The training 

program's effectiveness is proved by comparing empirical research results in the 

control and experimental groups. 

The following indicators have changed: "psychological atmosphere", "group 

motivation to succeed", "collectivism", "cohesion", "openness", "veiled cruelty", 

"open cruelty", "negativism", "grumbling", "negative experience of communication", 

"self-confidence", "flexibility", "kindness", "sensitivity", "motive of desire for 

people" ,"motive to be rejected". That is, there was a positive dynamics in the 

formation of interpersonal interaction of group members and the improvement of the 

psychological climate in the group as a whole 

In addition to objectively obtained data, subjective confirmation of the impact 

of interpersonal training was stated. There is a significant decrease in the indicators 

of destructive attitudes of interpersonal interaction, namely: "veiled cruelty," "overt 

cruelty," "negativism," "grumbling," and "negative communication experience," 

which indicates the training participants' efforts to build their communication with a 

partner better. Positive changes in such structural components of the psychological 

climate are cohesion, openness, responsibility, contact, and awareness. 

Keywords: psychological climate, interpersonal relations, crisis period, 

leadership style. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження.  Динаміка соціально-економічної ситуації в 

Україні призводить до того, що чимало підприємств переживають кризу. Це 

має деструктивні впливи на підприємства в цілому і на кожного працівника. 

Адаптація працівників до новітніх умов, їхнє коректне функціонування у 

виробничому процесі, насамперед, пов’язано з соціально-психологічними 

явищами всередині підприємства, зокрема, з особливостями психологічного 

клімату.  

Феномен психологічного клімату розглядається в ряді наук, а саме: 

педагогічній (Г. О. Виноградова, Я. Л. Коломінський, А. С. Макаренко), 

соціологічній (Л. Н Коган, Ю. Л. Неймер), економічній (К. І. Залогіна, 

І. В. Кривовяз’юк, Л. А. Останкова та ін.), менеджменті (Л. В. Балобанова, 

Т. Р. Луцик) тощо.  

У психології проблема психологічного клімату розробляється багатьма 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками, йдеться про: психологічний 

настрій групи (Г. М. Андрєєва, Н. П. Анікєєва, Л. М. Карамушка, Б. Д. Паригін, 

Ю. П. Платонов, Д. Г. Попов); систему міжособистісних стосунків 

(М. Амстронг, І. Ансофф, Н. І. Бігун, В. П. Казміренко, Б. Ф. Ломов, 

В. В. Москаленко); соціально-психологічну характеристику колективу 

(Г. В. Ложкін, В. М. Шепель); сукупність психологічних умов, які сприяють або 

перешкоджають продуктивній суспільній діяльності (С. П. Бочарова, 

Д. МакГрегор, Е. Мейо); психологічну сумісність членів групи (В. М. Куніцина, 

Г. Ліндстоун). 

Соціально-психологічні явища досліджено у різних видах професійної 

діяльності, а саме: поліцейській (О. В. Волошина), військовій (Г. В. Ложкін, 

В. В. Ягупов), спортивній (Л. М. Співак, Ю. Мутафава), медичній 

(Н. А. Басюк), театральній (О. Л. Шопша), освітній (Л. М. Карамушка, 

Н. Л. Коломінський), педагогічній (Н. І. Шетеля), навчальній (О. І. Бондарчук, 

В. А. Семиченко), виробничій (А. Л. Свенцицький, Т. С. Терещук). 

З усім тим, існують суперечності між: 
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- наявними теоретичними напрацюваннями щодо психологічного клімату і 

новітніми викликами практики; 

- відсутністю однозначного трактування поняття психологічного клімату, а 

отже його змісту та практичної роботи з ним; 

- виникненням новітніх професій та зміною параметрів спілкування; 

- специфікою існування підприємства у кризовий та некризовий періоди. 

Актуальний стан наукової розробки та соціальної значущості проблеми 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні 

особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період». 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають положення 

щодо: суб’єктно-діяльносної взаємодії (К. О. Абульханова-Славська, 

С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко); спілкування як діяльності 

(Б. Г. Ананьєв, Г. М. Андрєєва, Б. Ф. Ломов); соціально-психологічних аспектів 

комунікації в організації (В. О. Васютинський, Л. М. Карамушка, 

Ю. М. Швалб); психологічного змісту і функцій конфліктів (І. В. Ващенко, 

Н. В. Гришина); особливостей міжособистісного розуміння (А. Б. Коваленко); 

формування психологічного клімату в соціальних групах (П. П. Горностай, 

Б. Г. Казміренко, Г. В. Ложкін, Б. Д. Паригін, А. В. Петровський), кризових 

станів ( С. Д. Максименко).  

Мета дослідження: визначити соціально-психологічні особливості 

формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період та 

розробити методи його покращення. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу визначити основні 

підходи до вивчення проблеми психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період. 

2. З’ясувати структуру та зміст психологічного клімату на 

виробничому підприємстві в кризовий період. 
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3.  Виокремити рівні психологічного клімату на виробничому 

підприємстві у кризовий період та їх показники.  

4. Розробити програму соціально-психологічного формування 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період та оцінити її 

ефективність. 

Об’єкт дослідження: психологічний клімат в колективі. 

Предмет дослідження: соціально-психологічні особливості 

психологічного клімату на підприємстві в кризовий період.  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

систему методів дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, класифікація та систематизація – для з’ясування проблеми 

соціально-психологічних особливостей формування психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період; б) емпіричні – спостереження, опитування 

(усне та письмове), а також психодіагностичні методики: «Соціально-

психологічна самооцінка колективу» (Р. С. Немов), «Оцінка психологічної 

атмосфери організації» (Ф. Фіддер), «Формування позитивної групової 

мотивації» (В. А. Розанова), «Визначення деструктивних установок у 

міжособистісних взаємодіях» (В. В. Бойко), «Діагностики міжособистісних 

взаємостосунків» (Т. Лірі), опитувальник афіліації (А. Мехрабіан), «Визначення 

стилю керівництва трудовим колективом» (В. П. Захаров, А. Л. Журавльов); 

в) методи математично-статистичної обробки емпіричних даних – описові 

статистики, кореляційний, дисперсійний, факторний, регресійний аналізи. 

Статистичний аналіз здійснено за допомогою пакета статистичних програм 

SPSS Statistics 21. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у межах тематичного плану досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації 

суспільства» (номер державної реєстрації 0116U008624). Тему дисертаційного 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 

10 січня 2016 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- 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;  

набула подальшого розвитку: 

- розробка та апробація програми соціально-психологічного тренінгу для 

покращення психологічного клімату на підприємстві в кризовий період;  

- розширено та доповнено наукове уявлення про зміст поняття 

психологічного клімату. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає: у розширенні та 

поглибленні теоретичних знань про психологічний клімат на підприємствах в 

кризовий період; в обґрунтуванні методологічних основ програми дослідження 

соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період; в методологічному обґрунтуванні модель 

поліпшення психологічного клімату на підприємстві в кризовий період та 

тренінгової програми покращення міжособистісної взаємодії в середині 

виробничих груп. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

можуть бути використані 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, а також у навчальному процесі при викладанні дисциплін: «Соціальна 

психологія», «Психологія праці», «Психологія професійної кар’єри», 

«Організаційна психологія», «Менеджмент», «Психологія міжособистісного 
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взаєморозуміння» для студентів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». 

Теоретичні та практичні положення роботи впроваджено в 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» (довідка №43-11/53 від 17.02.2020 р.); 

в роботу ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (довідка №2200 від 

23.10.2019 р.); в роботу ТОВ «Промкабельсбут» (довідка №12/16 від 

17.01.2020 р.); в освітній процес Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (довідка №016/16 від 21.01.2020 р.). 

Надійність та достовірність отриманих результатів забезпечено 

методологічною обґрунтованістю його основних положень, застосуванням 

взаємодоповнюючих методів, адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням 

дослідження, достатнім обсягом емпіричного матеріалу, його опрацюванням 

статистичними методами.  

Особистий внесок автора полягає у теоретичному обґрунтуванні, 

побудові та апробації емпіричної моделі дослідження, зборі та опрацюванні 

емпіричних даних, їх узагальненні та інтерпретації. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 2015–

2019) та конференціях: XIX Міжнародній конференції молодих науковців 

«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження» (Київ, 2017), ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» 

(Київ, 2019), Міжнародного науково-практичного Форуму «Проблеми 

етнокультурної психології: історія і сучасність» (Київ, 2019), Міжнародна 

науково-практична конференція (Львів, 2020), Всеукраїнській науково-

практичній конференції з нагоди святкування 50-річчя фахової підготовки 

психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та 
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Дня психолога «Психологічна освіта в Україні: традиції, сутність та 

перспективи» (Київ, 2017). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 11 публікаціях, 

серед них 6 статей у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого 

МОН України, з яких 3 входять до міжнародних наукометричних баз даних та 5 

тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних 

джерел містить 276 найменувань, з них 54 іноземними мовами. Основний обсяг 

викладено на 169 сторінках. Робота містить 3 таблиці (на 2 сторінках), 

27 рисунків (на 13 сторінках) та 9 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КЛІМАТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

У даному розділі описані особливості формування психологічного 

клімату на підприємстві. Розкрито сутність і зміст поняття «психологічний 

клімат». Проаналізовані наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників 

щодо взаємозв’язку психологічного клімату та міжособистісних відносин в 

групі. Визначено та показано особливості психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період. 

 

1.1. Аналіз основних підходів до визначення поняття психологічний 

клімат у науковій психологічній літературі 

Поняття «психологічний клімат», «соціально-психологічний клімат», 

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

мають приблизно ідентичне значення і широко використовуються у науці 

(психологія, соціологія, педагогіка, економіка та ін. ), що, однак, не виключає 

значних варіацій їх дефініції. Щодо виробничих груп, соціальні психологи 

говорять про «виробничий клімат» малої групи. Помітною тенденцією 

останнього часу є акцентування уваги на змістовних і структурних зв'язках 

«клімату колективу» з навколишнім соціально-предметним середовищем [5; 8; 

15; 24; 25; 33; 35;  40; 44; 52; 60; 64; 68; 76; 87; 99; 137; 177; 206; 220; 228; 247].  

К. К. Платонов вважав, що клімат та атмосфера – поняття метеорології і 

географії. Тому іноді вважають, що з прикметником «психологічний» вони не є 

науковими термінами, а тільки образні вислови. Але це не так. Отримуючи 

такий прикметник, вони стають, науковими термінами психології, що 

виражають певні явища [157; 158].  

Так само, В.Б. Ольшанський писав, що психологічний клімат, або 

мікроклімат, або психологічна атмосфера – всі ці ... вираження дуже вдало 

відображають суть проблеми. Подібно до того, як в одному кліматі рослина 
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може зачахнути, а в іншому пишно розквітнути, людина може відчувати 

внутрішню радість і бути хорошим працівником в одному колективі і 

абсолютно занепасти в іншому  [147].  

Ця аналогія видається виправданою, бо дає змогу виявити сутнісні 

характеристики психологічного клімату малої групи: вплив на психологічне 

самопочуття членів первинної соціальної групи; неоднозначний вплив на членів 

групи; відмінність груп за рівнем сприятливості і іншими змістовими 

характеристиками психологічного клімату [134]. 

У наші дні поняття «психологічний клімат» вважається 

загальноприйнятим і сталим у соціальній психології поняттям, яке розкриває 

емоційно-психологічну сторону взаємин між членами групи. Соціально-

психологічні закономірності життєдіяльності малих виробничих груп органічно 

пов'язані з законами розвитку суспільного буття. На їх основі формуються, 

здійснюються процеси спільної діяльності і спілкування, в яких виникають і 

проявляються відносини людей один до одного в різноманітних формах 

міжособистісної взаємодії [2; 26; 54; 57; 86; 89; 92; 116; 143; 167].   

Відомий соціальний психолог К. Левін у контексті групової динаміки 

першим скористався поняттям «соціальна атмосфера», понині трапляються в 

роботах американських соціальних психологів [104; 130; 222; 227; 240; 251; 

256; 270; 275].  

К. Левін не дав розгорнутого визначення висунутого ним поняття, але 

серед психологів є певна єдність в його інтерпретації як деякої сукупності 

психологічних характеристик середовища та його змістовної близькості з 

поняттями «клімат організації» і «клімат середовища» [104].  

Провідне місце відводиться поняттю «клімат організації» 

(«організаційний клімат») [22; 34; 38; 55; 70; 75; 77; 82; 93; 101; 162; 223; 233; 

242; 259; 266]. Оскільки кількість дефініцій велике і вони дуже різні, 

американські соціальні психологи вважають за краще виділяти найбільш 

загальні для різних визначень властивості. Проаналізувавши публікації 

багатьох американських авторів, щодо проблеми психологічного клімату в 
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організації, Таршис прийшов до висновку про те, що психологічний клімат - це 

досить стабільна якість внутрішнього середовища організації, яка відрізняється 

такими особливостями: 

• він може бути записаним через змінні і критерії в ціннісних поняттях, 

прийнятих організацією; 

• він сприймається і переживається членами цієї організації; 

• він детермінує їх поведінку в організації [186]. 

 Феномен  психологічного клімату привернув увагу радянських вчених в 

20-30-і рр. минулого століття, в період становлення радянської соціальної 

психології. Проте, прямо про психологічний клімат груп і організацій питання 

не ставилося і відповідне поняття не вживалося. Але вже тоді А. С. Макаренко, 

утворюючи колективи як інструмент формування особистості нової людини, 

розробляє основи теорії колективу. Описуючи відмітні ознаки колективу як 

групи особливого типу, він не тільки виділив фактори, що характеризують 

особливості педагогічної роботи з колективом, але і фактично дав 

характеристику соціально-психологічним особливостям колективу, частина з 

яких і складають його психологічний клімат [6]. 

Наприкінці 50-х і початку 60-х років двадцятого століття багато робіт з 

психології малої групи фактично розглядали особливості психологічного 

клімату в групах, але це поняття вітчизняними вченими ще не 

використовувалося.  

Втім, вже у 1963 році, на симпозіумі з соціальної психології Другого 

з'їзду Товариства психологів СРСР була представлена доповідь 

Є. В. Шорохової, Н. С. Мансурова і К. К. Платонова «Про проблеми соціальної 

психології», в якому зіставлялися дані дослідження ефективності різних форм 

ідеологічного впливу на колективи, а також аналізувалися різні фактори 

підвищення згуртованості виробничих колективів і творчої активності членів 

цих груп, серед яких згадувався психологічний клімат колективу [39; 51].  

В рамках того ж симпозіуму були заслухані доповіді про дослідження 

міжособистісних і ділових взаємин в малих соціальних групах, здійснених під 
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керівництвом Ю. П. Платонова, також в колективах військовослужбовців 

(А. Д. Глоточкін) і в робочих колективах (О. І. Зотова) [159].  

У радянській соціальній психології вперше феномен психологічного 

клімату цілісно описав Н. С. Мансуров. Аналізуючи особистісні фактори 

підвищення продуктивності праці, він звернув увагу на те, що «виникає 

соціально-психологічна проблема організації гарного психологічного клімату в 

колективі» і запропонував шляхи створення сприятливого психологічного 

клімату в виробничих колективах (у малих виробничих групах) [81; 97; 122].  

Саме Н. С. Мансуров першим з радянських соціальних психологів 

розробив підходи до вивчення морально-психологічного клімату в виробничих 

колективах [131; 133; 141].  

Одним з перших розкрив зміст психологічного клімату колективу 

В. М. Шепель [209]. За його визначенням, психологічний клімат виникає на 

основі близькості, симпатії, збігу інтересів, схильностей, характерів членів 

групи та має емоційне забарвлення психологічних зв'язків між ними [208]. Він 

прийшов до висновку, що психологічний клімат включає три кліматичні зони. 

Перша зона – соціальний клімат. Дана зона детермінована тим, наскільки 

членам соціальної групи усвідомлюються мета і завдання суспільства, 

наскільки в виробничому колективі гарантується дотримання всіх прав і 

обов'язків працівників як громадян [217].  

Друга ж зона, згідно з даними цього дослідника, – моральний клімат, 

зумовлений моральними цінностями прийнятими в цій групі [11]. Власне 

психологічний клімат становить третя кліматична зона як неофіційні відносини, 

що складаються між членами виробничої групи, які безпосередньо контактують 

один з одним [36]. 

Отже, в інтерпретації В. М. Шепеля психологічний клімат групи – це 

клімат, зона дії якого значно вужче соціального клімату і морального клімату 

[197].  

Психологічний клімат – це різновид клімату, що впливає на 

міжособистісними відносинами детермінованого ним. Короткочасний прояв 
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психологічного клімату зазвичай називають соціально-психологічною 

атмосферою. Найважливішим фактором психологічного клімату вважається 

психологічна сумісність членів групи.  

Саме психологічний клімат (в зіставленні з іншими видами 

психологічного клімату) найбільш сильно впливає на продуктивність праці 

виробничій групі. Моральним станом групи позначається поняттям "морально-

психологічний клімат" а в виробничих групах, що досягла рівня розвитку 

колективу, можливо прояв цього виду психологічного клімату тільки 

короткочасно (морально-психологічна атмосфера) [202].  

Психологічний клімат малої виробничої групи детермінує ціла низка 

особливостей суспільних відносин (соціальна природа суспільно-економічної 

формації, відносини власності та ін.). За авторитетної думки 

А. В. Петровського, власне психологічний клімат колективу (як групи вищого 

рівня розвитку в рамках стратометричної концепції колективу) визначає 

соціально-значуща (соціально-корисна) мета діяльності колективу, ціннісно-

орієнтована єдність колективу, переживання групової і особистої 

відповідальності членами колективу, взаємозалежність членів колективу, що 

веде до гармонізації особистих і суспільних інтересів [154].  

На структуру групи впливають не тільки соціальні, але і внутрішньо 

групові умови, зокрема – стиль керівництва колективом і характер лідерства в 

групі [91]. Е. С. Кузьмін вважав, що поняття «психологічний клімат» 

відображає, насамперед, змістовні характеристики взаємин між членами групи, 

переважаючий тональність настрою, рівень управління, особливості та умови 

трудової діяльності, а також відпочинку в даному колективі [96].  

Р. Х. Шакуров запропонував аналізувати феномен психологічного 

клімату в двох аспектах – психологічному (даний аспект розкривається в 

вольових, емоційних, інтелектуальних станах і властивостях групи) і соціально-

психологічному (цей аспект проявляється у такій особливості психології групи 

як соціальна цілісності, які є значущою для підтримання її цілісності і для 

функціонування виробничої групи як самостійного об'єднання її членів) [202].  
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Б. Ф. Ломов включав до складу психологічного клімату соціально-

психологічні механізми, що забезпечують спільну діяльність, взаємодію і 

спілкування між членами групи (наслідування, емоційне зараження, 

співпереживання, сприяння); систему взаємних вимог членів групи; загальний 

настрій; інтелектуальну, емоційну і вольову єдність колективу; єдиний стиль 

спільної трудової діяльності; систему психологічних за своєю природою 

міжособистісних відносин в малій групі (симпатія, антипатія, дружба) [113, 

114].  

Психологічний клімат малої виробничої групи завжди базується на 

міжособистісних відносинах, тому є показником їх стану. Зіставлення різних 

точок зору психологів на зміст феномена психологічного клімату закономірно 

призводить нас до висновку про те, що він є складним за своїм складом і 

функціями соціально-психологічним феноменом. Специфічна особливість 

психологічного клімату малої виробничої групи проявляється в тому, що він 

являє собою сукупну динамічну характеристику психологічних станів членів 

цієї групи. Відносини, що складаються в таких групах, виступають як 

об'єктивні умови взаємодії спільної трудової діяльності та спілкування, 

вимагають від члени групи ні будь-якого, а цілком певного стилю здійснення 

поведінки і спільної трудової діяльності [4; 49; 61; 123; 128; 144; 172; 182]. 

Отже, у такий спосіб психологічний клімат малої виробничої групи – це 

соціально зумовлена, порівняно стійка система відносин її членів до групи як 

цілого.  

На думку Л. Г. Почебут і В. А. Чикер, у радянській соціальній психології 

намітилися різні підходи до змістовної інтерпретації природи психологічного 

клімату [162; 199].  

Прихильники першого підходу (Л. П. Буева, Є. С. Кузьмін та ін.) 

Розглядають психологічний клімат як суспільно-психологічний феномен, 

зокрема, як прояв і стан групової свідомості. Клімат, згідно з цими поглядами 

(які близькі до соціологічних підходів в соціальній психології) є не що інше, як 

відображення в свідомості членів групи сукупності явищ, пов'язаних з умовами 
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праці, їх взаємовідносинами в процесі спільної трудової діяльності та методами 

стимулювання цієї діяльності. У такому підході психологічний клімат 

виробничої групи інтерпретується як соціально-психологічне аспект стану 

свідомості групи, що відображає зміст, спрямованість і характер психології 

членів групи [50; 98].  

Прихильники другого підходу (А. М. Лутошкін, А. О. Русалінова і ін.) 

Вказують на те, що в якості найбільш значущою характеристики соціально-

психологічного клімату, який змістовно розкриває його сутність, виступає як 

загальний емоційно-психологічний настрій малої виробничої групи. Клімат, 

відповідно до цього підходу – емоційний стан групи людей, який 

опосередковує процес і результати спільної діяльності групи, її стабільність і 

психологічне здоров'я її членів [117; 153; 174].  

Автори третього підходу (А. В. Покровський, В. М. Шепель та ін.) 

трактують зміст психологічного клімату через співвіднесення його зі стилем 

взаємин членів малої групи, що перебуває в безпосередньому контакті під час 

процесу спілкування і діяльності. Система міжособистісних відносин, що 

визначають соціальне і психологічне самопочуття членів виробничої групи, за 

даними цих дослідників опосередкована процесом формування соціально-

психологічного клімату [161; 210]. 

Прихильники четвертої точки зору (В. В. Косолапов, А.Н. Щербань та ін.) 

Для визначення соціально-психологічного клімат, звертаються до понять 

«психологічна сумісність», «морально-психологічну єдність», «згуртованість» 

членів малої групи, акцентують наявність у виробничій групі загальних думок, 

звичаїв і традицій [65; 80; 95].  

Психологічний клімат групи парадоксальним чином поєднує атрибути 

стійкості і мінливості. Під час вивчення психологічного клімату як статичного 

феномена аналізуються порівняно стійкі взаємини членів колективу, їх інтерес 

до цілей і результатів діяльності, а також до інших членів малої групи. 

Психологічний клімат малої групи досліджується науковцями як досить 

стійкий (стабільний) стан групового суб'єкта, який, одного разу сформувавшись 
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здатний досить тривалий період часу не руйнуватися, зберігати свої змістовні 

характеристики навіть в умовах подолання труднощів, з якими група 

трапляються [59]. 

В цьому аспекті сформувати сприятливий психологічний клімат в малих 

виробничих групах досить важко, проте порівняно легко підтримувати на 

певному сприятливому рівні. Зміни цього аспекту психологічного клімату 

більш виражені, помітні, вони більш гостро усвідомлюються та переживаються 

членами малої групи. Динаміка, мінливість, щоденного робочого натрію членів 

групи під час спільної діяльність, їх актуальний емоційний стан описується 

поняттям «психологічна атмосфера».  

Психологічна атмосфера характеризується порівняно швидкими змінами 

свого стану і в меншій мірі усвідомлюється членами групи, але тим не менш, 

впливає на настрій і працездатність членів малої групи «тут і зараз». Низка 

психологів вважає, що психологічний клімат – це стан психології малої 

виробничої групи як єдиного цілого, що інтегрує динамічні і статичні боку 

емоційного життя малої групи [32]. 

Психологічний клімат – це не просто механічна сума групових станів, але 

їх інтегральна динамічна характеристика [1; 37; 41; 53; 73; 103; 110; 127].  

 

1.2 Теоретико-методологічний аналіз досліджень психологічного 

клімату у малих виробничих групах 

Згідно з дослідженнями психологічного клімату у виробничих групах, що 

зміст даного феномена розкривається, головним чином, через соціально-

психологічні характеристики малої групи.  

Наукова зацікавленість дослідників психологічного клімату проявляється 

до чотирьох предметних областей вивчення цього явища. 

Психологічний зміст психологічного клімату групи; форми прояву і 

феноменологія психологічного клімату в малій групі; динаміка і умови 

формування психологічного клімату малої групи; сфери життєдіяльності 

виробничої групи, на які психологічний клімат впливає . 
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Здебільшого дослідники звертають основну увагу на його сутнісні 

групові соціально-психологічні характеристики (Л. П. Буева, 

О Я. Колесніченко, А .К. Уледов, Н. П. Чернобровкин і ін.), розглядають 

психологічний клімат як певний стан свідомості групи, підкреслюючи, що це не 

взагалі колективна свідомість, а його стан в конкретний момент життя 

колективу одне з зі стоянь колективної свідомості, системне єдність 

переважаючих почуттів, настроїв, думок та інших соціально-психологічних 

утворень, пов'язаних з потребами та інтересами колективу [125; 132; 148; 193].  

Низка дослідників – М. М. Обозов, Б. В. Ольшанський – розглядають 

психологічний клімат групи як відображення комплексу явищ, пов'язаних з 

організацією взаємодії між членами групи [145], з умовами спільної трудової 

діяльності, методами її соціального стимулювання, особливостями взаємин між 

членами групи, що складаються в процесі спільної трудової діяльності та 

спілкування, «причому відображення швидше в настроях і емоціях, ніж в 

раціональній формі [146, 147]. У цьому контексті певний інтерес представляє 

визначення соціально-психологічного клімату, наприкінці сімдесятих років 

минулого століття К. К. Платоновим. За його словами,  це взаємодія фізичного 

та соціального середовища і особистості, яке стійко відбивається в її свідомості,  

формуючи її психічний стан, виступаючи водночас як одна із структурних 

характеристик групи. Платонов наполягає на тому, що «психологічний клімат 

для кожного члена групи – це об'єктивна реальність, яку він відображає, 

включаючись в цю групу і особливо в колектив; відображений психологічний 

клімат стає одночасно і його суб'єктивною реальністю, і об'єктивною 

реальністю для інших членів цієї групи  [157].  

Е. С. Кузьмін, Г. А. Моченов, М. Н. Ночевнік А. А. Русалінова і ін. в 

якості провідного параметра психологічного клімату розглядають інтегральний 

емоційно-психологічний (емоційно-динамічний) настрій групи [164; 169].  

Л. Л. Борисенко, Л. І. Головач, К. Р. Мілодан і ін. підкреслюють, що 

вказаний емоційний настрій формується як епіфеномен емоційних відносин 

кожного члена колективу до кожного його члена і до колективу загалом [176; 
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183; 195]. Спроба зв'язати емоційний настрій групи загалом з емоційними 

відносинами окремих членів групи один до одного представляється нам досить 

перспективною в рамках реалізації соціально-когнітивного підхід, хоча дана 

спроби дещо знецінюється через не зовсім релевантний термін «епіфеномен», 

який до того ж не розкривається в змістовному ставлені.  

Г. Г. Голубєв, В .Я. Квітко, К. К. Платонов та ін. розглядають 

психологічний клімат як мінливе емоційний стан (настрій) групи, яке 

визначається міжособистісними відносинами спільно живуть, працюють або 

навчаються людей [84]. Іноді підкреслюється, що це – інтегральне (основне) 

настрій групи як відображення на емоційно-динамічному рівні загальної 

задоволеності групи власне-виробничими аспектами її життєдіяльності і рівнем 

розвитку внутрішньо групової взаємодії [97; 103].  

Деякі дослідники, визначаючи психологічний клімат говорять про нього, 

як про психологічну атмосферу, яка складається між працівниками, що 

перебувають в безпосередньому контакті один з одним», атмосферу  

доброзичливості, або не доброзичливості, взаємної поваги або неповаги , як про 

характеристику відносин, що склалися між членами колективу в процесі 

виробничої діяльності [10; 51; 63; 107]. 

Низка фахівців (Л. Коган, В. В. Косолапов, В. М. Шепель, 

М. М. Щербань, Т. А. Улибіна і ін.) вважають, що клімат – це соціально-

психологічне становище в первинній соціальної (малої) групі, що розглядається 

з точки зору психологічної сумісності індивідів у складі малого неформального 

колективу, духовні умови, що склалася у взаєминах членів колективу [100], 

духовно-психологічний аспект системи внутрішньо колективних і між 

колективних відносин між членами колективу, внутрішньо колективними 

групами і особистістю, колективом та іншими соціальними об'єднаннями 

людей, визначальне соціальне самопочуття кожного члена колективу [9; 129; 

139; 166].  

Значна група авторів визначає психологічний клімат як стан групи. 

Водночас одні автори виділяють настрої і почуття членів виробничої малої 
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групи (наприклад, В. Г. Подмарков), інші внутрішньо колективних, в більшій 

мірі акцентують увагу на психологічний стан членів виробничої групи, що 

відображає  характер взаємин між людьми по горизонталі і вертикалі, умови їх 

праці, та організацію [175]. Деякі автори підкреслюють комплексний характер 

цього стану, що включає  емоційний, когнітивний і дієві компоненти 

міжособистісних відносин [13; 185; 191; 198].  

В. Ф. Бізянов, Є. П. Володіна аналізують психологічний клімат малої 

виробничої групи як сукупності соціально-психологічних характеристик членів 

групи та групи, як інтегрального цілого. У цих визначеннях зачіпаються різні 

показники психологічного клімату групи: сукупність суб'єктивних відносин 

членів груп до здійснюваної ними спільної трудової діяльності, статусно-

рольових позицій членів групи; особливості соціальної перцепції членами 

групи один одного [17, 27]; комунікабельність членів групи; випробовувані 

членами групи почуття, а також їх думки і оцінки; готовність певним чином 

реагувати на вчинки і слова представників найближчого соціального оточення;  

характер взаємин між членами колективу, які займають однакове службове 

становище; характер взаємин між керівником і членами виробничої групи;  

настрій групи ставлення до роботи, до трудового процесу і всім сторонам його 

організації [42; 56; 67; 79].  

Низка дослідників (М. А. Барабаш, Н. С. Мансуров, К. А. Москаленко та 

ін.) В якості підстав психологічного клімату малої виробничої групи обрали 

такі психологічні властивості групи, як моральне єдність її членів, ступінь 

єдності думок, настроїв, наявність традицій (спрямованість групи), її 

згуртованість, взаємини, що склалися в групі і ін. [122; 135; 171].  

Н. П. Лапін, В. І. Міхєєв, Л. І. Уманський акцентують увагу на таких 

сутнісних характеристиках соціально-психологічного клімату, як ставлення 

членів групи до спільної діяльності, виконуваної роботи, умови 

життєдіяльності малої виробничої групи, ставлення членів групи до цінностей 

різних соціальних спільнот, групова атмосфера, загальний стиль і тональність 

внутрішньогрупового і між групової взаємодії [20; 71; 189].  
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Психологічний клімат за своїм значенням дуже наближається до 

згуртованості малої групи, під якою зазвичай розуміють прояв позитивних 

відносин між членами групи, високий рівень взаємної емоційної прийнятності, 

задоволеності взаємовідносинами [83; 102; 108]. З іншого боку, розуміння 

згуртованості як ціннісно-орієнтована єдності, гранично зближує її з 

характеристикою спрямованості. Тому згуртованість (психологічна єдність) 

слід розглядати в якості наскрізної характеристики різних психологічних 

властивостей малої виробничої групи (наприклад, емоційна згуртованість, 

єдність у прийнятті рішень) [16; 119; 138].  

Характеризуючи вплив психологічного клімату на інші групові 

психологічні процеси, на спільну діяльність людей, дослідники часто 

зазначають позитивний вплив сприятливого психологічного клімату малої 

виробничої групи на ефективність щодо спільної діяльності. Необхідно 

зауважити, що позитивний психологічний клімат не завжди є сприятливим у 

всіх відносинах. Так, занадто близький емоційний контакт між людьми може 

бути перешкодою для прояву суспільної, в тому числі трудової, активності [7]. 

За деякими даними однаково позитивний рівень задоволеності взаєминами 

може спостерігатися в колективах з різним виробничої ефективністю [106].  

Отже, під час аналізу сутнісних характеристик психологічного клімату 

малої виробничої групи його аналізують або як змінюється атрибут групового 

свідомості, або як певний психологічний стан членів малої групи і групи як 

інтегральної цілісності, або як особливості взаємодії і взаємин між членами 

виробничих груп, або як сукупність відносин членів групи до соціальних 

реалій. Показово, що приблизно одні й ті ж соціально-психологічні критерії та 

показники включаються до складу феномена психологічного клімату і як стану 

групового свідомості, і як емоційного стану групи і (або) її членів, що не може 

не ускладнювати класифікацію дефініцій психологічного клімату групи, 

пропонованих дослідниками.  

Велика група соціальних психологів зосередилися на емпіричному 

дослідженні психологічного клімату виробничої групи, сконцентрувалася 
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виключно на формах вияву данного феномена. До цих форм, як правило, 

відносять:  

 взаємодію та взаємовідносини членів групи, між формальною та 

неформальною структурою виробничих груп, між групою і її членами, між 

групою загалом та членами що входять до її складу мікрогруп (угруповання);  

 особливості морального спрямування групи (групові потреби, соціальні 

установки, мотиви, очікування, ціннісні орієнтації, групові норми, санкції і 

інтереси);  

 емоційний настрій, що переважають в групі емоційні переживання 

(почуття, настрої та ін.);  

 психофізіологічну, психологічну та соціально-психологічну сумісність 

членів групи; ціннісно-орієнтаційна єдність як прояв згуртованості групи; 

 ставлення членів групи до процесу здійснення і результатів спільної 

трудової діяльності, до умов здійснення зазначеної діяльності, до групи 

членства і до референтним групам.  

А. В. Петровский, П. Н. Завлін, Г. А. Моченов, А. І. Щербаков, 

М. А.Юделевіч, як форми прояву психологічного клімату розглядають 

задоволеність членів виробничої групи взаємовідносинами (горизонтально і 

вертикально), офіційними і неофіційними каналами комунікацій, загальними 

умовами здійснення спільної діяльності; згуртованість колективу, групові 

настрої, громадську думку у виробничій групі [173; 207; 215].  

Б. А. Буйвол звертають основну увагу на ставлення членів малої 

виробничої групи до здійснюваної спільної діяльності, до засобів виробництва, 

до передового досвіду і прогресивним нововведенням, до групи загалом та 

соціальним нормам, прийнятим в ній [115].  

Ю. Л Неймар і Г. С. Скомаровський як форму прояву психологічного 

клімату розглядають – соціальні установки і ціннісні орієнтації членів 

виробничої групи, стиль керівництва виробничої групою, соціальну і 

виробничу активність членів групи [139]. 
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Т. С. Лапіна акцентує увагу на емоційно-психологічних явищах і станах 

всередині колективного життя як форму прояву клімату, зокрема на 

міжособистісних симпатіях; на колективно-групових настроях; на явищах 

наслідування одних людей іншим, зараження один одного настроями; на 

явищах авторитету, популярності, конформізму та ін. [112].  

Психологічний клімат в малих виробничих групах – це завжди наслідок 

спільної діяльності членів малої виробничої групи, їх взаємовідносин, взаємодії 

і спілкування. Він актуалізується в таких групових феноменах, як домінуючі 

групові емоції, настрої і суспільна думка членів групи, індивідуальне 

самопочуття і оцінка умов життєдіяльності членів малої виробничої групи. 

Зазначені феномени виражаються, головним чином, в міжособистісних 

взаєминах і взаємодії, пов'язаних з процесом спільної діяльності і рішенням 

загально групових завдань. Усвідомлення необхідності виділяти зазначені вище 

аспекти при вивченні психологічного клімату тягне за собою постановку цілої 

низки соціально-психологічних проблем. Залишається невизначеним, які з 

визнаних індикаторів психологічного клімату є його структурними елементами, 

а які – тільки пов'язані з ним функціональним взаємодією. До поки не виявлено 

характер взаємозв'язку компонентів входять до структури психологічних 

властивостей групи поряд з соціально-психологічним кліматом, залишається 

відкритим і питання про повноту факторів соціально-психологічного клімату.  

Деякі дослідники, не зачіпаючи питання про сутнісні характеристики 

психологічного клімату і не розглядаючи форми його прояви, зупиняються в 

основному на факторах, які формують клімат колективу. 

Л. М. Карамушка вважає, що до таких чиників належать насамперед 

мотиви трудової діяльності членів групи, їх настрої, задоволеність працею і 

його умовами, а також взаємовідносинами між членами колективу [72; 77; 78; 

149; 150]. 

Фахівці, які розробляють загально методичні аспекти психологічного 

клімату малих груп і здійснили дослідження даного феномена на базі наукових 

установ (К. К. Платонов, І. І. Лейман), вважають, що клімат формують 
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психофізіологічна і психологічна сумісність членів колективу, система 

міжособистісних відносин у групі, що включає симпатії і антипатії, конфлікти і 

співдружність [ 151; 157].  

Низка авторів (Г. Виноградов та ін.) Вважають, що клімат формується під 

впливом сукупності соціально-психологічних (за формою) і ділових (за 

змістом) зв'язків, зумовлених виробничою діяльністю членів колективу і 

взаємовідносинами між ними.  

Окремі автори (А. Ковальов, Е. М. Коржева, Н. Ф. Наумова) 

підкреслюють наявних в групі форм організації спільної трудової діяльності, 

системи оплати і стимулювання на формування соціально-психологічного 

клімату [187; 200].  

Багатообіцяючою в науковому та практичному плані видається спроба 

окремих авторів (наприклад, А. Л. Свєнціцького) певним чином структурувати 

впливу на клімат як соціального макросередовища (наприклад, з боку 

організацій, безпосередньо керівних підприємством), так і соціального 

мікросередовища (наприклад, з боку офіційних і неофіційних зв'язків між 

членами колективу, безпосереднього офіційного керівництва первинними 

колективами) [179].  

Необхідно чітко диференціювати компоненти психологічного клімату 

малої виробничої групи від внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

нього в тому чи іншому ставлені. Так, особливості організації спільної 

діяльності в малій виробничій групі невірно відносити до числа компонентів її 

соціально-психологічного клімату, хоча вплив форми і змістовних 

характеристик організації спільної діяльності на генезис і формування 

психологічного клімату груп зазначеного типу безсумнівно.  

Сприятливий психологічний клімат визначається наявністю таких 

характеристик як: довірою, радістю, оптимізмом,почуттям захищеності, 

безпеки, комфорту, міжособистісними симпатіями, взаємною підтримкою 

членів групи, відкритістю. У працівників є можливість вільно мислити, 

інтелектуально та професійно зростати, вони здатні вносити свій внесок у 
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розвиток підприємства, роблячи помилку вони не мають страху покарання 

тощо.  

В той же час, про несприятливий психологічний клімат ми можемо 

стверджувати коли присутні такі явища в групі як: песимізм, дратівливість, 

негативізм, висока напруженість та конфліктність міжособистісних відносин у 

в групі. У працівників присутні страх помилитися або зробите погане враження, 

нерозуміння процесів, ворожість, підозрілість, агресивність до інших членів 

групи. У працівників спостерігається небажання вкладати зусилля в спільний 

продукт у розвиток колективу  і організації в цілому. Також коли збільшується 

плинність кадрів, кількість прогулів та запізнень, кількість скарг та претензій 

стосовно колег, зменшується продуктивність праці, ми можемо сказати про 

наявність тенденції існування несприятливого психологічного клімату в групі.  

Психологічний клімат колективу формується, розвивається і проявляється 

в процесі спільної діяльності і спілкування, під час яких реалізуються групові 

та особисті потреби членів групи, виникають і вирішуються міжособистісні і 

групові протиріччя. У цьому процесі відбувається об'єктивація латентних 

змістовних ситуацій взаємодії між членами виробничої групи (співпраця, 

змагання або навіть конкуренція, соціально-позитивна згуртованість або 

кругова порука, груповий тиск одних членів групи в поєднанні з конформізмом 

інших або, навпаки, свідома дисципліна, що базується на колективістичні 

самовизначенні особистості).  

Члени малої групи багато в чому визначають її мікроструктуру, 

своєрідність якої, головним чином, обумовлюється соціальними та 

демографічними властивостями і особливостями (рівень освіти, професійна 

підготовка, вік, стать, етнічна належність, місце проживання, соціальна 

ідентифікація). Особистісні соціально-психологічні особливості членів групи 

можуть сприяти або перешкоджати груповий згуртованості, і, отже, впливати 

на взаємини і взаємодію між членами групи [90]. 

Отже, психологічний клімат конкретних малих виробничих груп може 

мати відомої «самостійністю», власної динамікою функціонування та розвитку. 
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Подальший розвиток цього напряму в дослідженні соціально-психологічного 

клімату, як нам представляється, полягає в розкритті змісту макросоціальних 

впливів і у включенні елементів впливу громадської психологічної атмосфери в 

число умов, що визначають психологічний клімат виробничих груп, а також в 

розширенні діапазону досліджуваних мікросоціальних зв'язків (не тільки 

організаційних, функціональних, але і соціальних, професійних тощо). 

 

1.3. Умови і чинники формування соціально психологічного клімату 

малої виробничої групи  

На характер формування психологічного клімату в малій виробничій 

групі впливають різні умови виробничого середовища, в якій протікає спільна 

трудова діяльність членів групи. Кожна з цих умов, впливаючи на свідомість і 

емоційний стан членів групи, викликає певні переживання, що підвищують або 

знижують їх активність, об'єднує і роз'єднує їх. Психологічний клімат 

колективу проявляється у типовій для групи системі відносин:  

 в характері відносин між керівником і підлеглими (вертикально);  

 в характері відносин між рядовими членами групи (горизонтально);  

 в характері відносини групи до виконуваної роботи;  

 в характері відносини групи до умов соціально-виробничої 

оточення (середовища) [226; 237].  

Одна з центральних проблем, що виникають перед дослідником 

психологічного клімату – оцінка його показників з точки зору оптимальності 

для даної виробничої організації, тому що оптимальний психологічний клімат є 

умовою задоволеності працівників спільною діяльністю, спілкуванням і 

відносинами в групі, а також умовою підвищення продуктивності спільної 

трудової діяльності малої виробничої групи.  

Психологічний клімат групи оптимальний за своїми параметрами, не 

виникає спонтанно, але є підсумком систематичних виховних впливів на 

виробничу груп і її окремих членів. Становлення сприятливого або 

несприятливого психологічного клімату групи відбувається поступово, під час 
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спільної трудової діяльності, як наслідок спільних переживань з приводу 

загальних подій і дій, «обміну» емоційним станами і формування ситуативних 

суспільних настроїв, які складають основу щодо сталого клімату групи. 

Оптимальним можна вважати такий соціально-психологічний клімат, коли 

інтегральний емоційний стан групи сприяє досягненню високих результатів 

спільної діяльності і характеризується найбільш позитивним психологічним 

самопочуттям членів групи [243].  

Формування сприятливого психологічного клімату це одна з 

довгострокових і нагальних практичних завдань, що стоять перед керівником 

виробничої групи та психологом підприємства. Управлінський і виховний 

вплив на психологічний клімат малої виробничої групи вимагає знань 

психологічних властивостей групи і засобів їх регулювання, а також здатності 

передбачати появу потенційних конфліктів у взаєминах членів групи, і, отже, 

вимагає нетривіальних дій з боку керівників таких груп [18]. 

Психологічний клімат як об'єктивно нинішній соціально-психологічний 

феномен, актуалізується в виробничих групах, визначається впливом низці 

факторів. По-перше, це соціально-психологічна атмосфера суспільства. 

Атмосфера всього суспільства безпосередньо відбивається на психологічному 

кліматі виробничих груп. По-друге це мікросоціальної умови – специфіка 

функцій даної виробничої групи, місце групового суб'єкта в суспільному 

розподілі праці, ступінь ізольованості (або інтегрованості) малої групи в більш 

широкі соціальні спільності, умови здійснення спільної діяльності (наприклад, 

екстремальні, напружені або оптимальні), склад малої групи за віком, статтю, 

освітою та професійною підготовкою. Обидва ці фактори  суттєво впливають на 

стан і динаміку психологічного клімату малої виробничої групи, який 

розуміється як її емоційний настрій, в якому відображаються особисті і ділові 

взаємини її членів, що визначаються потребами, ціннісними орієнтаціями, 

соціальними нормами, мотивами, цілями і інтересами [213]. 

Будучи одним з вирішальних чинників успішної діяльності особистості в 

різних сферах життєдіяльності групи, умовою утвердження і розвитку 
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виробничої малої групи, психологічний клімат так само складається під 

впливом всієї системи відносин і домінуючою практики людського 

спілкування. У кожній окремій виробничій групі він залежить також від 

характеру і успіхів організації загалом і даного колективу зокрема, від рівня 

організації праці та управління тощо. 

Характеризуючи все різноманіття обставин, що впливають на соціально-

психологічний клімат, необхідно виявити відмінності між тим, що визначає 

його стан в той чи інший момент, і тим, що зумовлює його структуру і функції 

взагалі. В даному випадку мова йде не про тих чи інших окремих детермінант 

клімату, а про його природі як цілісного соціально-психологічного феномена. 

Говорячи про природу соціально-психологічного клімату, ми маємо на увазі 

систему досить складних і соціально-психологічних взаємозалежностей, що 

утворюються в внаслідок взаємодії соціального мікросередовища і соціальної 

макросередовища [231].  

Психологічний клімат малої виробничої групи відображає істотні 

властивості системи соціальних відносин. Але система соціальних відносин 

зумовлена (за принципом зворотного зв'язку) опосередкована особливостями і 

динамікою мікросередовища, тобто специфічними для конкретних малих 

виробничих груп умовами спільної трудової діяльності та спілкування. 

Важливо враховувати, що система соціальних відносин міститься в динаміці. 

Отже, стан соціально-психологічного клімату, його конкретна структура і 

виконувані ним функції зумовлені певною мірою і особливостями цієї 

соціальної динаміки. Якщо говорити конкретніше, то зміни соціально-

психологічного клімат малої виробничої багато в чому продукт мінливої 

соціальної атмосфери, характерної для сучасного українського суспільства.  

Психологічний клімат водночас може розглядатися як відображення 

соціально-психологічних тенденцій науково-технічного та соціально-

економічного прогресу, як спосіб їх регулювання на рівні первинного 

колективу і як спосіб компенсації невирішених всередині колективних завдань. 

Безсумнівно, є наявність тісного зв'язку між соціально-психологічним кліматом 
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малої груп і спільною діяльністю, а також груповим поведінкою її членів. 

Взаємовідносини і взаємодія між членами групи зазвичай впливають на 

психологічний клімат виробничої групи і, в певному сенсі, сприйняття цих 

взаємин її членами є один з компонентів цього клімату [230]. 

Дослідники вказують, що соціально психологічний клімат – це 

відображення стану відносин і спілкування між окремими членами малої 

виробничої групи і структурними підрозділами виробничої організації у вигляді 

відповідного настрою, емоційного стану, настрою на спільну діяльність і 

спілкування, що впливає на результативність спільної діяльності, задоволеність 

цією діяльністю, відносинами і спілкуванням, дисципліною і ін.  

Деякі соціальні психологи пишуть про «здоровий» і «нездоровий» 

соціально-психологічному клімат. [14; 74; 111].  

Здоровим соціально-психологічним кліматом групи у такій інтерпретації 

можна вважати такою, функції якого не суперечать функцій держави і 

суспільства. Психологічний клімат малої виробничої групи зумовлений вперше, 

соціальним самопочуттям членів цієї групи і тими соціальними впливами, 

якому вони піддаються.  

У такий спосіб, питання про зміст, динаміку і умовах формування 

психологічного клімату виробничих груп ставить нас перед більш загальною 

проблемою духовно-психологічної атмосфери українського суспільства [140].  

Стан психологічного клімату впливає на членів виробничої групи та може 

розглядатися по допомогу показників ефективності керівництва малої 

виробничої групи, можливостей впливу керівника виробничої групи на її 

членів. Констатуючи важливість управління формуванням психологічного 

клімату малої виробничої групи в діяльності її керівника, необхідно вказати, що 

даний аспект досі не був в достатній мірі досліджений соціальними 

психологами, що на нашу думку, пояснюється двома причинами. Насамперед, 

серед психологічних досліджень, управління первинної виробничої групою 

взяв гору підхід, згідно з яким управління соціально-психологічним кліматом 
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зводиться до виявлення переліку психічних якостей і властивостей, якими 

повинен володіти керівник взагалі [160].  

Крім того, альтернативна до цього підходу спроба перейти до соціально-

психологічної оцінки з особистісних особливостей керівника трапляються з 

серйозними проблемами її психодіагностики. Прийнято виділяти суб'єктивні і 

об'єктивні показники соціально-психологічного клімату. До перших відносять 

показники, що характеризують виконання виробничих завдань, якість 

продукції, рівень трудової дисципліни, активність членів групи, плинність 

кадрів (стабільність складу групи). Ці показники свідчать, наскільки 

сприятливий клімат з точки зору виконання групою основних завдань, заради 

вирішення яких вона створювалася. До групи суб'єктивних показників 

відносять задоволеність роботою загалом, потенційну стабільність групи 

(наміри членів групи продовжувати роботу в ній), оцінки взаємин вертикально і 

горизонтально, рівень конфліктності і зміст конфліктів. Дослідники вказують, 

що суб'єктивні показники найчастіше носять дуалістичний характер 

(наприклад, низька задоволеність може говорити про високу вимогливість, а 

висока – про пасивність і байдужість; висока конфліктність може базуватися на 

різному змісті конфліктів ) [194].  

На формування психологічного клімату впливає об'єктивні і суб'єктивні 

характеристики макросоціальної і мікросоціальної середовища [168]. Істотними 

характеристиками макросередовища, на нашу думку, є державний і суспільний 

лад, суспільно-політична та економічна ситуація країні, добробут населення та 

організація його життя, соціально-демографічні (етнічні, освітні, вікові та ін.) 

Характеристики регіону і країни. Ці характеристики певною мірою впливають 

на загальні підходи управління і на його структуру, а також моральні норми 

соціальної поведінки людей (в тому числі і у виробничій групі) [196]. 

До числа істотних характеристик мікросередовища слід віднести 

комплекс об'єктивних (зміст і характер спільної діяльності, рівень організації 

праці, технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні елементи) і суб'єктивних 

(особистісні особливості керівника, індивідуальні особливості членів групи, 
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характер ділових і міжособистісних відносин між членами малої групи, 

особливості спілкування, наявність кооперації і взаємодопомоги, стиль 

управління малої виробничої групою) характеристики [257].  

Сприятливий психологічний клімат сприймається членами малої 

виробничої групи як задоволеність спільної трудовою діяльністю, її 

результатом і процесом відносинами і спілкуванням з іншими членами груп і її 

керівниками. Такий психологічний клімат підвищує настрій членів виробничої 

групи, їх творчий потенціал, позитивно впливає на бажання працювати в цій 

групі, реалізовувати свої здібності в суспільно значущої діяльності в складі 

групи членства [250].  

Несприятливий психологічний клімат членами групи переживається як 

невдоволеність діловими і емоційним відносинами з іншими членами групи, з її 

керівником, умовами і змістом спільної діяльності. Несприятливий характер 

психологічного клімату не може не позначатися на емоційному стані членів 

групи, результативності їх спільної праці, а також на індивідуальній 

працездатності і активності членів групи [262].  

Оскільки психологічний клімат малої групи як інтегральне стан включає 

низка характеристик, що описується з допомогою певної системи показників, то 

на їх підставі представляється можливим оцінка сприятливість соціально-

психологічного клімату. Відмінними особливостями оптимального 

психологічного клімату є такі критерії.  

У малої груп переважає бадьора, життєрадісна тональність взаємин між її 

членами, оптимістичний емоційний настрій; відносини є на основі кооперації, 

взаємодопомоги і доброзичливості; членам групи подобається здійснювати 

спільну діяльність (трудову, навчальну, дозвільної та ін.); у відносинах 

«горизонтально» і «вертикально» переважають підтримка і схвалення, критика 

носить конструктивний характер. Члени групи керуються нормами 

справедливого і шанобливого ставлення до всіх її членам, підтримують 

слабких, виступають на їх захист, допомагають новачкам [274]. 
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У групі цінуються принциповість, чесність, працьовитість і 

безкорисливість як риси особистості. У відносинах між мікрогрупам всередині 

малої групи проявляється сприятливе розташування, розуміння, співпрацю. 

Члени групи активні, сповнені творчої енергії, вони схильні відгукуються в 

умовах, коли необхідно виконати корисне для всіх справу, вони домагаються 

високої результативності в спільній трудовій діяльності. Успіхи або невдачі 

групи як суб'єкта спільної діяльності і окремих виконавців цієї діяльності 

викликають співпереживання і щире участь членів малої виробничої групи 

[276]. 

До помітних особливостей несприятливого психологічного клімату в 

малій групі належать перераховані нижче соціально-психологічні явища. Члени 

групи виявляють негативне ставлення до зближення в міжособистісних 

відносинах, критика в групі виражається у формі особистих випадів, 

особистість низько статусних членів групи часто принижується. Кожен вважає 

свою точку зору єдино вірною і не бажає прислухатися до думок і оцінок інших 

членів групи. У малій групі переважає пригнічений настрій, проявляється 

песимізм, підвищена конфліктність у спілкуванні, агресивність, антипатії 

людей один до одного, в міжособистісних відносинах переважає конкуренція.  

Серед групових норм, що регулюють поведінку і діяльність, відсутні 

норми справедливості і рівності у взаєминах. Члени групи, як правило інертні, 

пасивні в здійсненні спільної трудової діяльності, деякі члени групи прагнуть 

відокремитись від решти, таку групу дуже складно організувати на підготовку і 

здійснення спільної діяльності. Успіхи і невдачі кожного окремо взятого члена 

групи залишають байдужими інших членів групи, і навіть може викликати 

заздрість або зловтіха. У таких групах прояв її членами працьовитості, 

принциповості, чесності і безкорисливості не в пошані. У групі, як правило, 

складаються конфліктуючі між собою мікрогрупи, які відмовляються від участі 

в загально груповій діяльності. У напружених (і особливо в екстремальних) 

умовах група не здатна об'єднатися, проявляються розгубленість, виникають 
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сварки, взаємні звинувачення. Група закрита для спілкування з іншими групами 

і не прагне співпрацювати з ними [272].  

 

1.4. Міжособистісні відносини як інтегральний показник психологічного 

клімату. 

Ще Д. Дідро називав міжособистісні відносини вищої людської цінністю. 

Саме в суспільстві, - писав він, - людина знаходить задоволення всіх своїх 

потреб і застосування здебільшого своїх здібностей. Саме в ньому він може 

особливо випробувати і виявити свої почуття, доброзичливості, дружби, 

співчуття, великодушності. Адже в тому і чарівність цих товариських почуттів, 

що вони народжують наші найчистіші задоволення. Дійсно, немає нічого більш 

задовільного, приємного і втішного, ніж думати, що заслуговує повагу і дружби 

інших [69].  

Значне число дослідників психологічного клімату (Г. Д. Горячев, 

П. С. Елінін, Є. С. Кузьмін, А. Н. Лебедєв, Б. Балтес, Г. Бокк, Дж. Кінг, 

А. Джейм та ін.) розглядають його головним чином з боку розвитку взаємин 

членів виробничої груп. Зазначені дослідники розглядаю досить широкий 

спектр соціально-психологічних явищ: стан взаємовідносин, проблеми у 

взаєминах горизонтально і вертикально (що має велике значення для 

діагностики сприятливості або несприятливість соціально-психологічного 

клімату), наявність або відсутність конфліктів у взаєминах членів групи, 

система особистісних відносин, що склалися в групі, ставлення членів групи 

один до одного, форми взаємозв'язків і взаємодії членів групи і ін. [97; 103; 225; 

229; 239; 241].  

У стратометричній концепції колективу, що розроблялась 

А. В. Петровським і його співробітниками, останньої колектив розглядається як 

багаторівнева структура міжособистісних відносин, опосередкована змістом 

соціально-позитивної діяльності, важливими для колективу цінностями та 

цілями [154]. 
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Спільна діяльність членів колективу розуміється як предметна, 

намічається якісна відмінність соціально-психологічних феноменів, властивих 

колективу, іншим типам малих соціальних груп. Процес погодження поведінки 

та діяльності членів групи передбачає наявність певного досвіду взаємодії і 

здійснення процесу взаємного соціального пізнання в групі. Соціально-

когнітивні процеси певним чином опосередковують міжособистісних відносини 

членів групи, в цих відносинах відбивається співвідношення групових, 

соціальних та індивідуальних цілей спільної діяльності, потенціалів їх 

досягнення в сформованих соціальних умовах [165].  

У знаннях фіксується індивідуальний досвід спілкування і взаємодії 

членів групи в спільній діяльності. Спираючись на наявний досвід, члени 

колективу розподіляють функції і обов'язки, погоджують порядок і 

послідовність дій учасників діяльності, що, безсумнівно, позначається на 

взаєминах в первинних групах. Осмислення досвіду спілкування і взаємин 

людей виступає у вигляді наукового знання (світоглядного, професійного і 

психологічного). У ньому відбуваються утримання і форми громадських і 

міжособистісних відносин і взаємин в колективі, і тому знання тісно пов'язані з 

соціально-психологічним кліматом, характеризують різні аспекти 

психологічних умов спільної діяльності [204; 254]. 

Однак ці знання не охоплюють усього різноманіття особистих взаємин і 

емпіричних уявлень про них в конкретному колективі. Хоча знання реальних 

зв'язків людини з іншими людьми, з природою і суспільством певною мірою 

визначає норми суспільної поведінки і особливості відносин в суспільстві, тим 

не менш, перебуваючи в не посередньо залежності від останніх, вони 

виступають лише передумовою розвитку тих чи інших відносин в групі, 

формування сприятливого психологічного клімату малої групи. Оптимізація 

психологічного клімату малих виробничих груп є важливим резервом 

підвищення ефективності спільної праці.  

Для розробки програми оптимізації психологічного клімату виробничої 

групи представляється логічним діагностувати рівень його сприятливості, а 
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також виявити зовнішні і внутрішні умови, які в можуть бути в подальшому 

використані для оптимізації психологічного клімату [267] 

Радянський психолог Б. Ф. Ломов у вісімдесяті роки двадцятого століття 

послідовно проаналізував функції, структуру і динаміку розвитку спілкування 

як системи [113]. У такій же площині аналізу необхідно розглядати 

психологічний клімат малої виробничої групи, що є результатом спілкування і 

спільної діяльності членів малої групи групі. Реалізація системного підходу в 

дослідженні психологічного клімату малих виробничих групи в сучасних 

умовах диктує необхідність не тільки контролю і виміру його змінних в 

конкретних малих соціальних групах, а й вивчення психологічного клімату 

соціальної організації, складником якої є досліджувані малі групи.  

Б.Ф. Ломов включав до складу психологічного клімату систему 

міжособистісних відносин (дружба, симпатія, антипатія); психологічні 

механізми взаємовпливу і взаємодії людей в групі (наслідування, сприяння, 

співпереживання, емоційне зараження); взаємних вимог членів групи один до 

одного, загальний для групи стиль спільної трудової діяльності, загальний 

настрій, емоційний, вольовий та інтелектуальний єдність колективу [114]. 

Аналіз феномена психологічного клімату малої виробничої груп з позицій 

системного підходу дозволяє зробити постулювати положення про те, що даний 

соціально-психологічний феномен являє собою полі функціональний 

психологічну освіту, опосередковуючи спільну діяльність групи зазначеного 

типу. Отже, він є динамічно змінюється інтегральною характеристикою 

психологічного стану групового суб'єкта. 

Розглядаючи підходи до вивчення соціально-психологічного клімату, ми 

звернули увагу на те, що в більшості досліджень основною характеристикою, 

яка найбільш впливає на клімат, є міжособистісні стосунки у групі – це певні 

взаємозв’язки між членами групи, що об’єктивно сприймаються та 

усвідомлюються. 

На думку Ю. П. Платонова, міжособистісні взаємостосунки є складовою 

частиною людської взаємодії і розглядаються в її контексті. Вони тісно 
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переплітаються з різними видами суспільних відносин і будуються на різних 

емоційних психологічних станах та властивостях індивідів, що взаємодіють 

один з одним. На відміну від ділових (інструментальних) взаємостосунків, які 

можуть бути як офіційно окресленими, так і не окресленими, міжособистісні 

взаємостосунки іноді називають емоційними, такими, що підтримують їх 

експресивний складник [158]. 

У своїх працях Г. М. Андрєєва вказувала на те, що міжособистісні 

стосунки формуються із трьох частин – когнітивної (інформаційної), 

афективної і поведінкової (практичної). 

Когнітивна характеристика виявляється в усвідомленні тoгo, щo імпонує 

чи не імпонує у мiжосoбистісних взаємостосунках. Афективна характеристика 

віддзеркалюється у рiзних емoційних почуттях індивідів з привoду 

взаємостосунків мiж ними. Емoцiйний компонент є першорядним серед них.  

1. Емоційна характеристика мiжосoбистісних взаємостосунків 

змiнюєтьcя у двoх прoтилeжних напрямках: вiд кoн’юнктивних (позитивних, 

таких, що сприяють об’єднанню) до iндифeрентних (нeйтрaльних) і 

диз’юнктивних (нeгaтивних, таких, що роз’єднують) [6]. 

Г. М. Андрєєва вважала, що варіативність проявів міжособистісних 

взаємостосунків значна. Кон’юнктивні почуття виявляються у відмінних 

конфігураціях позитивних емоцій, вираження яких засвідчує бажання до 

наближення і спільної дії. Індиферентні відчуття проявляють нейтральне 

ставлення до колеги. До них належить безучасність, безпристрасність тощо. 

Диз’юнктивні почуття виражаються у проявах форм негативних емоцій, що 

оцінюється колегою як відсутність бажання до таких дії [4]. 

Під час дослідження конфліктів у колективі Н. В. Гришина звернула 

увагу на те, що міжособистісні взаємостосунки можуть будуватися як 

«вертикально» (керівництво і підлеглі), так і «горизонтально» (особи, що 

займають подібний статус на підприємстві). Емоційні прояви міжособистісних 

зв’язків зумовлюються соціокультурними засадами груп, до яких належить 
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партнери, та індивідуально-психологічними відмінностями, що варіюються у 

рамках названих норм [46]. 

Соціальна віддаленість припускає таке поєднання формальних  

та міжособистісних взаємостосунків, яке б означало близькість тих, хто 

спілкуються, що відповідають соціокультурним нормам їхнього суспільства. 

Соціальна віддаленість зумовлює збереження прийнятного рівня широти  

й глибини взаємозв’язків при встановленні міжособистісних взаємостосунків. 

Її недотримання спричиняє спершу перехід до диз’юнктивних міжособистісних 

стосунків, а вже потім і до конфліктів [260; 273]. 

Важливою для аналізу психологічного клімату є проблема 

міжособистісної сумісності в колективі. Міжособистісна сумісність – це 

найкраще (оптимальне) поєднання психологічних профілів особистостей. 

У своїх працях А. Б. Коваленко визначає міжособистісну сумісність як 

обопільне психологічне сприйняття партнерами в спілкуванні та спільній 

діяльності, яке ґрунтується на подібності чи обопільній доповнюваності 

психологічних характеристиках партнерів: мотиви, інтереси, установки, 

характер, темперамент тощо. Головним показником міжособистісної сумісності 

є особисте (суб’єктивна) задоволення партнерами процесом та наслідками 

взаємодії, який супроводжується взаємними симпатіями, порозумінням, 

повагою кожного з них [89]. 

Як вважає А. Б. Коваленко, міжособистісна сумісність ґрунтується на 

положеннях схожості чи взаємодоповнюваності. Показниками міжособистісної 

сумісності є задоволеність спільною взаємодією та її результатом, а також – 

поява обопільного прийняття. Полярний до феномену сумісності – це феномен 

несумісність, а емоційна реакція, що нею спричиняються, – ворожість.[90]. 

Показниками міжособистісної сумісності є задоволеність спільною 

взаємодією та її результатом, а також – поява взаємної симпатії. Протилежний 

феномен сумісності – это несумісність, а почуття, що нею викликаються, – 

антипатія [89]. 
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Розвиток міжособистісних стосунків багато в чому зумовлюється 

особливостями партнерів у спілкуванні. Це, зокрема, стать, вік, національність, 

тип темпераменту, стан здоров’я, професія, досвід спілкування з людьми і деякі 

характеристики особистості. 

Міжособистісні стосунки формуються у всіх сферах життєдіяльності 

людини, але найстійкішими є ті, які виявляються в результаті спільної трудової 

діяльності. Під час виконання функціональних обов’язків не тільки 

закріплюються ділові контакти, але й зароджуються і розвиваються 

міжособистісні стосунки, які в подальшому набувають багатостороннього і 

глибокого характеру. У людини з’являються навички і вміння встановлювати 

міжособистісні стосунки, якщо у роді професійної діяльності їй доводиться 

постійно спілкуватися з людьми. 

Наявність у суб’єкта адекватної самооцінки дає змогу об’єктивно 

оцінювати свої особливості і співвідносити їх з індивідуально-психологічними 

якостями партнера у спілкуванні, з ситуацією, вибирати відповідний стиль 

міжособистісних стосунків і коригувати його у випадку необхідності. Завищена 

самооцінка веде в інтерперсональних стосунках до прояву високомірності і 

поблажливості. Якщо партнера у спілкуванні влаштовує такий стиль 

міжособистісних стосунків, то вони будуть досить стійкими, у випадку вони 

набувають напруженого характеру. Занижена самооцінка змішує особистість 

підлаштовуватися до міжособистісних стосунків, які пропонуються партнером з 

спілкування, і водночас може вносити до них певну психічну напруженість, 

пов’язану з її внутрішньою конфліктністю [94]. 

Для подальшого аналізу слід докладніше зупинитися на проблемі 

соціальної перцепції та механізмах, які її забезпечують.  

Соціальна перцепція зазвичай визначається як сприймання, розуміння і 

оцінка людьми (і соціальними групами) соціальних об’єктів (інших людей, 

самих себе, соціальних груп, спільнот тощо) [109]. Цей термін запропонував 

Дж.Брунер у 1947 році у період психологічних досліджень особливостей 

сприймання для характеристики впливу всієї сукупності соціальних і 



 52 

культурних чинників на цей процес [118]. Сучасне вживання терміну 

«соціальна перцепція» відрізняється від початкового. У російській соціальній 

психології початок досліджень соціальної перцепції був покладений 

О. О. Бодальов, який провів значну кількість емпіричних досліджень цієї 

проблеми [170]. 

Нині в соціальній перцепції виділяють такі стадії переробки соціальної 

інформації: власне процес сприймання поведінки, інтерпретацію поведінки, 

емоційна оцінка інтерпретованої поведінки і побудова стратегії власної 

поведінки [178].  

Г. Блесс і К. Фідлер оформили у вигляді когнітивної схеми основні стадії 

процесу соціальної перцепції. На першому етапі соціальної перцепції 

відбувається сприймання зовнішніх даних, потім їх декодування, інтерпретація, 

категоризація. Для цього людина звертається до пам’яті, тобто процес 

декодування значною мірою визначається раніше одержаними знаннями, 

досвідом індивіда. Нарешті, деяке судження про явище, яке спостерігається, що 

може супроводжуватися і явною поведінковою реакцією [246]. 

Г. М. Андрєєва розглядає соціальну перцепцію як одну із сторін або 

функцій спілкування, поряд з комунікативною та інтерактивною. Під 

комунікацією вона розуміє обмін інформацією між партнерами; інтеракція – 

обмін діями або взаємодія; а перцептивна сторона спілкування «означає процес 

сприймання і пізнання один одного партнерами за спілкуванням і встановлення 

на цій основі взаєморозуміння». Автор зазначає, що тлумачення соціальної 

перцепції як сприймання людини людиною є не зовсім точним, оскільки, якщо 

говорити про процеси соціальної перцепції в повному обсязі, то в якості її 

суб’єкта можуть виступати індивід і мала соціальна група, а її об’єктом - 

індивід, група, соціальна спільнота. Водночас, коли мова йде про спілкування, 

то в цьому випадку все ж правомірним є розуміння соціальної перцепції, 

точніше, вже міжособистісної перцепції як сприймання людини людиною (або 

міжособистісного сприймання) [5]. 
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Водночас Б. Д. Паригін зазначає, що поділ спілкування на 

комунікативний, інтерактивний і перцептивний складники є недостатнім. Він 

вказує на необхідність включення таких процесів, як розуміння, емоційні 

стосунки, інтуїція. Аналогичної точки зору дотримується також В. Н. Панферов 

і А. Л. Свенцицький. Так, В. Н. Панферов виділяє шість функцій спілкування: 

комунікативну, інформаційну, когнітивну (пізнавальну), емотивну (емоційну), 

конативну (вольову) і креативну (творчу) [152; 211]. 

Сприймання соціальних об’єктів суттєво відрізняється, ніж сприймання 

фізичних об’єктів. У поняття «соціальна перцепція» психологи включають не 

тільки власне сприймання, а й практично всі інші пізнавальні процеси. Крім 

того, невід’ємною частиною будь-якого соціально-перцептивного процесу є 

емоційно-мотиваційний та поведінковий аспекти життєдіяльності особистості. 

Тому вживання слова «сприймання» в цьому разі не зовсім точне, адже дія 

низки феноменів, що беруть участь у формуванні уявлення про іншу людину, 

не завжди вкладається в традиційний опис перцептивного процесу. Останнім 

часом взагалі спостерігається тенденція до відмови від його вживання і заміни 

іншим терміном. Переважна більшість дослідників віддає перевагу поняттю 

«пізнання іншої людини», яке, на їхню думку, точніше відображає процеси, що 

водночас відбуваються [212; 218].   

Г. М. Андрєєва пише, що найзагальнішому плані сприймання іншої 

людини означає сприймання його зовнішніх ознак, співвіднесення їх з 

особистісними характеристиками індивіда, що сприймається, та інтерпретацію 

на цій основі його вчинків. На те, що коректнішим є термін «пізнання», а не 

«сприймання», вказують також, зокрема, Г. Блесс, Л. Піпло, А. Л. Свенцицький, 

Д. Сіре, Ш. Тейлор, К. Фідлер та інші автори [5; 84; 163; 234 ].  

З огляду на складність соціальної перцепції Н. В. Казаринова, 

В. Н. Куниціна і В. М. Поголіпа, розводять поняття міжособистісного 

сприймання та міжособистісного розуміння, пов’язуючи з кожним з них певне 

коло феноменів [100; 188]. 
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Б. Д. Паригін зазначає, що сприймання людьми один одного є підґрунтям 

їх взаєморозуміння. Останнє, так само є підґрунтям їх спільної діяльності. 

Науковець виокремлює три рівні взаєморозуміння: 1) адекватне сприймання 

системи цінностей іншого; 2) адекватність особистісної самооцінки; 3) повне 

прийняття іншого, відсутність особистої таємниці. На будь-якому з цих рівнів 

може встановлюватися взаєморозуміння. Водночас глибокий рівень 

взаєморозуміння передбачає наявність взаєморозуміння на попередніх рівнях 

Б.Д.Паригін описує також механізми сприймання людьми один одного [152].  

Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що загалом зміст 

соціальної перцепції визначається, по-перше, особливостями суб’єкта 

сприймання; по-друге, особливостями об’єкта сприймання; по-третє, 

ситуаційним складником. Процес і результат соціальної перцепції мають 

суб’єктивний характер і залежать від стану суб’єкта, його особистісних 

характеристик. Так, результат перцепції одного і того самого явища в гарному і 

поганому настрої одним і тим самим суб’єктом, або двома різними суб’єктами 

одного явища різний. Соціальна ситуація, в якій відбувається сприймання 

визначає численні аспекти бачення суб’єктом об’єкта, пропонуючи ті чи інші 

інтерпретаційні стереотипи, схеми і категорії. 

Більшість дослідників відносять до механізмів міжособистісного 

сприймання: ідентифікацію, рефлексію, емпатію і каузальну атрибуцію. 

Ідентифікація є одним з найпростіших способів пізнання іншої людини шляхом 

уподібнення себе до неї [153]. Уявивши себе на місці людини, яку слід 

розуміти, ми можемо одержати  інформацію про її стан, почуття, переживання, 

думки, проблеми, з якими вона стикається. Близькою до ідентифікації є 

емпатія: якщо ідентифікація має виражений раціональний компонент, то 

емпатія є емоційним відголоском на стан іншої людини [29; 201; 212]. 

Ще одним механізмом соціальної перцепції є рефлексія, яку визначають 

як усвідомлення діючим індивідом того, які він сприймається партнером у 

спілкуванні. Сприймаючи партнера по спілкуванню, людина робить висновок 

про те, як сприймається вона сама. У цьому процесі може мати місце 
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неспівпадіння уявлень про себе з реальним собою і неспівпадіння уявлення про 

іншого з реальним іншим. Ця неузгодженість призводить до певних проблем у 

спілкуванні або веде до коригування образів і більшій погодженості образів і 

реальності. Для розв’язання цієї проблеми необхідно підвищувати 

індивідуальний рівень соціально-перцептивної компетентності [265]. 

Наступним механізмом соціальної перцепції є каузальна атрибуція – 

приписування іншій людині певних причин її поведінки на підставі буденного, 

житейського досвіду. Водночас суб’єкт користується типовими схемами 

приписування, які називають помилками каузальної атрибуції. Це 

приписування ґрунтується або на подібності поведінки, що спостерігається, з 

поведінкою, що спостерігалася раніше, причини якої відомі, або на уявленні 

про власних мотивах, які могли призвести до такої поведінки.  

Ще один важливий показник поведінки – міра його соціальної бажаності 

чи небажаності. Поведінці, що відповідає критерію соціальної бажаності, також 

приписуються стандартні причини, а небажана поведінка інтерпретується 

широким спектром версій. У звичних умовах процес соціального пізнання 

носить згорнутий характер, а у випадку неочікуваної поведінки процес 

соціальної перцепції набувають розгорнутого характеру.  

Характер атрибуції визначається мірою включеності суб’єкта перцепції в 

деякі обставини. Сторонній спостерігач частіше використовує особистісну 

атрибуцію – приписує причини того, що відбувається, самому учаснику подій. 

Учасник подій схильний виходити зі стимульної або обставинами атрибуції, 

тобто пояснювати те, що відбувається, станом об’єкта чи обставинами [235; 

245; 255; 268]. 

Серед типових схем приписування виокремлюють інформаційну 

(фундаментальну) та мотиваційну помилки. Фундаментальна помилка полягає у 

тенденції спостерігача недооцінювати ситуаційну складову і переоцінювати 

особистісну в поведінці дійових осіб. Тобто люди схильні вважати, що 

поведінка людей відображає їхню справжню сутність. Свою ж поведінку ми 

схильні пояснювати ситуаційними причинами. Причина фундаментальної 
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помилки атрибуції полягає у тому, що людині властивий різний підхід до 

спостереження за поведінкою інших і своєю власною [224]. 

Все вищенаведене свідчить про суб’єктивність сприймання, що 

виявляється у недостовірності та помилках. Тому результатом соціальної 

перцепції є не об’єктивна реальність, а суб’єктивне розуміння того, що 

відбувається, деяка інтерпретація, зумовлена особистістю суб’єкта сприймання.  

Крім механізмів соціальної перцепції в соціальній психології 

О. О. Бодальовим описані ефекти міжособистісного сприймання, які свідчать про 

вплив установки на сприймання іншої людини. Це, зокрема, ефект першого 

враження (ефект настанови), ефект ореолу, ефект «первинності та новизни», 

ефект стереотипізації. Ефект настанови зумовлений сукупністю первинних 

вражень і даних, через призму яких здійснюється інтерпретація всієї нової 

інформації. Ефект ореолу виявляється у перенесенні раніше одержаних даних 

про якусь людину (сприятливих чи несприятливих) на подальше за цим реальне 

сприймання людини. Раніше створений образ (ореол) слугує тією основою, на 

яку накладається реальне сприймання, сприймання стає залежним від 

первинних даних. Ефект «первинності та новизни» вказує на значущість того, в 

якій послідовності надходить інформація. У випадку зустрічі з незнайомою 

людиною суттєвою виявляється інформація, подана першою («ефект 

первинності»), а у випадку зі знайомою людиною більш значущою виявляється 

нова інформація, діє «ефект новизни». Ефект стереотипізації – це «скорочене» 

сприймання шляхом приписування новому явищу змісту уже відомого 

подібного явища, водночас людина користується стійким скороченим образом 

явища – стереотипом. Стереотипи виникають на основі обмеженого минулого 

досвіду, коли цей досвід поширюється на ширше коло явищ. Стереотипи 

сприймання виникають за певними ознаками: за професійною приналежністю, 

статусною, етнічною, статевою, груповою приналежністю, ситуацією, за 

фізичними та психологічними характеристиками людини тощо. Є два наслідки 

стереотипів: з одного боку, процес сприймання спрощується завдяки 
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віднесення невідомого до відомого, з іншого – веде до упередженості – думка 

про явище виникає ще до істотного знайомства з ним [23; 28; 45; 66; 126; 130] . 

Останнім часом дослідники приділяють увагу ще одному важливому 

явищу соціальної перцепції – атракції. Це особлива форма сприймання і 

пізнання іншої людини, що ґрунтується на формуванні щодо неї стійкого 

позитивного почуття. Завдяки позитивним почуттям симпатії, дружби, кохання 

тощо між людьми виникають певні стосунки, які дають змогу глибше пізнати 

один одного. Атракція як механізм соціальної перцепції розглядається в трьох 

аспектах: процес формування привабливості іншої людини; результат даного 

процесу; якість стосунків. Результатом дії цього механізму є особливий вид 

соціальної установки на іншу людину, в якій переважає емоційний компонент.  

Атракція може бути тільки на рівні індивідуально-вибіркових 

міжособистісних стосунків, які характеризуються взаємною прив’язаністю 

суб’єктів. Емоційна прив’язаність може виникати на підґрунті спільних 

поглядів, інтересів, ціннісних орієнтацій або як вибіркове ставлення до 

особливої зовнішності людини, її поведінки, рис характеру тощо [136; 180]. 

Для адекватного соціального сприймання значну роль відіграють, на 

думку Б. Д. Паригіна соціально-психологічні бар’єри - «такий стан чи 

властивість індивіда, яка консервує резерви його духовно-психічного 

потенціалу, гальмує або навіть блокує їх реалізацію в процесі життєдіяльності». 

Як стан соціально-психологічний бар’єр визначається переважно ситуацією, а 

як властивість є стабільним проявом особистості. До соціально-психологічних 

бар’єрів автор відносить нервове напруження, апатію, депресію, страх, 

невпевненість, негативні переживання, некомунікабельність, підвищену 

вразливість, сором’язливість, ейфорія, підвищену самокритичність, 

різноманітні настанови, стереотипи сприймання і багато інших [153; 192]. До 

числа соціально-психологічних бар’єрів потрапляють ефекти міжособистісного 

сприймання, але загалом поняття бар’єра є ширшим і включає в себе значну 

кількість інших явищ - все те, що заважає побудові адекватного образу іншої 

людини, соціальної групи, ситуації тощо. 
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1.5. Міжособистісна взаємодія в виробничій групі під час кризового 

періоду 

Міжособистісна взаємодія визначається багатьма вченими [3; 5; 19; 92; 

136; 143; 147; 179; 232; 236; 249; 253], як безпосередня взаємодія у якій бере 

участь невелика кількість осіб, учасники повинні знаходиться на одному 

«майданчику», бачити один одного, отримувати вчасний зворотній зв'язок від 

партнерів у спілкуванні. Міжособистісна взаємодія набуває форми особистісно-

орієнтованого спілкування – кожен учасник цього процесу повинен брати до 

уваги індивідуально-психологічні особливості партнера у спілкуванні, його 

емоційний стан у момент взаємодії.  

Головною рисою міжособистісної взаємодії є утворення психологічного 

контакту, який виникає завдяки засобам вербального і невербального 

спілкування між учасниками взаємодії. Даний процес ми можемо окреслити у 

рамках «суб’єкт-суб’єктної» взаємодії, де кожен член якого повинен виступати 

як незалежний актор. 

Втім, також необхідно зробити акцент на тому, що основною 

структурною одиницею у цьому процесі виступає, не окрема особистість, а її 

взаємозв’язок з іншими. Завдяки цьому взаємозв’язку відбувається взаємовплив 

учасників спілкування один на одного через їх висловлювання, вчинки та дії 

[258]. 

Відсутність особистісних стереотипів у членів взаємодії, глибина 

саморозкриття партнерів, наявність у них спільних унікальних події 

дозволяють побудувати якісну міжособистісну взаємодію. Комплекс цих 

характеристик представляє собою міжособистісну поведінку. Е. Берн щодо 

цього вживав термін транзакція. Вчений наполягав на тому, що транзакція є 

одиницею взаємодії, що супроводжується певною рольовою позицією, 

виступаючи як стимулом так і реакцією у спілкуванні [19]. 

Розглядаючи концепцію Е. Берна [19] відповідно до деструктивних 

складових міжособистісної взаємодії, потрібно звернути увагу саме на такі види 
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транзакцій як, «перехрещенні», у яких вектор стимулу і реакція 

перехрещуються (перетинаються). Даний вид транзакцій на думку вченого є 

основою здебільшого конфліктів, які мають місце у міжособистісній взаємодії. 

Він зазначав, що виникнення цієї транзакції відбувається через зміну ролі 

одного з учасників взаємодії. Стимул спрямований від «дорослого» до 

«дорослого», однак реакція відбувається з рольової позиції «дитини» на 

позицію «батько». 

Другий тип транзакцій, які можуть бути основою деструктивної взаємодії 

є приховані транзакції. Вони наявні тоді, коли люди кажуть одне, однак на увазі 

мають зовсім інше. У цьому випадку вербальні і невербальні складові не 

з’єднані один з одним, наявний певний психологічний дисонанс. За словами 

Е.Берна ці транзакції з одного боку можуть бути основою так званих 

психологічних ігор або призвести до погіршення міжособистісної взаємодії. 

Оскільки люди можуть не правильно трактувати ті чи інші сигнали, які їм 

передають партнери з спілкування. 

Аналізуючи міжособистісну взаємодію у професійних спільнотах, 

потрібно зробити акцент на тому, що спілкування у такій взаємодії  

є психологічно відстороненим, домінує система рольових відносин «Я-Ви»  

і направлено на досягнення загальних цілей групи. Метою взаємодії виступає 

об’єднання навколо спільної справи, пошуків засобів та інструментів 

підвищення ефективності співробітництва між членами такої взаємодії. На 

нашу думку, основним принципом міжособистісної взаємодії у виробничих 

групах повинна виступати раціональність. Спілкування (взаємодія) слугує 

інструментом пошуку процесу оптимізації спільної праці групи.  

Розглядаючи міжособистісну взаємодію через призму професійно-ділових 

відносин, потрібно звернути увагу на роль соціальної ситуації,  

як деструктивного чинника цього процесу. Зважаючи на те, що соціальна 

ситуація складається з трьох елементів: 

 Соціальна роль актора взаємодії, його модель поводження щодо 

інших учасників; 
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 Вчинки, набір і порядок дій – сценарій поведінки; 

 Правила та норми, які регулюють взаємодію і впливають на 

характер відносин учасників соціальної ситуації. 

Отже, кожний складник соціальної ситуації накладає певні обмеження на 

поведінку учасників взаємодії, знижує їх свободу дій, зменшує кількість 

міжособистісних контактів і у загальному погіршує міжособистісну взаємодію. 

Однак також потрібно звернути увагу на те, що є унікальні елементи 

міжособистісної взаємодії, які навпаки позитивно впливають на дану 

взаємодію, об’єднуючи усіх її учасників. Зважаючи на це, професійна 

міжособистісна взаємодія складається з шести елементів (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1. Модель професійної міжособистісної взаємодії 

На нашу думку, сукупність цих елементів дозволяє учасникам 

професійної взаємодії об’єднуватись задля досягнення спільної мети. Проте 

викривлення одного з них буде ввжатися деструктивним фактором 

міжособистісної взаємодії, який вплине на загальний процес або навіть зруйнує 

всю взаємодію.  

Під складовою «координація дій», ми розуміємо, наявність керівника 

(менеджера) та якісне виконання ним своїх функцій. Відсутність 

взаєморозуміння між керівництвом і підлеглими негативно впливає на 

міжособистісній взаємодії та соціально-психологічному клімату в цілому. [184]. 

Спільні мотиви 

Взаємопов’язаність учасників 

Єдиний простір 

Спільна мета 

 

Розподіл функції 

Координація дій (управління) 
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Помилкові дії керівництва також можуть вплинути на інші складові 

системи. Наприклад, якщо розподіл функцій буде не якісним, працівники зі 

значним досвідом виконуватимуть просту роботу, у той же час «молоді кадри» 

повинні будуть працювати на складних ділянках, де потрібні вміння та 

навички, які у них відсутні.  

Взаємопов’язаність учасників взаємодії може видозмінюватись у 

особисту залежність одних членів групи від інших. Яскравим прикладом 

деструктивного прояву даної складової буде виступати спільна відповідальність 

декількох людей за один проєкт. Відсутність спільного позитивного результату 

призведе до погіршення відносин між членами групи, а також негативно вплине 

на психологічний клімат [111]. 

Через відсутністю згуртованості членів групи, робота у єдиному просторі 

також буде виступати додатковим деструктивним фактором міжособистісної 

взаємодії. Наявність людей з протилежними індивідуально-психологічними 

характеристиками на одній виробничій ділянці призведе до конфліктів і 

негативно відобразиться на психологічному кліматі групи . 

Такі складові системи, як спільні мотиви та спільна мета також можуть 

видозмінюватись у бік деструкцій. По-перше, мета і мотиви можуть не 

збігатись або суперечити один одному. По-друге – учасники можуть не 

усвідомлювати реальні мотиви та мету взаємодії, через відсутність необхідних 

знань та досвіду або хибно трактуючи їх [210]. 

Зважаючи на вище окреслене, ми можемо говорити, проте те, що кожен 

елемент структури професійної міжособистісної взаємодії за певних обставин 

може як позитивно вплинути на психологічний клімат виробничої групи, так і 

негативно чи навіть призвести до розпаду такої професійної команди.  

Також деякі автори [203; 216] описуючи організаційну структуру 

підприємств, роблять акцент на тому, що вона визначає специфіку ділової 

взаємодії і може виступати у ролі деструктивно фактора такої взаємодії. 

Жорстка регламентація цілей, завдань, способів побудови контактів між 

учасниками взаємодії, закріплення норм, стандартів поведінки, існування прав 
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та обов’язків, яких потрібно дотримуватись – все це може деструктивно 

впливати на міжособистісну взаємодію у виробничих групах і погіршувати 

психологічний клімат всього підприємства.  

У таких групах обмін інформацією між колегами носить неособистий 

характер, а є підпорядкований спільному вирішенню поставлених службових 

завдань. Однак під час такої взаємодії деякі члени можуть забувати про те, що 

це формальні відносини між двома спеціалістами, і починати розуміти їх як 

приятельські (неформальні). За умови такого розходження у оцінці тих чи 

інших відносин у двох осіб може виникнути конфліктна ситуація.  

У майбутньому вона може стати одним з деструктивних факторів 

міжособистісної взаємодії у виробничій групі, адже впливатиме не тільки  

на цих осіб, а і на групу в цілому. 

Деструктивно впливають на психологічний клімат може також ієрархічна 

побудова організації, згідно з чим між підрозділами і співробітниками 

закріплюється відносини, які носять негативний характер (залежність, 

нерівність) і чинять серйозний вплив на міжособистісну взаємодію у цих 

групах. Це призводить до відсутності ефективного, своєчасного зворотного 

зв’язку, передачі точної і повної інформації з однієї ланки організаційної 

піраміди до іншої. Брак інформації, її викривлення під час передачі по 

«вертикальній лінії» виокремлюється як окремий фактор деструктивного 

впливу на підприємство і на психологічну атмосферу, яка у ньому панує. 

Існування даного деструктивного фактору пов’язано насамперед з 

керівництвом, його управлінськими якостями, розумінням роботи кожного 

працівника і всієї системи у цілому. Іншою стороною є нерозуміння 

персоналом проблемної ситуації або не бажання її оперативного вирішення. 

[261, 271] 

Однією з важливих проблем, яку потрібно розглянути в контексті 

розуміння того, як міжособистісна взаємодія може впливати на психологічний 

клімат групи є поняття сумісності/несумісності та спрацьованості членів групи.  
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У загальному плані, під сумісністю розуміється оптимальне поєднання 

властивостей усіх учасників групи, їх можливість взаємодіяти погоджено, 

ефективно задля якісного виконання спільної діяльності. Сумісність і 

спрацьованість розкривають ефективну взаємодію з двох боків. Для 

спрацьованості провідним буде виступати поведінковий компонент – висока 

результативність взаємодії, задоволеність результатами спільної роботи. У той 

же час сумісність виражається у емоційному компоненті, зміст якого полягає у 

задоволеність від спілкування з партнерами у взаємодії. Отже, сумісність 

більшою мірою виражається у якісній міжособистісній взаємодії, а 

спрацьованість спрямована на предметний результат такої взаємодії [264]. 

Тому аналізуючи деструктивний вплив, який може бути у 

міжособистісній взаємодій, потрібно звертати увагу на співвідношення 

сумісності/несумісності членів групи. Несумісність у цьому випадку буде 

виступати у ролі відсутності оптимального поєднання професійний або 

індивідуально-психологічних якостей учасників цієї професійної 

міжособистісної взаємодії, існування конфліктів, протиріч у групі, що 

призводить до неможливості виконання спільної діяльності [252].   

У своїх працях К. К. Платонов виділяв 4 рівня сумісності, які є у 

міжособистісній взаємодії: фізіологічний рівень, психофізіологічний рівень, 

психологічний рівень, соціально-психологічний [155]. 

На перших двох рівнях сумісність представлена поєднанням 

особливостей темпераменту учасників взаємодії, їх динамічних характеристик 

психофізіологічних реакцій, потреб, біологічних ритмів, психофізіологічною 

витривалістю й емоційно-вольовою стійкістю. На психологічному рівні 

аналізується особливості характеру кожного члена групи, їх особистісна 

мотивація. Так само, соціально-психологічний рівень характеризується 

прийняттям та погодженостю соціальних ролей, інтересів, ціннісних орієнтацій, 

культурного і загальноосвітнього рівнів розвитку.  

Головним показником сумісності на думку К. К. Платонова, виступає 

емоційні переживання, котрі виникають під час міжособистісної взаємодії. 
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Несумісність членів групи на кожному з рівнів призводить до негативного 

(деструктивного) впливу на психологічну атмосферу групи і погіршує її 

показники результативності [156]. 

У багатьох західниз дослідженнях [238; 244; 248; 263] наголошується на 

тому, що відносини грунтуються на спільних цінностях і мотивації, краще 

сприяють ефективній міжособистісній взаємодії, ніж відносини засновані на 

симпатії і антипатії партнерів у спілкуванні. Гіпертрофована увага до емоційно-

міжособистісним зв’язкам і їх посилення може завдати шкоди формуванню 

системи ділових відносин, особливо у новостворених групах та колективах. 

Вплив міжособистісних відносин на продуктивність спільної діяльності 

опосередковано складністю вирішуваних завдань. При відносно простому 

завданні низькі результати демонструють групи, члени яких мали позитивні 

взаємини [269]. Це пояснюється прагненням підтримувати дружні відносини, 

що у свою чергу переростає у взаємну поблажливість і негативно впливає на 

якість спільної роботи. Зі свого боку висока продуктивність груп з негативними 

відносинами пов’язана з критичністю партнерів до запропонованих варіантів 

виконання завдань. При ускладненні завдання вплив міжособистісних відносин 

на успішність виконання роботи знижується.  

Аналізуючи праці Б. Г. Ананьєва [3], ми може визначити деструктивним 

такий комплекс явищ, що супроводжується складними емоційними 

переживаннями, почуттям психологічного дискомфорту у учасників 

міжособистісної взаємодії. Вони проявляються у формі відчуження, не 

товариськості, самотності особистості. 

Члени групи можуть мати значні труднощі у спілкуванні – не вміють 

вибачатись, висловлювати співчуття, досягати згоди, конструктивно виходити з 

конфліктних ситуацій. Через це виникають негативні емоції, з’являється 

невпевненість, настороженість; кристалізується негативний досвід створення 

нових контактів та підтримання вже наявних, простежується внутрішньо 

особистісне напруження у подальших ситуаціях спілкування. Вони 

виражаються у неуважності, образливо-поблажливому чи навпаки надмірно 
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байдужому ставленні до партнера у спілкуванні. Усе вище зазначене, на думку 

вченого, деструктивно впливає на психологічний клімат виробничих 

колективів.  

М. М. Обозов [146] серед порушень міжособистісної взаємодії виділяв: 

ускладнення спілкування і відносин між партнерами по спілкуванню. 

Психологічна сторона яких зумовлена такими якостями як: егоїзм, підозрілість, 

авторитарність, нещирість і заздрість. Дані психологічні чинники призводять до 

значного деструктивного впливу зі сторони одних учасників взаємодії на 

інших, а також негативно впливають на психологічний клімат всієї групи. 

У своїх працях Б. Д. Паригін [152] також описував порушення 

міжособистісної взаємодії. На його думку, до цих порушень призводить 

наявність соціально-психологічних бар’єрів у спілкуванні. Серед бар’єрів він 

виділяє два основних їх види. Перший вид – внутрішні бар’єри особистості, які 

пов’язані з такими утвореннями як норми, установки, цінності, а також з 

такими особистісними особливостями як: ригідність, конформність, 

нерішучість. Другий вид – зовнішні бар’єри, причини яких перебувають поза 

особистістю. До таких він відносить – нерозуміння з боку іншої людини, брак 

інформації, різниця понятійного апарату у учасників взаємодії. 

Також до комунікативних бар’єрів спілкування, які можуть негативно 

впливати на міжособистісну взаємодію Б. Д. Паригін відносить такі, що 

перешкоджають взаємодії і успішному спілкуванню, протидіють 

взаєморозумінню між учасниками взаємодії. До них можна віднести 

упереджене ставлення, забобони, соціальні стереотипи, які існують на 

підприємстві [173]. 

В. М. Куніцина [100] запропонувала таку класифікацію щодо труднощів 

міжособистісного спілкування, які негативно (деструктивно) впливають як на 

саму взаємодію, так і на соціально-психологічний клімат. Вона виокремлює дві 

групи труднощів: 

1. «суб’єктивно» пережиті труднощі, які не завжди проявляються у 

конкретній соціальній взаємодії і не є очевидними для партнера у спілкуванні; 
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2. «об’єктивні» труднощі, які є яскраво вираженими під час 

безпосередніх контактів і знижують успішність спілкування, впливають на 

отримання задоволення від цього процесу. 

До суб’єктивно пережитих труднощів автор відносить соціальну 

невпевненість, боязливість, сором’язливість, невміння встановлювати 

психологічний контакт. Соціальна невпевненість виникає в умовах рольового 

спілкування (керівник – підлеглий) і пов’язана з розвитком соціального 

інтелекту. Нерішучість є поведінковою і характерологічною рисою,  

яка зумовлює труднощі під час прийняття рішення. 

Зі свого боку, до об’єктивних труднощів можна віднести ті, які пов’язані з 

психофізіологічними особливостями особистості, а саме: повнотою володіння 

вербальними і невербальними засобами здійснення взаємодії; володіння 

нормами, правилами, сформованість психологічної культури спілкування.  

 

1.6. Вплив кризового періоду підприємства на стан оцінки 

психологічного клімату працівниками 

Поняття кризового періоду підприємства досліджували такі вченні як: 

І. В. Кривовяз’юк, Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко та К. І. Залогіна. На думку, 

останньої, криза підприємства – повторюваний, обмежений у часі та 

керованості стан підприємства, який характеризується стійкими сильними 

коливаннями його параметрів за межами коридору допустимих значень; 

виникає внаслідок різкої втрати здатності підприємства адаптуватися до темпів 

і сили впливу екзо- та ендогенних змін середовища на макро- і мікрорівнях 

через порушення взаємозв’язків між циклами розвитку окремих компонентів 

системи підприємства; має важкопрогнозовані наслідки як позитивного, так і 

негативного характеру [62]. 

В даному випадку, слід підкреслити, що здебільшого як вітчизняні так і 

закордонні дослідники вважають, що не сама криза має конструктивний чинник 

(у своїй суті вона є деструктивною), однак криза створює можливість до 

конструктивних дій з боку менеджменту, які повинні реформувати діяльність 
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підприємства, для того подолати цю кризу. Для цього потрібна мобілізація всіх 

резервів підприємства, радикальна зміна та перебудова його організаційно-

виробничої сфери. Отже, криза підприємства створює необхідність певних 

конструктивних дій з боку менеджменту, інше підприємство може припинити 

існування, що означає руйнацію його як соціально-економічної системи. Однак 

такі дії можуть і не здійснитися, що означає припинення існування 

підприємства. 

Для кожного підприємства існує свій набір індивідуальних факторів, що 

спричиняють дану кризу. Він залежить від внутрішніх можливостей 

підприємства протистояти факторам потенційної загрози. Система таких 

факторів не є статичною, вона змінюється в часі, фактори, які в минулому 

сприяли розвитку негативних тенденцій в тому чи іншому сегменті 

організаційно-виробничої сфери підприємства, та вхід його вектору розвитку в 

«кризову» область, можуть не бути такими в поточному чи майбутньому 

періоді. Існування підприємства є постійна адаптація його до умов зовнішнього 

середовища, у тому, що параметри підприємства, так само, можуть змінювався 

незалежно від факторів зовнішнього середовища. 

Тому загалом потрібно розуміти, що причина появи кризових явищ у 

діяльності підприємств прихована в самому ринковому господарстві 

(макроекономічний стан країни), якому властиві постійні зміни ринкових 

орієнтацій споживачів, невизначеність економічної поведінки контрагентів 

підприємства, що потребує постійного корекції основних елементів та 

функціональних підсистем самого підприємства для того щоб забезпечити 

адекватність вхідним та вихідним параметрам розвитку системи в цілому. 

Невідповідність змін параметрів зовнішнього середовища та 

внутрішнього (виробничо-організаційної сфери) підприємства і становлять 

сутність кризи на підприємстві, яка зумовлена зовнішніми по відношенню до 

підприємства чинниками.  

Отже, якщо криза виявиться непереборною, підприємство або припинить 

своє існування, або може бути тривалий час в умовах кризи, наприклад, за 
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умови надання державних дотацій, залучення додаткових ресурсів коштом 

невиплати заробітної плати тощо. Подолання кризи зумовлює перехід 

підприємства до нового стану, який більше відповідає ринковій ситуації, тобто 

підвищується здатність підприємства до самопідтримки свого розвитку. 

У теорії менеджменту є різні підходи до визначення кризових ситуацій. 

Аналіз наукової літератури з цієї проблематики дає змогу зробити висновок, що 

кризова ситуація – це переломний момент у функціонуванні будь-якої системи, 

у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно 

нового реагування з боку цієї системи. Виходячи із суті кризових ситуацій, 

зазначимо, що вони характеризуються ризикованим розвитком, який 

виявляється у ймовірності виникнення небезпечної чи кризової ситуації та їх 

наслідків. Отже, кризова ситуація – це різкий перелом, важкий перехідний стан, 

що містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи загалом 

[62; 221]. 

На думку багатьох вітчизняних авторів, попереджувальні заходи мають 

займати особливе місце в системі антикризового управління підприємством. 

Щоб попереджувати настання кризових ситуацій на підприємствах має 

постійно проводитися робота в таких напрямках: 

- систематичний аналіз умов зовнішнього середовища для того щоб 

відслідковувати симптоми кризи (наприклад, загострення політичної чи зміна 

економічної ситуації у країні, прискорення інфляційних процесів тощо). 

- готовність підприємства до реагування на форс-мажорні ситуації 

(наприклад, можливість оперативної зміни політики ціноутворення чи каналів 

збуту). 

- обмеження економічних втрат у період кризи (наприклад, зміна умов 

закупівель чи поставок певних груп товарів). 

- робота з персоналом (наприклад, внутрішні програми лояльності, 

проведення корпоративних тренінгів та заходів, прямованих на підвищення 

командної взаємодії та психологічного клімату загалом) [62]. 
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Відповідно до концепції К. І. Залогоної саме з останнім пунктом мають 

працювати психологи на підприємствах.  

У сучасній соціальній психології приділяється значна увагу проблемі 

особистості у процесі подолання професійної кризи, в той же час відсутні 

дослідження які розглядають проблеми впливу кризового стану підприємства 

на особистість працівника. Основою здебільшого як вітчизняних, так і 

закордонних праць є дослідження зміни структури особистості внаслідок 

особистісної чи професійної кризи. Серед найбільш значущих наукових праць, 

ми можемо виокремити роботи С. Д. Максименка [120], Т. М. Титаренко[196], 

О. Ф. Бондаренко [200], А. С. Москольової [173], Е. Ф. Зеєр [193], 

Е. Е. Симанюк [179], та ін.  

На думку С. Д. Максименка, професійна криза, визначається як 

нетривалий в часі період кардинальної перебудови професійної свідомості, 

який зумовлює зміну вектора професійного розвитку [121].   

Зі свого боку, ми хочемо додати, що саме криза на підприємстві може 

продукувати подальші як особистісні, так і професійні кризи працівників. 

Оскільки саме у період подальшої невизначеності, зміни фінансових показників 

підприємства, відсутності можливостей підприємства адаптуватися до нових 

реалій, працівники цього підприємства частіше починають задумуватися щодо 

подальшої їх ролі у цьому підприємстві або своє ролі у житті в цілому. Саме 

проблеми кризового характеру на підприємстві призводять до перегляду 

моделей подальшого розвитку працівника. На нашу думку, саме у такий важкий 

період життя як для працівника, так і для підприємства загалом, соціальним 

психологом, керівникам підприємства та їх власникам потрібно звертати увагу 

на стан психологічного клімату виробничих груп і підприємства у загальному 

задля зменшення впливу негативних наслідків кризового періоду на особистість 

працівника. Так само рівень якісного міжособистісного спілкування всередині 

груп допоможе покращити (стабілізувати) рівень соціально-психологічного 

клімату. Таким чином керівництво підприємства може зменшити відтік кадрів, 



 70 

зберегти фінансовий і людський капітал та консолідувати працівників на 

досягнення спільної мети – виходу з кризового періоду.  

Проводячи роботу з персоналом насамперед потрібно розуміти наскільки 

міжособистісне спілкування працівників один з одним впливає на 

психологічний клімат групи в цілому. Розуміючи, що вплив кризового стану 

здатен призвести до зміни не тільки психологічного клімату групи, а й 

вплинути на взаємодію між членами групи та й на конкретну особистість 

кожного працівники (поява професійних криз розвитку чи особистісних криз). 

Ми повинні дослідити як саме пов’язане міжособистісне спілкування з 

соціально-психологічним кліматом, чи впливають на це деструктивні установки 

міжособистісної взаємодії, які модель спілкування мають працівники на 

підприємстві. Також ми повинні дослідити, яку роль займають керівники, як 

безпосередні модератори взаємодії у кожній групі [205]. 

На нашу думку найкращим чином, негативний вплив кризового стану 

підприємства, можливо продемонструвати з допомогою запропонованої нами  

моделі.  

 

Рис. 1.2. Структура психологічного клімату на підприємстві 

у кризовий період 
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Саме кризовий стан підприємства призводить до погіршення соціально-

психологічного клімату. Працівники перебуваючи довгий час у постійному 

стресі, конфронтації та загального негативного настрою починаю продукувати 

більше конфліктних ситуацій, в них загострюється ті негативні індивідуально-

психологічні якості, які раніше мали вихід. Під час же кризи працівники 

починають «закриватися» один від одного, в групах через складну фінансову та 

соціальну ситуацію (скорочення, зменшення заробітної плати тощо) виникають 

плітки, чутки, наклепи, які так само, ще більше загострює ситуацію. Керівники 

також не завжди здатні якісно виконувати свої функції, під час кризи вони 

повинні не лише бути управліннями, але бути медіаторами, намагатися 

вирішити конфліктні ситуації в групі.  

Цікавою з цього прикладу, є думка Ю. М. Швалба про вісім стилів  

управління. Всі вони поділяються за трьома векторами спрямування: 

«турботою про виробництво», «турботою про людей» та «турботою про себе». 

Отже, Ю. М. Швалб каже про, «виробничих», «піклувальних», «кар’єрних», 

«командних», «маніпулятивних», «власницьких», «батьківських» та 

«випадкових управлінців». Неможливо сказати про існування якого одного 

«універсального» стилю управління, який найкращим чином підходить для 

підприємства у кризовий період. Однак, на нашу думку, прийнятним у 

кризовий час, виступатиме «командний» управлінець. Цей стиль виникає при 

відносно рівному прояві «турботи про виробництво» і «турботи про людей». В 

цьому випадку ми можемо казати про, сполучення ціннісної орієнтації «на 

справу» у структурі особистості управлінця з орієнтацією «на інших». Стиль 

управління, що складається на цій підставі, характеризується орієнтацією 

менеджера на колективний спосіб досягнення цілей організації й установкою на 

групове розв’язання поточних виробничих завдань. Усі виникаючі питання 

вирішуються ним тільки через групове обговорення проблем і знаходження 

погодженого рішення, що згодом підтримують усі співробітники. Менеджер 

докладає значні зусилля для створення позитивного організаційного клімату, не 

шкодує часу, зусиль і засобів на забезпечення професійного зростання всіх 
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співробітників. Такий менеджер є, швидше, представником колективу 

співробітників перед вищестоящою адміністрацією, аніж представником 

адміністрації у підрозділі. Однак, разом з тим, негативною стороною даного 

стилю є високий ступінь психологічної залежності менеджера від думки групи, 

що часто призводить до прийняття не оптимальних, а компромісних рішень 

[47]. 

Водночас, потрібно також окреслити, що в залежності від стилю 

професійної діяльності групи, її обов’язків кризовий стан працівники 

переживають по різному. Працівники виробництва (робочі цехів) не володіючи 

інформацією про стан справ підприємства перебувають у більшому напруженні 

ніж «білі комірці» (працівники заводоуправління). Працівники цехів не мають 

можливості шукати інші варіанти працевлаштування (у зв’язку з відсутністю 

відповідної освіти) на відміну від працівників заводоуправління. У зв’язку з 

кризою підприємство зменшує кількість годин праці, що насамперед 

позначається на заробітній платі працівників. У зв’язку зі складністю роботи у 

цехах працівники побоюються, що не матимуть соціальних гарантів внаслідок 

травмування або погіршення стану здоров’я.  

В той же час працівники різних груп починають шукати винних у 

створеній ситуації. Через це вони можуть почати конфліктувати один з одним, 

звинувачуючи у проблемах своїх колег з інших відділів. В противагу цьому 

ними також може розглядатись «зовнішній ворог» – керівництво підприємства, 

окремі особи, економічна ситуація в країні. Все це відображається на 

взаємовідносинах між працівниками. 

Висновки до розділу І 

У результаті теоретико-методологічного аналізу з’ясовано основні 

підходи до вивчення проблеми психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період: а) сукупність соціально-психологічних та ділових 

взаємозв’язків; б) стиль взаємин між членами групи; в) психологічна 

сумісність, згуртованість членів групи; г) емоційно-психологічний настрій 

виробничої групи. 
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Кризовий період підприємства є суперечністю між умовами 

функціонування виробництва та соціально-психологічними феноменами 

функціонування працівників. 

Психологічним кліматом є: а) стан колективу, що виконує спільну 

діяльність (предметну), має спільні цілі та цінності; б) процес узгодження 

поведінки та діяльності (досвід взаємодії та соціального пізнання). До 

структурних складових психологічного клімату належать: характер 

міжособистісних стосунків, стиль керівництва, групова мотивація досягнення 

успіху, установки у міжособистісних взаємостосунках, професійна 

компетентність працівників.  

Здебільшого вітчизняні та радянські дослідники так чи інакше 

визначають психологічний клімат як психологічний стан членів колективу, 

пов’язаний з якістю міжособистісної взаємодії в процесі групової діяльності. 

Ми можемо прийти до висновку, що на сучасному етапі дослідження, є велика 

кількість варіацій трактування поняття соціально-психологічного клімату. 

Кожна з даних концепцій описує поняття через призму однієї, або декількох 

складників опускаючи всі інші складові. На думку авторів, під час дослідження 

такого складного явища як психологічний клімат групи, потрібно найперше 

намагатися досліджувати поняття психологічного клімату через призму 

міжособистісних стосунків у колективі, а вже потім розглядати увесь спектр 

характеристик з яких воно складається, щоб у майбутньому мати більш чітку 

картину щодо даного поняття. 

У наші дні поняття «психологічний клімат» вважається 

загальноприйнятим і сталим у соціальній психології поняттям, яке розкриває 

емоційно-психологічну сторону взаємин між членами групи. Соціально-

психологічні закономірності життєдіяльності малих виробничих груп органічно 

пов'язані з законами розвитку суспільного буття. На їх основі формуються, 

здійснюються процеси спільної діяльності і спілкування, в яких виникають і 

проявляються відносини людей один до одного в різноманітних формах 

міжособистісної взаємодії.  
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Автори виділяють як позитивні, так і деструктивні фактори. Основою 

деструктивного впливу є індивідуально-психологічні особливості учасників 

взаємодії (внутрішній чинник), зовнішні фактори – не розуміння загальної 

мети, не якісні управлінські рішення. На нашу думку, розглядаючи такий 

складний процес, ми повинні, оцінювати його системно, досліджуючи 

особливості як позитивних, так і деструктивних впливів міжособистісної 

взаємодії на психологічний клімат виробничої групи. Водночас необхідно 

робити акцент на визначенні як внутрішніх, так і зовнішніх детермінантах 

впливу міжособистісної взаємодії на психологічний клімат групи.  

Колектив розглядається як багаторівнева структура міжособистісних 

відносин, опосередкована змістом соціально-позитивної діяльності, важливими 

для колективу цінностями та цілями. Спільна діяльність членів колективу 

розуміється як предметна, намічається якісна відмінність соціально-

психологічних феноменів, властивих колективу, іншим типам малих соціальних 

груп. Процес погодження поведінки та діяльності членів групи передбачає 

наявність певного досвіду взаємодії і здійснення процесу взаємного 

соціального пізнання в групі. 

Саме проблеми кризового характеру на підприємстві призводять до 

перегляду моделей подальшого розвитку працівника. Проводячи роботу з 

персоналом насамперед впотрібно розуміти наскільки міжособистісне 

спілкування працівників один з одним впливає на психологічний клімат групи в 

цілому. Розуміючи, що вплив кризового стану здатен призвести до зміни не 

тільки психологічного клімату групи, а й вплинути на взаємодію між членами 

групи та й на конкретну особистість кожного працівники (поява професійних 

криз розвитку чи особистісних криз).  
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

У розділі описано організаційні засади соціально-психологічних 

особливостей формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період, обґрунтовано методологічний інструментарій. Розкрито та 

інтерпретовано основні результати емпіричного дослідження. 

 

2.1. Організація дослідження формування особливостей 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період 

Аналізуючи різноманітні наукові підходи до вивчення психологічного 

клімату підприємств, можна зазначити, що на сьогодні немає однозначного, 

чіткого та сталого трактування даного поняття. Окрім пcихoлогічногo клiмaту 

використовують також й iншi синонімічні терміни: «соціально-психологічний», 

«мoрaльнo-пcихoлoгічний», «eмоцiйний», «моральний», «виробничий» та 

«організаційний».  

Клімат у колективі завжди визначається характерною для колективної 

дiяльності людeй aтмосферoю eмоційнoго та чуттєвого настрою усіх учасників 

і пов'язаний із загальним станом трудового колективу. Соцiальнo-

психoлогiчний клiмат – цe достатньо стійка «ментальна» атмосфера, що 

розкривається як у взаємостосунках колег між собою, так і в їх ставленні до 

загальної місії колективу . 

Співвідношення між ефективністю компанії та її соціально-

психологічним кліматом – провідне питання для керівництва. Тому так 

актуально визначати та впливати на першорядні складникі психологічного 

клімату підприємства. Сприятливий психологічний клімат – це сума 

послідовної роботи та заходів керівників, управлінців, психологів і всіх 

працівників установи. Нестабільна соціально-економічна ситуація в країні, 
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корупція, відсутність перспектив росту негативно позначається не тільки на 

підприємствах загалом, також страждають працівники цих підприємств, які 

відчувають ці деструктивні тенденцій на індивідуально-особистісному рівні. 

Через ці негаразди люди починають конфліктувати один з одним, виходять 

назовні проблеми міжособистісної взаємодії.  

Зі свого боку криза підприємства – повторюваний, обмежений у часі та 

керованості стан підприємства, який характеризується стійкими сильними 

коливаннями його параметрів за межами коридору допустимих значень; 

виникає внаслідок різкої втрати здатності підприємства адаптуватися до темпів 

і сили впливу екзо- та ендогенних змін середовища на макро- і мікрорівнях 

через порушення взаємозв’язків між циклами розвитку окремих компонентів 

системи підприємства; має важкопрогнозовані наслідки як позитивного, так і 

негативного характеру.  

Розглядаючи кризовий стан підприємства з психологічної точки зору, ми 

можемо сказати, про суттєві зміни у соціально-психологічному кліматі даного 

підприємства. Оскільки зменшення економічних показників і як наслідок 

втрати у фінансовому забезпеченні працівників, неякісне управління 

призводить до утворення конфліктів, протиріч між членами груп.  

Нами були попередньо виокремленні певні складникі соціально-

психологічного клімату, які, на нашу думку найбільше впливають на 

психологічний клімат групи і їх покращення призведе до позитивної 

трансформації психологічного клімату загалом і допоможуть подолати 

кризовий період з меншими втратами. До таких характеристик належать: 

міжособистісна взаємодія у членів групи, наявність чи відсутність 

деструктивних установок у їх спілкуванні, рівень афіліації у членів групи,  

стиль керівництва, групова мотивація на досягнення успіху.  

Базою дослідження було обрано Коростенський завод залізобетонних 

шпал. На даному підприємстві вже довгий час продовжується кризовий період. 

Викликаний не компетентною політикою менеджменту Укрзалізниці, низькими 

економічними показниками, складністю утворення нових ринків збуту, 
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низькими показниками мотивації правників тощо. Починаючи з 2015 року ні 

підприємстві відбувається економічна стагнація. Раніше підприємство 

вважалося містоутворюючим, сплачувала найбільшу кількість податків серед 

всіх підприємств міста. Середня кількість працівників була близь 800 осіб, на 

сьогодні на підприємстві працює лише 420 працівників. Також додатковим 

показником який вказує на перебування підприємства у кризі є графік його 

роботи. Раніше завдяки великій кількості замовлень, цеха підприємства 

працювали в три зміни. Починаючи з 2017 року підприємство почало 

працювати лише в одну зміну. У 2019 році підприємство може працювати лише 

декілька тижнів, використовуючи практику простою. Працівники стали 

отримувати меншу заробітну плату за виконання своєї роботи порівнюючи з 

попередніми роками. Зважаючи на аналіз економічних показників, економічна 

криза настала у 2015 році, у 2017 році був її найвищий пік, з підприємство 

звільнилося або було скорочено приблизно 200 працівників. Основними 

причинами кризи підприємства, на думку його керівництва, є зниження попиту 

продукції на українському ринку, блокуванням Укрзалізниці виходу 

підприємства на інші ринки (країн Європи, Білорусії тощо), відсутність 

можливості переорієнтації виробництва через його специфічну направленість. 

В той же час, на думку експертів, до основних проблем цього підприємства 

також потрібно віднести неправильну маркетингову політику, «інертність» 

(безініціативність) керівництва, належність цього підприємства до  обмеженого 

виробничого циклу (виготовлення шпал та інших бетонних конструкцій 

необхідних на залізниці). 

Все це так само призвело до зменшення кількості замовлення та 

закордонних контрактів із продажу продукції підприємства; підвищення 

собівартості готової продукції через збільшення вартості матеріалів необхідних 

для її виготовлення (контракти на купування складників заключає 

Укрзалізниця, а не саме підприємство на пряму з виробником)  

У дослідженні взяли участь 200 працівників цього підприємства. Поділ 

групи здійснювався відповідно до підрозділів в яких працюють досліджувані: 
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бухгалтерія, охорона, економічний відділ, відділ планування, відділ кадрів і 

п’ять груп з різних виробничих цехів. Всі вони мають різні функціональні 

обов’язки та різний гендерний склад. У кожну груп входило двадцять 

працівників задля збереження релевантності результатів дослідження. 

Необхідно зазначити, що дані групи мають різні типи діяльності. Умовно 

їх можна поділити на дві групи. До суб’єкт-об’єктного типу діяльності 

належать працівники всіх цехів, оскільки основна їх робота пов’язана з 

створенням нових продуктів виробництва. Всі їхні групи можливо умовно 

віднести до суб’єкт-суб’єктного типу діяльності, оскільки їм більшою мірою 

притаманна взаємодія з іншими людьми. Однак всі групи пов’язані з такою 

сферою професійної діяльності людини, як сфера матеріального виробництва.  

Соціально-психологічних особливостей формування психологічного 

клімату на підприємстві у кризовий період визначається з допомогою таких 

методів дослідження: теоретичних – аналіз, узагальнення, систематизація, 

інтерпретація літератури; емпіричні – анкетування, спостереження, тестування 

та інтерв’ювання.  

Відповідно до поставлених нами завдань та обраної теоретичної моделі 

дослідження, нами у дисертаційній роботі використовувалися такі емпіричні 

методики: методика оцінки психологічної атмосфери організації (Ф. Фіддера), 

методика «формування позитивної групової мотивації» (В. А. Розанова), 

соціально-психологічна самооцінка колективу (методика Р.С. Немова), 

методика визначення деструктивних установок у міжособистісному спілкуванні 

В.В. Бойко, діагностика міжособистісних відносин (методика Т. Лірі), 

опитувальник афіліації А. Мехрабіана та методика визначення стилю 

керівництва трудовим колективом (В.П. Захарова и А.Л. Журавльова). Саме 

вибір зазначених вище методик дозволив нам провести якісне емпіричне 

дослідження, яке формувалося на попередньому теоретичному окресленню 

наявної проблеми [21; 190]. 

Відповідно до створеної теоретичної моделі на визначення 

психологічного клімату в кризовий період, потрібно акцентувати увагу по-
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перше формат міжособистісних відносин в групі, мотивацію на співпрацю між 

працівниками, їх відносини з керівництво та більш виражений роняв певних 

індивідуально-психологічних особливостей працівників (модель поведінки, 

психологічні якості, установки у спілкуванні та мотиви). Саме тому нами були 

визначені ці методи.  

Також нами було проведено напівструктуроване інтерв’ю. Воно 

складається з таких блоків питань: досвід роботи, оцінка умов праці, 

суб’єктивне відчуття змін на підприємстві, оцінка стосунків у колективі та їх 

вплив на роботу, особистісно-важливі якості працівника, труднощі під час 

спілкування.  

Методика оцінки психологічної атмосфери організації (Ф. Фідлера) 

використовується для оцінки психологічної атмосфери в організації. В основі 

даної методики міститься метод семантичного диференціалу. Він складається з 

десяти шкал, кожна з яких може оцінюватися від одного до восьми балів. Чим 

менші показники, тим кращою є психологічна оцінка в організації. Кінцевий 

показник коливається від десяти балів (найбільш позитивна оцінка) до 

вісімдесяти (найбільш негативна оцінка) балів. На основі індивідуальних 

профілів створюється середній профіль, який і характеризує психологічну 

атмосферу в організації [190].   

Методика «формування позитивної групової мотивації» (В. А. Розанова) 

також у своїй основі має метод семантичного диференціалу. Він застосовується 

як для індивідуальної оцінки, так і для колективного оцінки чинники, які 

належать до формування загально групової мотивації. Тест представляє собою 

двадцять п’ять шкал, кожна з яких складається з оцінок від одного до семи 

балів. У лівій частині тесту представлені позитивні чинники, що 

характеризують групову мотивацію, в правій частині представлені чинники, які 

негативно характеризують групову мотивацію [88].  

Оцінка результатів виглядає наступним чином. Досліджувані, які набрали  

від 25 до 48 балів вважають, що група негативно вмотивовано на спільну 

діяльність. Ті  особи, що отримали від 49 до 74 балів визначають групу, як таку, 
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що слабо вмотивована до спільної діяльності. Досліджувані, які отримали від 

75 до 125 балів вважають, що група недостатньо вмотивована на отримання 

позитивних результатів. Особи які набрали  від 126 до 151 балів, визначають 

власну групу як таку, що в достатній мірі вмотивована на досягнення успіху в 

спільній діяльності. Ті досліджувані які отримали від 152 до 175 балів, 

оцінюють свою групу позитивно вмотивованою на досягнення успіху. 

В основі методики соціально-психологічної самооцінки колективу 

(методика Р.С. Немова) закладений специфічний вид опитувальника, в якому 

приймають участь усі члени групи того чи іншого підрозділу. Методика 

складається з 74 суджень. Відповідно до інструкції, номера суджень, які мають 

ставлення до досліджуваного колективу обводяться. Досліджуваних 

попереджають, що обводити судження можна лише в тому випадку, коли 

зафіксована в судженні форма поведінки відповідає всім або більшості членів 

колективу [142]. 

Судження характеризують найбільш важливі форми поведінки та 

відносини, які повинні бути присутні в ідеальному колективі. Загалом вони 

створюють еталон ідеального колективу, в якому всі учасники проявляють 

занадто нормальну активність. Може також проводитися спрощена процедура 

дослідження, яка полягає у тому, що дослідник зачитує номери суджень за 

чергою, а кожен учасник проставляє на чистому аркуші паперу номери тих 

суджень, котрі, на його думку, відповідають усім членам або більшості 

колективу.  

Відповідно до методики, психологічний клімат групи складається з семи 

показників, таких як: відповідальність, колективізм, згуртованість, 

контактність, відкритість, організованість, та інформованість. Отриманні дані 

підсумовуються і заносяться на графік, який наглядно демонструє 

психологічний клімат колективу. Відповідно до градації показників ( 1 бал – 

дуже низький рівень, 2-3 бали – низький рівень, 4-5 балів – середній рівень, 6-7 

балів – оптимальний рівень, 8-10 балів – ідеальний рівень) оцінюється кожен з 

показників і визначається загальний рівень психологічного клімату групи.  
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Методика визначення деструктивних установок у міжособистісному 

спілкуванні В. В. Бойко спрямована на виявлення деструктивних установок у 

міжособистісному спілкуванні. Методика складається з двадцяти п’яти питань. 

Результати методики подаються у наступних п’яти показниках. Завуальована 

жорстокість у ставленні до людей та в судженнях про них, дозвалає показати 

наскільки людина має негативні почуття до інших, однак не схильна їх 

демонструвати назагал. Відкрита жорстокість у ставленні до людей, демонструє 

те, що особистість не приховує й не пом’якшує свої негативні оцінки та 

переживання стосовно більшості оточуючих людей. Такі особистості схильні 

робити різкі, однозначні, негативні коментарі стосовно оточуючих їх колег. 

Обґрунтований негативізм в судженнях про людей, полягає у об’єктивно 

зумовлених негативних висновках о деяких типах людей і окремих сторін 

взаємодії з ними. Бурчання, тобто схильність робити необґрунтовані 

узагальнення негативних фактів в області взаємовідносин з партнерами та в 

спостереженні за соціальною дійсністю. Негативний особистий досвід 

спілкування з оточуючими демонструє в якій мірі досліджуванні мають 

негативний досвід попереднього спілкування, який так само в подальшому 

негативно впливає на модель взаємодії з людьми [21]. 

Методика діагностики міжособистісних відносин (методика Т. Лірі) 

дозволяє визначити два найбільш поширених факторів у дослідженні 

міжособистісного спілкування, а саме: домінування-підпорядкування та 

дружелюбність-агресивність. Саме ці фактори визначають загальне враження 

від людини у процесі міжособистісного сприймання. Американський дослідник 

М. Аргайл називав їх головними компонентами при аналізі стиля 

міжособистісної поведінки. Зі свого боку  Б. Бейлз оцінював поведінку члена 

групи по двом змінним, аналіз яких створювався у тривимірному просторі, 

створеним трьома векторами: домінування-підпорядкування, дружелюбність-

агресивність, емоційність-аналітичність [105].  

Дана методики призначена для дослідження уявлень суб’єкта про себе 

реального та ідеального «Я», а також для вивчення взаємовідносин у малих 



 82 

групах (робочих колективах). З допомогою даної методики виявляється 

переважаючий тип відносин до людей у самооцінці та взаємооцінці.  

 

Рис.2.1. Схема Т. Лірі 

 

Задля візуалізації основних соціальних орієнтації Т. Лірі розробив умовну 

схему в вигляді кола, розділеного на сектори. В цьому колі у горизонтальному 

та вертикальному векторах позначені чотири орієнтації: домінування-

підпорядкування, дружелюбність-агресивність. Так само ці сектори поділені на 

вісім – відповідно для більш приватних відносин. Для ще більш точного опису 

коло ділять на шістнадцять секторів, але здебільшого використовують октанти, 

певним чином орієнтовані щодо двох головних векторів.  

Схема Т. Лірі створена на припущенні, що чим ближче виявляються 

результати досліджуваного до центру окружності, тим сильніше взаємозв’язок 

цих двох змінних. Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, 

відповідно до двох векторів домінування-підпорядкування, дружелюбність-

агресивність. Відстань отриманих показників від центру окружності вказує на 

адаптивність чи екстремальність  інтерперсональної поведінки.  
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Опитувальник складається з 128 оцінних суджень, із яких у кожному з 

восьми типів утворюється шістнадцять пунктів, впорядкованих у висхідній 

інтенсивності. Методика побудована у такий спосіб щоб судження направлені 

на виявленні певного типу відношення, розміщенні не підряд, а особливим 

чином: вони групуються по чотири і повторюються через рівну кількість 

визначень. Під час опрацювання підраховується кількість відношень кожного 

типу. Максимальна оцінка рівня – 16 балів, вона поділена на чотири ступені 

вираженості відносин: 0-4 низький рівень, 5-8 помірний, це все вважається 

адаптивною поведінкою. Так само 9-12 балів високий рівень та 13-16 

екстремальний рівень (патологія поведінка). 

Опитувальник афіліації А. Мехрабіана. Під афіляцією розуміється 

потреба людини в встановленні, збереженні та покращенні гарних відносин з 

іншими людьми. Особистість, яка має цю потребу, не тільки постійно прагне 

спілкування з людьми, а і відчуває задоволення від емоційного позитивного 

спілкування з ними. Такі люди вважають, що міжособисті відносини один з 

головних сенсів їх життя. Іноді ця потреба стає для людини  настільки 

значущою, що нівелює інші потреби. Результати даної методики 

відображаються у двох шкалах: прагнення до спілкування з людьми та страх 

бути відкинутим. Для кожного досліджуваного окремо визначається рівень 

розвитку цих двох мотивів. Водночас якщо досліджуваний набрав від 32 до 80 

балів, ми можемо сказати про низький рівень розвитку даного мотиву. Від 81 до 

176 –  середній рівень розвитку мотиву. Досліджуванні, які мають суму балів 

від 177 до 224 високо оцінюють рівень розвитку своїх мотивів [190]. 

У залежності від поєднання двох мотивів є різні їх інтерпретації: 

1. Високий рівень розвитку мотиву прагнення до людей та високий рівень 

розвитку мотиву бути відкинутим. Особистості які мають співвідношення обох 

мотивів, характеризуються яскраво вираженим конфліктом між прагнення  

спілкуватися з іншими людьми та їх уникати. Даний конфлікт виникає кожного 

разу коли людині потрібно зустрітися з незнайомими людьми. 
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2. Високий рівень розвитку мотиву прагнення до людей, який поєднується з 

низьким рівнем розвитку мотиву страху бути відкинутим. Такий тип людей 

активно шукає нові контакти і спілкування з людьми, відчуваючи від цього в 

основному тільки позитивні емоції. 

3. Високий рівень розвитку мотиву страху бути відторгнутим в сукупності з 

низьким рівнем розвитку мотиву прагнення до спілкування з людьми, навпаки 

сприяє тому, що особистості, напроти, активно уникають контактів з людьми та 

шукають самотності.  

4. Низький рівень розвитку обох мотивів, характеризує людину, яка живе серед 

людей, спілкується з ними, однак не відчуває від цього ні позитивних, ні 

негативних емоцій та добре себе відчуває як серед людей, так і без них. За 

середніх значеннях мотиваційних тенденцій, прагнення до людей та страху 

бути відкинутим нічого певного о можливій поведінці людини і його 

переживаннях, пов’язаних з людськими відносинами сказати не можна.  

Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом 

(В. П. Захарова и А. Л. Журавльова). Методика складається з 16 груп 

тверджень, відображаючи різні аспекти взаємодії керівництва з колективом. 

Методика спрямована на визначення стилю керівництва трудовим колективом. 

Застосування методики не потребує індивідуального тестування [43].  

Можливе використання в батареї тестів, особливо ефективно 

використання його разом з соціометрією в цілях оптимізації психологічного 

клімату колективу [130]. 

Результати методики представлені у вигляді трьох компонентів. Перший з 

них це директивний компонент. Він характеризується орієнтацією керівника 

лише на свою точку зору та на свої оцінки. Жагою до влади, впевненістю у 

собі, схильністю до жорсткої формальної дисципліни, велика дистанція з 

підопічними, небажання признавати власні помилки. Ігнорування ініціативи та 

творчої активності інших членів групи. Одноосібне прийняття рішень, та 

цілковитий контроль за діяльністю підлеглих. Ліберальний компонент 

представлений у вигляді поблажливості до працівників. Відсутністю 
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вимогливості та суворості дисципліни, контролю. Наявними є панібратство з 

підлеглими. У керівників присутня схильність перекладати відповідальність під 

час прийняття рішень. Зі свого боку у демократичному складнику вимогливість 

і контроль поєднується з ініціативний та творчим підходом під час виконання 

роботи, а також свідомим дотриманням дисципліни. У такому стилі 

керівництва спостерігається стремління делегувати повноваження та розділяти 

відповідальність за прийняті рішення [190].  

 

2.2. Результати дослідження чинників формування особливостей 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період  

Наше дослідження мало два вектори: зовнішня оцінка та внутрішня 

(суб’єктивна) оцінка психологічного клімату на підприємстві в кризовий 

період.  

Задля визначення суб’єктивної оцінки працівниками власного 

психологічного клімату нами було проведено напівструктуроване інтерв’ю з 40 

працівниками. За результатами контент-аналізу якого було виявлено, що є 

взаємовплив між такими показниками зовнішніми та внутрішніми складниками 

кризи на підприємстві: організаційна культура підприємства (місія, цінності, 

звичаї та традиції, корпоративні заходи, етичний кодекс) з установками 

міжособистісних стосунків та їх характером, груповою мотивацією; система 

соціального забезпечення з стилем управління та характером міжособистісних 

відносин; фінансовий стан підприємства на характер міжособистісних відносин 

та групову мотивацію; соціально-економічна ситуація в країні чи регіоні з 

професійною компетентністю, групову мотивацію та стилем керівництва, роль 

людського капіталу у побудові стратегії виходу з кризового періоду на 

підприємстві. 

Відповідно до нашої теоретичної моделі, ми можемо спостерігати 

взаємозв’язок між зовнішніми показниками кризи на підприємстві з 

внутрішніми складниками психологічного клімату. Так, організаційна культура 

підприємства впливає на групову мотивацію працівників, їх міжособистісні 
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стосунки один з одним. Наявність традицій, цінностей та звичаїв допомагає 

працівникам відчувати згуртованість, належність до підприємства. Таким 

чином працівники краще розуміють місію підприємства і намагаються її 

досягти. Існування етичного кодексу на підприємстві здатне створити умови 

для формування якісних взаємин, зниження конфліктності та зменшення 

протиріч між працівниками. Корпоративні заходи направлення на покращення 

міжособистісної взаємодії, створення майданчиків для неформального 

спілкування. Як зазначали працівники під час інтерв’ю, в останні часи на 

підприємстві відсутні будь-які спільні заходи, які б були направлення на 

колективний відпочинок працівників. Єдиним прикладом, про який згадали 

працівники було святкування 75 річниці створення підприємства.  

Система соціального забезпечення насамперед пов’язана з стилем 

управління як в групі так і на підприємстві в цілому. Працівники підприємства 

зауваживали зниження відповідальності менеджменту щодо соціального 

захисту. Керівники більше не заохочують своїх працівників наданням 

санаторного відпочинку за кошти підприємства. Дана практика відсутня 

протягом останніх п’яти років. Управлінці жодним чином не створюють 

альтернативні варіанти вирішення ситуації, не надають працівникам пояснення 

про нагальні проблеми підприємства. В той же час працівники впевнені, що 

керівництво заощаджує на їх здоров’ї. У разі виникнення травми на 

виробництві, працівники не впевнені що отримають необхідну їм комплексну 

допомогу. Відповідно до відповідей респондентів, вони ототожнюють 

профспілкову організацію з керівництвом підприємства і вказують на те, що 

профспілка не здатна захистити їх інтереси.  

Система соціального забезпечення також вона здатна вплинути і на 

характер міжособистісних відносин. Саме відсутність інформації про розподіл 

коштів профспілкової організації впливає на міжособистісні відносин між 

працівниками. Деякі з них впевнені, що певна існує ієрархічність, і не всі 

працівники мають рівні можливості. Все це негативно позначається на якості 

міжособистісних відносин в групі. В той же час керівники, як управлінці не 
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здатні вирішити ці ситуації, оскільки працівники не бачать в своїх керівниках 

лідерів.  

Фінансовий стан підприємства невід’ємно пов'язаний з характер 

міжособистісних відносин в групі та груповою мотивацію працівників. У 

зв’язку з кризовою ситуацією фінансові показники підприємства знизились, 

відповідно до цього зменшилися заробітні плати працівників, а терміни їх 

виплати стали менш стабільними. Через що збільшилася конфліктність у 

групах, працівники негативно стали відноситися до відділу бухгалтерії в 

цілому, а також почалися суперечки один з одним. Працівники з одного боку 

звинувачують керівництво підприємства в тому, що вони стали менше 

отримувати заробітної плати, з іншого боку через скрутну фінансову ситуацію 

вони почали сперечатися один з одним через звинувачення у преміюванні тих 

чи інших працівників. Також у зв’язку з негативною тенденцією зменшення 

заробітної плати працівники почали забувати про основну місію підприємства, 

їх ціль та завдання. Відповідно до відповідей вони розглядають варіанти 

трудової міграції задля вирішення власного фінансового становища.  

Загалом соціально-економічна ситуація в країні чи регіоні, на наш думку, 

невід’ємно пов’язана з професійною компетентністю. Вище ми зазначили, що 

працівники схильні розглядати варіант трудової міграції, навіть за відсутності 

будь-яких перспектив. В той же час, на уточнення, про можливість оволодіння 

новою професією чи спеціальність, працівники запевнили що готові. Однак в 

той же час, працівники не зазначили конкретні шляхи вирішення даної ситуації. 

Також необхідно зазначити, що професійна некомпетентність працівників 

негативно відображається на розумінні глобальних процесі. Працівники не 

здатні зрозуміти в чому відбувається криза, що вони повинні робити. Ця 

тенденція також спостерігається не лише з рядовими працівниками, а й з 

керівництвом підприємства. Стиль керівництва більшості менеджерів даного 

підприємства направлення на забезпечення власних потреб, управлінці не 

здатні створити та подальшому реалізувати програми антикризового 

менеджменту. В це також негативно позначається і на груповій мотивації 



 88 

працівників, вони не бачать дієвих кроків від своїх керівників і у такий спосіб 

втрачають мотивацію покращити дану ситуацію.    

Найбільш вагомими чинниками, що впливають на зовнішні складові 

кризи виступають фінансовий стан підприємства, політика кар’єрного росту, 

призначення на посаду та формування заробітної плати, умови праці, система 

соціального страхування працівників, заходи заохочення та мотивації, 

збереження або вдосконалення етичних норм та корпоративної етики на 

підприємстві, співпадіння корпоративних та особистісних цінностей, гнучкість 

підходів до управління колективом та підприємством.  

Анкетування показало, що лише 15 % відповідей працівників можна 

охарактеризувати як позитивну оцінку наявного стану стосунків у колективі. В 

той час як 85%, відповідей мають негативне забарвлення, 5 % відповідей були 

оцінені як вкрай негативні. Серед негативних аспектів наявних стосунків в 

групі були зазначені наступні: різке погрішення стосунків через нестабільний 

фінансовий стан підприємства, відсутність традицій та спільних свят, 

недоброзичливість співробітників один до одного, часті конфлікти, висока 

конкуренція, неможливість почути один одного. Серед позитивних були 

названо: стосунки не виходять за межі професійних, дружня атмосфера в колективі 

в колективі. 

Варто звернути увагу, що 95 % відповідей досліджуваних стосувалися 

погіршення стосунків в групі та з керівництвом, особливо в останні 5 років, але 

в той же час зазаначають, що багато труднощів під час взаємодії виникає через 

негативні особистісні якості колег та керівництва. (агресивність, злість, 

скептицизм, зверхність та упередженість).  

Перший блок інтерв’ю стосувався досвіду роботи на цьому підприємстві. 

Більшість інтерв’юерів (75% працівників) працюють на цьому підприємстві 

понад 15 років. Всі вони зазначили погіршення як фінансового забезпечення. 

15% працівник працюють менше 3 років. Питань, яке стосувалася просування 

за кар’єрною драбиною викликали подив та сміх майже у всіх респондентів. Усі 

інтерв’юери помічали відсутність відкритої практики підвищення. Деякі 
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працівники (60%) зазначали, що їм не зрозуміли причини чому деяких людей 

призначили керівниками. На питання «Як ви оцінюєте умови роботи протягом 

останніх трьох років?», усі працівники відзначили погіршення умов праці. 

Водночас вони стосувались не лише фінансових аспектів, а й соціального 

забезпечення. Працівники відмічали, що раніше підприємство давало 

можливість відпочинку на курортах України, в той же час наразі така практика 

відсутня. Також працівники цехів (20 осіб) відмічали відсутність системи 

позмінної роботи. Усі опитуванні відмічали негативну практику простоїв, через 

яку їх заробітна плата зменшилась. Працівники наводили приклади того, що 

протягом трьох років вони не отримують премії за виконання планових 

результатів (премії не виплачують з 2014 року). 

Другий блок стосувався оцінки працівниками умов праці. На питання «Чи 

відбулись зміни у роботі протягом останніх років?» працівники відмічали 

більшою мірою лише негативні зміни. На уточнення «щодо позитивних» змін 

працівникам було важко відповісти. Єдиним позитивним моментом на думку 

(10 %) було святкування 75-річчя підприємства під час якого був концерт, були 

присутні керівництво області та інші важливі гості. За словами їх словами, 

«вони сподівались, що про них згадали».  

Третій блок питань стосувався оцінки стосунків у колективі та їх вплив на 

роботу. На питання «Які у Вас стосунки у колективі?», 15 % відповіли, що 

«гарні» (їм подобаються)», 80 % відсотків сказали, що «погані, але раніше були 

набагато кращі», 5% відсотків відповіли, що стосунки є «жахливими». На 

уточнення, «в чому саме це виражається?», ті працівники які зазначили, що 

погані, можна умовно поділити на декілька груп. Серед найбільш 

розповсюджених відповідей були фрази: «раніше існували традиції», «ми разом  

проводили час, збирались, святкували», «раніше люди не були такі злі», «в нас 

не було стількох конфліктів», « ми не відчували конкуренцію один до одного», 

«люди не хочуть чути інших». Ті працівники, які дали відповідь назвавши 

стосунки «жахливими», також жалілися на невміння людей дослухатися один 

до одного, вони відмічали, що «люди стали більш агресивними, злими, 
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лицемірними». 15% відсотків працівників, які назвали стосунки «гарними», 

пояснили це тим, що вони «не чіпають людей і їх не чіпають» (не мають 

жодних взаємовідносин в групі, окрім професійно необхідних). Також були 

відповіді, що «я маю друзів в колективі, і мені є з ким спілкуватись». 

На запитання «Чи відбулись у Вас змини у стосунках в колективі за 

останні три роки?», всі працівники відзначили погіршення взаємовідносин на 

підприємстві. Найчастішими були відповіді про «негативізм у відносинах», 

«зверхність», «образливість». На уточнюючі питання, щодо причин цих змін, 

працівники констатували, що це сталось «із-за конкуренції», «відсутності 

стабільної заробітної плати», «конфліктності» та «закритості працівників».  

Щодо запитання «Як Ви вважаєте чи впливають стосунки у колективі на 

якість роботи?», 70% вважали, що чим кращі взаємостосунки в колективі, тим 

краще будуть результати роботи. Водночас, 20% повідомили, що навпаки будь-

які стосунки на роботі негативно впливають на якість роботи. За словами цих 

працівників, спілкування навпаки «відволікає від роботи». 10% опитуваних, 

дали відповідь, що стосунки «жодним чином» не впливають на якість роботи, а 

все залежить від «професіоналізму».  

Четвертий блок інтерв’ю стосувався особистісно-важливих якостей 

працівника. На запитання «Якими  особистісними якостями повинні володіти 

ваші колеги?» 70 % відсотків надавали відповіді, які стосувались емоційної 

сфери: «добрий, відкритий, приємний, чемний, спокійний, вміє вислухати», 15 

% називали якості, які пов’язані з професійним спрямуванням: «уважний на 

роботі, обережний, пунктуальний, відповідальний, професійний тощо», 10 % 

указували «почуття гумору, жартівливість, веселість» і 5% не змогли надати 

відповідь («я не знаю, які повинні бути якості», «а ви як думаєте?»).  

Останній блок стосувався труднощів під час спілкування. На запитання 

«Чи виникають у Вас труднощі під час спілкування з колегами?». Відповіді на 

дане питання поділилися таким чином: 30 % зазначили, що вони не мають 

жодних труднощів під час спілкування; 60 % повідомили, що мають труднощі у 

спілкування, 10 % відмовилися відповідати на дане питання. Що стосується 
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найбільш поширених відповідей, на уточнення «які саме труднощі», працівники 

казали про «злість своїх колег», «агресивність», «вони бояться звертатись», 

«зверхність зі сторони колег», «наявність попередніх невирішених конфліктів» 

тощо. На питання про виникнення труднощів під час спілкування з 

керівництвом, 70 % повідомили, що не мають жодних труднощів. Втім, 30 % 

зазначали труднощі, які стосувались «закритістю керівництва», 

«приховуванням інформації від підлеглих», «зверхнім ставленням до 

підлеглих», «агресивністю», «упередженим ставленням». На нашу думку, 

відсоток відповідей на дане питання є недостатньо високим, оскільки 

працівники не бажали говорити про відносини зі своїм керівництвом.  

Усім тим працівникам, хто відповів на питання про труднощі, було задане 

додаткове уточнююче питання про «варіанти вирішення цих труднощів». Серед 

найбільш поширених варіантів вирішення труднощів між колегами, працівників 

відмічали: «вміння вислухати один одного», «бути терплячими», «вибачатись 

за свої дії та слова». Механізмами вирішення суперечностей із керівниками, 

працівники бачили у «відкритості керівництва підприємства», «обговоренні 

нагальних проблем», «лояльному ставленні до працівників», «повазі до 

працівників».  

Відповідно до отриманих відповідей, ми можемо прийти до висновку, що 

працівники негативно оцінюють стан міжособистісних відносин, співвідносять 

і розуміють різниць формат стосунків у групах до кризового періоду на 

підприємстві та натепер та готові змінюватися заради покращення ситуації.  

Наступним етапом нашого дослідження було проведення емпіричне 

дослідження, а саме тестування з допомогою окреслених раніше методик.  

Після ретельної обробки відповідей респондентів, нами було проведено 

кореляційний аналіз. Загалом нами отримано такі результати, загальний 

показник «психологічна атмосфера» має прямі кореляційні зв’язки з 

показниками «групова мотивація» (r = 0,728; р<0,01), «відповідальність» (r = 

0,410 (р<0,01), «колективізм» (r = 0,596 (р<0,01), «згуртованість» (r = 0,548 

(р<0,01), «контактність» (r = 0,495; р<0,01), «відкритість» (r = 0,346; р<0,01), 
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«організованість» (r = 0,488; р<0,01), «інформованість» (r = 0,397; р<0,01), 

«впевненість у собі» (r = 0,444 (р<0,01), «поступливість» (r = 0,566; р<0,01), 

«довірливість» (r = 0,510; р<0,01), «добросердя» (r = 0,290; р<0,01), «чуйність» 

(r = 0,364; р<0,01), «мотивацією прагнення бути серед людей» (r = 0,607; 

р<0,01), «ліберальний стиль керівництва» (r = 0,556; р<0,01) та «демократичний 

стиль керівництва» (r = 0,367; р<0,01).  

Спираючись на ці зв’язки, ми можемо стверджувати, що позитивний стан 

психологічної атмосфери групи повязний з такими характеристик групи як: 

згуртованість, контактність, організованість та поінформованість. Працівники 

зазначили, що достатній рівень цих складових, позитивно вплине на загальний 

рівень психологічного клімату групи.  

На нашу думку, показники даних кореляційних зв’язків підтверджують 

нашу теоретичну модель, тобто рівень психологічного клімату групи 

пов’язаний з міжособистісними взаємовідносинами всередині цієї групи.  

Також потрібно звернути увагу на індивідуальні показники 

міжособистісного спілкування, які також позитивно впливають на психологічну 

атмосферу групу. До них належать: впевненість у собі, чуйність, добросердя, 

довірливість та поступливість. Зазначені показники належать до вектору 

«доброзичливість», ймовірно наявність даних характеристик у члена групи 

вказує на позитивні загально групові показники.  

Однак, у цьому випадку, потрібно зазначити, про можливі елементи 

замовчування, оскільки наявність цих характеристик створює основу для 

додаткового кредиту довіри до керівництва та організації загалом. 

Так само, також наявні обернені кореляційні зв’язки з показника 

«завуальована жорстокість» (r = -0,197; р<0,01), «відкрита жорстокість» (r = -

0,147; р<0,05), «негативізм» (r = -0,413; р<0,01), «бурчання» (r = -0,407; р<0,01), 

«негативний досвід спілкування» (r = -0,388; р<0,01), «агресивність» (r = -0,200; 

р<0,01), «скептицизм» (r = -0,278; р<0,01) та «директивний стиль керівництва» 

(r = -0,202; р<0,01).  
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Існування даних зв’язків, вказує нам, про певний негативізм, обурення та 

ворожнечу, яка є у всіх групах даного підприємства. Усе це проявляється в 

деструктивних установках під час міжособистісної взаємодії. З допомогою 

отриманих показників, ми можемо стверджувати, що наявність цих 

характеристик негативно позначається на міжособистісному спілкуванні між 

працівниками та на стані психологічного клімату підприємства загалом. 

Потрібно відмітити, що дані показники характерні не тільки старшим особам, а 

й молодим працівникам. Тому не зрозумілим стає той факт, що призвело до 

створення їх, чи негативний клімат підприємства в якому вони опинилися, чи 

загальні тенденції (економічна криза, політична ситуація, соціальні проблеми) 

країни.  

Ще однією складовою, яка має вплив на психологічну атмосферу є 

мотивація, а саме групова мотивація на успіх. Чим вона більше тим краще буде 

психологічний клімат. Наявність даної кореляції є цілком логічною, оскільки 

чим краще буде вмотивована група (досягнення загальних цілей), тим кращою 

буде психологічна атмосфера в ній.  

Кореляція між психологічною атмосферою та мотивом стремління до 

людей, показує нам, що завдяки відкритості, намаганню заводити нові 

знайомства та розвивати вже існуючі дозволяє покращувати психологічний 

клімат групи. У цьому випадку, ми можемо сказати про емпатійність, чуйність 

та екстравертованість особистості. Завдяки цій характеристики особистість, 

підтримує міжособистісну взаємодію в групі.  

Також потрібно звернути увагу на зв’язки стилів керівництва з 

психологічною атмосферою групи. Згідно з нашими теоретичними основ ами 

дисертаційного дослідження взаємодія керівника та підлеглого є складовою 

міжособистісної взаємодії в групі та психологічно клімату загалом. Отримані 

результати вказують на те, що ліберальний та демократичний стиль 

керівництва позитивно впливає на показник психологічної атмосфери групи, а 

директивний, навпаки погіршує (знижує) психологічну атмосферу.  
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Розглянувши цю взаємодію на двох рівнях, ми припускаємо, що 

міжособистісна взаємодія підлеглого та керівника демонструє вплив 

індивідуальних характеристик останнього. Характер, темперамент, модель 

поведінки керівництва накладає досить суттєвий відбиток на психологічному 

стані підлеглого. На другому рівні організація роботи та принципи управління 

(правила, норми, традиції) групою також суттєво вплавають стан працівник та 

психологічний клімат загалом.  

Показник «групової мотивації», дозволяє нам розглянути які 

характеристики впливають на його формування. Для якісного існування групи, 

колективу або організації, її показник групової мотивації повинен бути на 

достатньо високому рівні. Оскільки за відсутності групової мотивації на 

досягнення успіху, у групі будуть утворюватися конфлікти, виникатимуть 

протиріччя.  

Зважаючи на результати кореляційного аналізу «групова мотивація» має 

прямі кореляційні зв’язки з такими показниками, як: «відповідальність» (r = 

0,397; р<0,01), «колективізм» (r = 0,524; р<0,01), «згуртованість» (r = 0,536; 

р<0,01), «контактність» (r =0,483; р<0,01), відкритість (r = 0,357; р<0,01), 

«організованість» (r =0,507; р<0,01), «інформованість» (r = 0,461; р<0,01), 

«впевненість у собі» (r =0,473; р<0,01), «поступливість» (r = 0,515; р<0,01), 

«довірливість» (r =0,522; р<0,01), «добросердя» (r = 0,270; р<0,01), «чуйність» (r 

= 0,344; р<0,01), «мотивацією прагнення до людей» (r = 0,731; р<0,01), 

«ліберальний стиль керівництва» (r = 0,486; р<0,01) та «демократичний стиль 

керівництва» (r = 0,365 р<0,01).  

Як ми бачимо, основні кореляційні зв’язки подібні до показника 

«психологічна атмосфера», але мають різну вагу. Аналізуючи дані кореляції, 

потрібно розділити їх залежно від чинника впливу (внутрішньогрупові та 

особистісні). Завдяки покращенню відкритості, колективізму, контактності, 

інформованості та організованості групи, мотивація на досягнення успіху 

групою зростатиме. Це пояснюється тим, що члени групи розуміють та знають 

загальну мету. Вони допомагають один одному, разом організовують процес. 
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Усі ці складові психологічного клімату створюють особливу загальну групову 

позицію «Ми», завдяки якій група отримує додатковий ресурс – згуртованість.  

Так само, особистісні показники дозволяють нам створити модель члена 

групи. Він повинен бути чуйний, добрий, «м’який», поступливий.  

Також на групову мотивацію досягнення успіху позитивно впливає образ 

керівника (демократичний і ліберальний). Саме завдяки його прикладу інші 

члени групи також слідують загальній меті. Цікавим фактом є те, що показник 

директивного стилю керівництва не отримав статистично значущі результати, 

що свідчить про те, що авторитарний керівник, ніяк не впливає на рівень 

мотивації досягнення успіху групою.  

Однак, потрібно звернути увагу на обернені кореляційні зв’язки з 

«завуальованою жорстокістю» (r = -0,145; р<0,01), «негативізм» (r = -0,224; 

р<0,01), «бурчання» (r = -0,274; р<0,01), «негативний досвід спілкування» (r = -

0,227; р<0,01), «агресивність» (r = -0,200; р<0,01), «скептицизм» (r = -0,185; 

р<0,01). Вони показують нам, що невпевненість у собі, критиканство, надмірна 

агресивність негативно впливають на рівень групової мотивації на успіх. На 

нашу думку, це можна пояснити певним протестом деяких членів групи, 

відмовою виконувати завдання або не розуміння цілей та мети групи, а також 

загальним негативним ставленням до інших членів групи.  

Зважаючи на концепцію Р. С. Немова соціально-психологічний клімат, 

функціонально складається із семи характеристик: відповідальність, 

колективізм, згуртованість, контактність, відкритість, організованість та 

інформативність. Потрібно відмітити що ці характеристики мають сильні прямі 

зв’язки одна з одною. Це можна пояснити тим, що психологічний клімат є 

складною системою, у які загальний рівень клімату змінюється зі зміною 

складників системи, водночас всі вони пов’язані між собою.  

Показник «відповідальність» має прямі кореляції з такими показниками: 

«колективізм» (r = 0,557; р<0,01), «згуртованість» (r = 0,595; р<0,01), 

«контактність» (r = 0,519; р<0,01), «відкритість» (r = 0,406; р<0,01), 

«організованість» (r = 0,449; р<0,01), «інформативність» (r = 0,354; р<0,01), 
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«впевненість у собі» (r = 0,550; р<0,01), «поступливість» (r = 0,422; р<0,01), 

«довірливість» (r = 0,364; р<0,01), «добросердя» (r = 0,407; р<0,01), «чуйність» 

(r = 0,560; р<0,01), «мотивація прагнення до людей» (r = 0,471; р<0,01), 

«демократичний стиль керівництва» (r = 0,249 (р<0,01). 

Аналізуючи ці кореляції, ми можемо говорити, що на відповідальність, 

позитивно впливають усі зазначені вище інші кладники психологічного 

клімату, також схвальні характеристики представленні в опитувальнику Т. Ліри 

(поступливість, довірливість, чуйність, добросердя та впевненість у собі).  

Демократичний стиль керівництва відповідно показникам кореляційного 

аналізу позитивно впливає на відповідальність. Це пояснюється делегуванням 

повноважень у групі та демократичним прийняттям рішення, тобто кожен член 

групи розуміє власну відповідальність за всі групові рішення.  

Наявні обернені кореляційні зв’язки з показниками «відкрита 

жорстокість» (r = -0,289; р<0,01), «негативізм» (r = -0,209; р<0,01), «бурчання» 

(r = -0,401; р<0,01), «негативний досвід спілкування» (r = -0,376; р<0,01), 

«домінантність» (r = -0,255; р<0,01), «скептицизм» (r = -0,465; р<0,01), «мотив 

бути відкинутим» (r = -0,204; р<0,01), тому негативно впливають на дану 

характеристику. Ми можемо зробити припущення, що особи у яких наявні 

описані вище чинники, скоріш за все, є безвідповідальними і їх діяльність у 

ставленні до всієї групи буде деструктивною.  

Показник «колективізму» наявний у даному дослідження має подібні 

прямі кореляційні зв’язки, як і «відповідальність», а саме: «згуртованість» (r = 

0,615; р<0,01), «контактність» (r = 0,431; р<0,01), «відкритість» (r = 0,441; 

р<0,01), «організованість» (r = 0,467; р<0,01), «інформативність» (r = 0,293; 

р<0,01), «впевненість у собі» (r = 0,481; р<0,01), «поступливість» (r = 0,656; 

р<0,01), «довірливість» (r = 0,553; р<0,01), «добросердя» (r = 0,423; р<0,01), 

«чуйність» (r = 0,503; р<0,01), «мотивація прагнення до людей» (r = 0,457; 

р<0,01), «ліберальний стиль керівництва (r = 0,468; р<0,01), «демократичний 

стиль керівництва (r = 0,538; р<0,01). На нашу думку, це пояснюється 

розумінням цілісності, єдності групи, тому є зв’язки з груповою мотивацією 
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досягнення успіху, загальною психологічною атмосферою. Також цікавою 

особливістю є те, що, окрім, демократичного стилю керівництва, з’явився 

кореляційний зв'язок із ліберальним стилем керівництва, ймовірно, це 

пов’язано певною рівністю з підлеглими, компанійським ставленням керівника 

до інших членів групи. 

Обернені кореляційні зв’язки наявні з показниками «відкрита 

жорстокість» (r = -0,383; р<0,01), «негативізм» (r = -0,292; р<0,01), «бурчання» 

(r = -0,483; р<0,01), «негативний досвід спілкування» (r = -0,503; р<0,01), 

«домінантність» (r = 0,256; р<0,01), «агресивність» (r = -0,295; р<0,01), 

«скептицизм» (r = -0,336; р<0,01), «мотив бути відкинутим» (r = -0,164; р<0,05), 

«директивний стиль керівництва» (r = -0,396; р<0,01). Наявність цих кореляцій 

свідчить про відчуження певних членів групи. На нашу думку, саме ці 

детермінанти негативно впливають на колективізм групи, руйнуючи соціально-

психологічний клімат.  

Показник «згуртованості» є семантично схожим з попереднім 

показником, тому має ті ж самі прямі кореляційні зв’язки (але є різниця в 

статистичній значущості) «контактністю» (r = 0,493; р<0,01), «відкритістю» (r = 

0,229; р<0,01), «організованістю» (r = 0,513; р<0,01), «інформованістю» (r = 

0,475; р<0,01), «впевненістю у собі» (r = 0,240; р<0,01), «поступливістю» (r = 

0,404; р<0,01), «довірливістю» (r = 0,331; р<0,01), «добросердям» (r = 0,199; 

р<0,01), «чуйністю» (r = 0,334; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 

0,338; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,195; р<0,01), 

«демократичним стилем керівництва» (r = 0,304; р<0,01). 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю «(r = -0,247; 

р<0,01), «відкритою жорстокістю» (r = -0,247; р<0,01), «негативізмом» (r = -

0,310; р<0,01), «бурчанням» (r = -0,542; р<0,01), «негативним досвідом 

спілкування» (r = -0,435; р<0,01), «вимогливістю» (r = -0,300; р<0,01), 

«скептицизмом» (r = -0,577; р<0,01). 

Однак суттєвою відмінністю кореляційних зв’язків у показника 

«згуртованість» та «колективізм» є те, згуртованість немає статистично 
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значущих зв’язків з директивним стилем керівництва. Зважаючи на дані 

особливості, ми можемо сказати, що керівних не сприймається групою, як її 

член, а є лише номінальною фігурою під час взаємодії. Присутніми у такому 

випадку є лише формальні відносини, між керівником та підлеглими, а не 

формальні відсутні через різницю у статусі членів взаємодії.  

Показник «контактність» має досить високі прямі кореляційні зв’язки з 

показниками «відкритістю» (r = 0,506; р<0,01), «організованістю» (r = 0,738; 

р<0,01), «інформованістю» (r = 0,621; р<0,01), «впевненістю у собі» (r = 0,572; 

р<0,01), «поступливістю» (r = 0,458; р<0,01), «довірливістю» (r = 0,629; р<0,01), 

«добросердям» (r = 0,475; р<0,01), «чуйністю» (r = 0,690; р<0,01), «мотивом 

прагнення до людей» (r = 0,523; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 

0,395; р<0,01), «демократичним стилем керівництва» (r = 0,175; р<0,05). 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю «(r = -0,314; 

р<0,01), «відкритою жорстокістю» (r = -0,483; р<0,01), «негативізмом» (r = -

0,425; р<0,01), «бурчанням» (r = -0,525; р<0,01), «негативним досвідом 

спілкування» (r = -0,429; р<0,01), «домінантність» » (r = -0,558; р<0,01), 

«вимогливістю» (r = -0,173; р<0,01), «скептицизмом» (r = -0,285; р<0,01), 

«директивний стиль керівництва» (r = -0,179; р<0,05). 

«Відкритість» має прямі кореляційні зв’язки з такими показниками 

дослідження, як: «організованістю» (r = 0,169; р<0,05), «інформованістю» (r = 

0,500; р<0,01), «впевненістю у собі» (r = 0,499; р<0,01), «поступливістю» (r = 

0,319; р<0,01), «довірливістю» (r = 0,365; р<0,01), «добросердям» (r = 0,443; 

р<0,01), «чуйністю» (r = 0,520; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 

0,469; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,496; р<0,01), 

«демократичним стилем керівництва» (r = 0,426; р<0,05). 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю «(r = -0,326; 

р<0,01), «відкритою жорстокістю» (r = -0,416; р<0,01), «негативізмом» (r = -

0,297; р<0,01), «бурчанням» (r = -0,388; р<0,01), «негативним досвідом 

спілкування» (r = -0,225; р<0,01), «домінантність» (r = -0,392; р<0,01), «мотив 
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бути відкинутим» (145; р<0,05) «директивний стиль керівництва» » (r = -0,377; 

р<0,05). 

Показник «організованість», як характеристика групи має такі прямі 

кореляційні зв’язки «інформованістю» (r = 0,469; р<0,01), «впевненістю у собі» 

(r = 0,459; р<0,01), «поступливістю» (r = 0,327; р<0,01), «довірливістю» (r = 

0,475; р<0,01), «добросердям» (r = 0,227; р<0,01), «чуйністю» (r = 0,457; 

р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 0,472; р<0,01), «мотив бути 

відкинутим» (r = 0,257; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,232; 

р<0,01), «демократичним стилем керівництва» (r = 0,190; р<0,05). 

Обернені кореляційні зв’язки з «відкритою жорстокістю» (r = -0,181; 

р<0,05), «бурчанням» (r = -0,175; р<0,05), «негативним досвідом спілкування» 

(r = -0,170; р<0,05), «домінантність» (r = -0,225; р<0,01), «мотив бути 

відкинутим» (145; р<0,05). 

Показник «інформованість» групи має прямі кореляційні зв’язки з 

показниками «впевненістю у собі» (r = 0,207; р<0,01), «поступливістю» (r = 

0,244; р<0,01), «довірливістю» (r = 0,485; р<0,01), «добросердям» (r = 0,226; 

р<0,01), «чуйністю» (r = 0,600; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 

0,412; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,426; р<0,01), 

«демократичним стилем керівництва» (r = 0,378; р<0,01). 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю «(r = -0,514; 

р<0,01), «відкритою жорстокістю» (r = -0,490; р<0,01), «негативізмом» (r = -

0,352; р<0,01), «бурчанням» (r = -0,437; р<0,01), «негативним досвідом 

спілкування» (r = -0,206; р<0,01), «домінантність» (r = -0,384; р<0,01), 

«агресивність» (r = -0,163; р<0,05) «скептицизмом» (r = -0,286; р<0,01), 

«директивний стиль керівництва» (r = -0,205; р<0,05). 

Як ми бачимо, всі складники (вектори розвитку) психологічного клімату 

мають типові кореляційні зв’язки, тому всі вони повинні розглядати та 

аналізуватися разом, за умови наявності усіх вищезазначених зв’язків. Потрібно 

звернути увагу, що лише ліберальний стиль керівництва наявний у деяких із 

них, на нашу думку, це, можливо, через нерозуміння понять. Здебільшого 



 100 

респонденти, даючи відповіді на питання опитувальника усвідомлено не бачили 

різниці між проявами ліберального та демократичного керівництва.  

Відповідно до нашої теоретичної моделі, оцінка психологічного клімату в 

групі  пов’язана з  міжособистісним спілкуванням. У свою чергу відповідно до 

результатів емпіричного дослідження є кореляційних зв’язків між 

деструктивними установками міжособистісних відносин та іншим показниками 

представленими в нашому дослідженні (психологічна атмосфера, складові 

психічного клімату тощо).  

«Завуальована жорстокість» - перша деструктивна установка має 

обернені кореляційні зв’язки з показниками «психологічна атмосфера групи» 

«поступливістю» (r = -0,300; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,368; р<0,01), 

«добросердям» (r = -0,344; р<0,01), «чуйністю» (r = -0,483; р<0,01), 

«ліберальним стилем керівництва» (r = -0,420; р<0,01), «демократичним стилем 

керівництва» (r = -0,163; р<0,05). Саме ця характеристика негативно впливає на 

усі прояви соціально-психологічного клімату. На нашу думку, вона є тригером 

для більшості внутрішньогрупових конфліктів. Члени колективу накопичують 

негативні емоції по відношенню до інших членів групи.  

Також ця теза підтверджується представленими нижче прямими 

кореляційними показниками, як: відкрита жорстокість» (r = 0,743; р<0,01), 

«негативізмом» (r = 0,679; р<0,01), «бурчанням» ,590; р<0,01), «негативним 

досвідом спілкування» (r = 0,588; р<0,01), «домінантність» (r = 0,653; р<0,01), 

«агресивність» (r = 0,538 (р<0,05) «скептицизмом» (r = 0,286; р<0,01), «мотив 

бути відкинутим» (r = 0,507; р<0,01)«директивний стиль керівництва» (r = 

0,488; р<0,01). Цікавою особливістю є наявність позитивної кореляції з 

«директивним стилем керівництва» та негативної з «демократичним й 

ліберальним стилями керівництва». Це ймовірно пов’язано з тим, що під час 

взаємодії в групі з директивним керівником, члени групи не можуть вільно 

обговорювати всі негативні моменти, які існую у групі, на відміну від членів 

груп із ліберальним або демократичним керівником. Саме така форма і впливає 
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на накопичення негативних переживань і може нами розумітися, як прояв 

«завуальованої жорстокості».  

Показник «відкрита жорстокість» має обернені кореляції з показниками 

«впевненість у собі» (r = -0,235; р<0,01), «поступливістю» (r = -0,516; р<0,01), 

«довірливістю» (r = -0,559; р<0,01), «добросердям» (r = -0,469; р<0,01), 

«чуйністю» (r = -0,659; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = -0,188; 

р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = -0,401; р<0,01), 

«демократичним стилем керівництва» (r = -0,326; р<0,05).  

Так само, також наявні прямі кореляційні зв’язки з показниками: 

«негативізмом» (r = 0,657; р<0,01), «бурчанням» (r = 0,676; р<0,01), 

«негативним досвідом спілкування» (r = 0,688; р<0,01), «домінантність» (r = 

0,818; р<0,01), «агресивність» (r = 0,563; р<0,01)«скептицизмом» (r = 0,457; 

р<0,01), «мотив бути відкинутим» (r = 0,576; р<0,01)«директивний стиль 

керівництва» (r = 0,477; р<0,01).  

Цей показник також має подібні кореляційні зв’язки, як і «завуальована 

жорстокість», але причиною утворення «відкритої жорстокості» є інші 

соціально-психологічні механізми. Вони пов’язані з рольовою поведінкою 

членів групи та їхніми індивідуальними особливостями (темперамент, характер, 

комплекси та самооцінка). Усі ці елементи впливають на поводження людей і 

слугують причиною виникнення протиріч, конфліктів та суперечок у групі.  

«Негативізм» має обернені кореляції з показниками «впевненість у собі» 

(r = -0,285; р<0,01), «поступливістю» (r = -0,541; р<0,01), «довірливістю» (r = -

0,517; р<0,01), «добросердям» (r = -0,351; р<0,01), «чуйністю» (r = -0,486; 

р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = -0,228; р<0,01), «ліберальним 

стилем керівництва» (r = -0,429; р<0,01). Він демонструє вплив негативних 

суджень, які є у членів групи і негативно впливають на загальний показник 

психологічної атмосфери та психологічний клімат загалом. Згідно з 

інтерпретацією цієї методики «негативізм» розуміється як негативне ставлення 

до інших людей, проте потрібно також робити акцент й на тому що він впливає 

на відношення до групи та організації. 
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Зі свого боку, також наявні прямі кореляційні зв’язки з показниками:  

«бурчанням» (r = 0,739; р<0,01), «негативним досвідом спілкування» (r = 0,794; 

р<0,01), «домінантність» (r = 0,675; р<0,01), «агресивність» (r = 0,673; 

р<0,01)«скептицизмом» (r = 0,612; р<0,01), «мотив бути відкинутим» (r = 0,527; 

р<0,01)«директивний стиль керівництва» (r = 0,524; р<0,01), які підтверджують 

зазначені вище постулати. 

«Бурчання» інтерпретується як схильність робити необґрунтовані 

узагальнення негативних фактів в області взаємини з партнерами і в 

спостереженні за соціальною дійсністю. Цей показник має обернені кореляції з 

показниками «впевненість у собі» (r = -0,368; р<0,01), «поступливістю» (r = -

0,526; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,547; р<0,01), «добросердям» (r = -0,329; 

р<0,01), «чуйністю» (r = -0,469; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = -

0,276; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = -0,273; р<0,01). 

Також наявні прямі кореляційні зв’язки з показниками: «негативним 

досвідом спілкування» (r = 0,779; р<0,01), «домінантність» (r = 0,597; р<0,01), 

«агресивність» (r = 0,675; р<0,01)«скептицизмом» (r = 0,608; р<0,01), «мотив 

бути відкинутим» (r = 0,448; р<0,01)«директивний стиль керівництва» (r = 

0,289; р<0,01). Тобто ми можемо сказати, що «бурчання» пов’язане з іншими 

негативними проявами у спілкуванні. Окремо потрібно відмітити зв'язок 

«бурчання» з «відкритою та завуальованою жорстокістю», у цьому випадку 

«бурчання» є проміжною ланкою між цими характеристиками. Даний показник 

має сильний прямий кореляційний зв'язок з «директивним стилем керівництва», 

проявом цього є існування протиріч та відсутність можливості у членів групи 

виказувати або обговорювати проблеми. 

«Негативний досвід спілкування», як і попередні показники даної 

тематики (деструктивна установка) має наступні такі кореляційні зв’язки з 

показниками «впевненість у собі» (r = -0,441; р<0,01), «поступливістю» (r = -

0,635; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,537; р<0,01), «добросердям» (r = -0,463; 

р<0,01), «чуйністю» (r = -0,469; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = -

0,221; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = -0,316; р<0,01), 
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«демократичний стиль керівництва» (r = -0,224; р<0,01). Показники даних 

кореляцій свідчать про існування негативної залежності. 

Так само, також наявні прямі кореляційні зв’язки з показниками: 

«домінантність» (r = 0,630; р<0,01), «агресивність» (r = 0,706; 

р<0,01)«скептицизмом» (r = 0,589; р<0,01), «мотив бути відкинутим» (r = 0,591; 

р<0,01)«директивний стиль керівництва» (r = 0,466; р<0,01).  

Попередній досвід негативного спілкування призводить до погіршення 

багатьох складників психологічного клімату (відповідальність, згуртованість, 

колективізм, контактність, інформованість), на нашу думку, це пов’язано з 

наявністю у людей попереднього досвіду негативного спілкування. Так само, це 

призводить до проблем у спілкуванні, які позначаються на індивідуальних 

особливостях, вони стають більш жорсткішими, грубими, нетерпимими. На 

нашу думку, саме цей показник є основоположним у створенні загального 

негативного емоційного фону групи і погіршує соціально-психологічний 

клімат. У зв’язку з наявністю такого досвіду, людина відчуває страх у 

спілкуванні з іншими, призводить до посилення «мотиву бути відкинутим». 

Головною проблемою даної вибірки, яка проявилась під час дослідження, була 

проблема спілкування. Члени усіх груп (незалежно від характеру праці) не 

вміють спілкуватися, проявляти емоції, доводити іншим особам свою думку. 

Цікавим фактом є те, що «негативний досвід спілкування» також має 

зв’язки з формою керівництва. Ліберальний та демократичний мають негативну 

кореляцію, тобто створенні керівництвом умови (існуючі правила й норми) 

покращують міжособистісну взаємодію, у таких групах люди намагаються 

спілкуватися, розширюючи моле своїх контактів. Проте директивний стиль 

керівництва, навпаки погіршує існуючі умови, формує додаткові бар’єри між 

членами групи та знижує їх взаємодію. 

Аналізуючи показники міжособистісних відносин (Т.Лірі), ми можемо 

сказати, про існування полярності між ними. Розглядаючи їх ми бачимо, що 

«домінантність» має обернені кореляції з показниками «впевненість у собі» (r = 

-0,304; р<0,01), «поступливістю» (r = -0,553; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,654; 
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р<0,01), «добросердям» (r = -0,574; р<0,01), «чуйністю» (r = -0,670; р<0,01), 

«мотивом прагнення до людей» (r = -0,249; р<0,01), «ліберальним стилем 

керівництва» (r = -0,226; р<0,01). 

Це пов’язано з прагненням осіб домінувати над іншими, нав’язувати їм 

свою думку (навіть якщо вона не вірна), повчати. Такі члени групи не вміють 

приймати думку інших, не приймають інших лідерів, тому це негативно 

впливає взаємодію з іншими та на вектори розвитку психологічного клімату 

групи (колективізм, відповідальність, організованість та інформованість). Втім, 

також цікавою особливістю є відсутність статистично значущої взаємодії між 

загальним показником психологічної атмосфери та групової мотивації на 

досягнення успіху. На нашу думку, це пов’язано з свідомим навіюванням таких 

членів групи. Прояв «домінантності» впливає на індивідуально-психологічні 

характеристики агресивно-домінантні члени групи не схильні виказувати 

чуйність, довіру до інших людей.  

Також цікавою особливістю даної кореляції є обернений зв’язок з 

показником «впевненість у собі», що свідчить про наявність певних комплексів, 

які вони бажають приховати; тому обирають агресивну модель поведінки, яка 

негативно впливає на інших членів групи. 

У свою чергу, також наявні прямі кореляційні зв’язки з показниками: 

«агресивність» (r = 0,584; р<0,01) «скептицизмом» (r = 0,433; р<0,01), «мотив 

бути відкинутим» (r = 0,583; р<0,01) «директивний стиль керівництва» (r = 

0,433; р<0,01). Дані показники є додатковим підтвердженням того, що 

домінанта (авторитарна) поведінка пов’язана з деструктивними 

комунікаційними установками та мотивом бути відкинутим від людей. Завдяки 

таким характерологічним особливостям, вони демонструють агресивність у 

спілкуванні. Також є прямий зв'язок між «домінантністю» та «директивним 

стилем керівництва», на нашу думку, така закономірність є намаганням членів 

групи копіювати модель поведінки керівника, несвідомо демонструючи наявні 

у нього негативні прояви.   
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Показник «впевненість у собі» має прямі кореляційні зв’язки з 

показниками «поступливістю» (r = 0,461; р<0,01), «довірливістю» (r = 0,522; 

р<0,01), «добросердям» (r = 0,508; р<0,01), «чуйністю» (r = 0,499; р<0,01), 

«мотивом прагнення до людей» (r = 0,622; р<0,01), «ліберальним стилем 

керівництва» (r = 0,210; р<0,01), «демократичним стилем керівництва» (r = 

0,213; р<0,01). Впевнені в собі члени групи завдяки адекватній самооцінки та 

відсутності комплексів схвально оцінюють інших членів групи, формуючи у 

такий спосіб позитивну атмосферу в групі. Ці особи є відповідальним, 

відкритими та організованими, вони розуміють групові цілі й відчувають 

згуртованість з іншими членами даної групи. Маючи прямі кореляційні зв’язки 

між «впевненістю у собі» та «демократичним і ліберальним стилями 

керівництва», ми можемо сказати, що дана індивідуальна характеристика 

дозволяє особам вільно почуватися у таких групах.  

Також має обернені кореляційні зв’язки з «скептицизмом» (r = -0,163; 

р<0,05) та «мотивом бути відкинутим» (r = -0,182; р<0,05). Завдяки розумінню 

власної ролі та прийнятному ставленню до власної персони, вони не схильні до 

проявів критиканства, агресії, негативізму та інших негативних особливостей, 

які є у групах. 

Однак потрібно розуміти, що «показник впевненість у собі» може 

видозмінитися на іншу характерологічну особливість – егоцентризм. У такому 

випадку, особи перестануть зважати на думки, інтереси та точку зору інших 

осіб, що також негативно відзначається на соціально-психологічному клімату 

всієї групи. 

Показник «агресивність» має обернені кореляції з показниками 

«поступливістю» (r = -0,579; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,456; р<0,01), 

«добросердям» (r = -0,246; р<0,01), «чуйністю» (r = -0,252; р<0,01). Завдяки цим 

кореляціям, ми можемо сказати, агресивність, як показник міжособистісних 

відносин (спілкування), негативно впливає, як на загальний показник 

психологічної атмосфери, так і на вектори розвитку соціально-психологічного 

клімату. Також логічним є обернений зв'язок агресивної поведінки осіб з 
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проявом поступливості, довірливості та чуйності. Така модель, на нашу думку, 

може бути сформована під час становлення особистості (відносини з батьками) 

або набутою під впливом психоемоційного травмуючого досвіду. 

Додатковим підтвердженням цього є прямі кореляційні зв’язки з 

показниками: «скептицизм» (r = 0,538; р<0,01), «мотив бути відкинутим» (r = 

0,496; р<0,01) «директивний стиль керівництва» (r = 0,222; р<0,01). Ми 

вважаємо, що існують дві форми проявів «агресивності» у міжособистісній 

взаємодії.  

Перша – активна агресія, яка виражена у «завуальованій та відкритій 

жорстокості», негативізмі. Друга – пасивна агресія, яка має форму «бурчання» 

та скептицизму. На нашу думку, такі прояви залежать від індивідуально-

психологічних особливостей членів групи та стану психологічного клімату у 

ній. 

«Скептицизм» має обернені кореляції з показниками  «поступливістю» (r 

= -0,416; р<0,01), «довірливістю» (r = -0,355; р<0,01), «добросердям» (r = -0,403; 

р<0,01), «чуйністю» (r = -0,455; р<0,01), «демократичний стиль керівництва» (r 

= -0,170; р<0,05). Як ми бачимо, даний показник схильний вплинути на стан 

члена групи та на загальний показник психологічної атмосфери в ній. 

Скептичні особи можуть бути підозрілими, образливими. Вони схильні до 

сумніву в усьому. У їх поведінці проявляється критичність щодо суджень 

інших, неприйняття групи (цілей). Тому дані особи є невпевненими у собі, не 

здатними будувати довготривалі інтерперсональні контакти з іншими членами 

групи. 

Зі свого боку, також є прямі кореляційні зв’язки з показниками: 

«завуальована жорстокість» (r = 0,523; р<0,01), «відкрита жорстокість» (r = 

0,457; р<0,01), «негативізм» (r = 0,612; р<0,01), «бурчання» (r = 0,608; р<0,01), 

«негативний досвід спілкування» (r = 0,589; р<0,01), «домінантність» (r = 0,584; 

р<0,01), «агресивність» (r = 0,538; р<0,01)«мотив бути відкинутим» (r = 0,563; 

р<0,01), «директивний стиль керівництва» (r = 0,428; р<0,01). Прояв 

скептицизму також позначається на міжособистісній взаємодії. Вони здатні до 
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жорстокості, бурчання та негативізму. Щодо зв’язку «скептицизму» та 

«негативного досвіду спілкування», ми може сказати, що саме попередній 

досвід призводить до скепсису, що, в свою чергу, є тригером наступної 

мотивації бути відкинутим.  

Аналізуючи такі показники (поступливість, довірливість, добросердя, 

чуйність), ми може зауважити, що є досить сильні зв’язки між ними. Це 

виражається у наявності подібних кореляційних зв’язках. Згідно з методикою 

діагностики міжособистісних Т. Лірі дані показники відповідають фактору 

дружелюбність. Тому, доцільним буде, загальний спільний описовий аналіз цих 

змінних.  

Показник «поступливість» має прямі кореляційні зв’язки з показниками 

«довірливістю» (r = 0,843; р<0,01), «добросердям» (r = 0,633; р<0,01), 

«чуйністю» (r = 0,617; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 0,665; 

р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,253; р<0,01), «демократичним 

стилем керівництва» (r = 0,286; р<0,01). Обернені кореляційні зв’язки з 

«мотивом бути відкинутим» (r = -0,204; р<0,01), «директивний стиль 

керівництва» (r = -0,200; р<0,01). Вміння людей поступатись, дозволяє їм 

знаходити компроміси під час взаємодії в групі, завдяки чому зменшує 

кількість конфліктних ситуацій і у такий спосіб покращують психологічний 

клімат в групі. 

Показник «довірливість» має прямі кореляційні зв’язки з показниками 

«добросердям» (r = 0,592; р<0,01), «чуйністю» (r = 0,654; р<0,01), «мотивом 

прагнення до людей» (r = 0,697; р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 

0,290; р<0,01), «демократичним стилем керівництва» (r = 0,218; р<0,01). 

Обернені кореляційні зв’язки «мотивом бути відкинутим» (r = -0,185; р<0,01), 

«директивний стиль керівництва» (r = -0,158; р<0,05). 

Показник «добросердя» має прямі кореляційні зв’язки з показниками 

«чуйністю» (r = 0,733; р<0,01), «мотивом прагнення до людей» (r = 0,409; 

р<0,01), «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,243; р<0,01), «демократичним 

стилем керівництва» (r = 0,344; р<0,01). Обернені кореляційні зв’язки з «мотив 
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бути відкинутим» (r = -0,403; р<0,01), «директивний стиль керівництва» (r = -

0,407; р<0,05). 

Показник «чуйність» має прямі кореляційні зв’язки з показниками 

«мотивом прагнення до людей» (r = 0,463; р<0,01), «ліберальним стилем 

керівництва» (r = 0,431; р<0,01), «демократичним стилем керівництва» (r = 

0,368; р<0,01). Обернені кореляційні зв’язки з «мотив бути відкинутим» (r = -

0,430; р<0,01), «директивний стиль керівництва» (r = -0,453; р<0,05). 

Члени груми з даними показниками відрізняються поступливістю, 

емоційною стриманістю та слухняністю. Вони є конформним, «м’якими», 

здебільшого не схильні обстоювати власну думку. Вони ставлять інтереси 

групи вище особистих. Є доброзичливими і любязними з усіма, орієнтовані на 

прийняття та соціальне схвалення. 

Однак потрібно розуміти, що особи з такими проявами можуть також 

демонструвати протилежні моделі поведінки. Одні з них будуть спрямовлені на 

конгруентність у контактах з іншими членами групи, а інші, навпаки, будуть 

невпевненими у собі, не зможуть протиставити свою думку оточуючим. 

Згідно до опитувальника афіліації А. Мехрабіана, усі люди мають два 

мотиви, які є тригерами міжособистісної взаємодії. Перший з них – мотивація 

прагнення до людей, яка виражається у намаганні будувати, як можна більше 

контактів, підтримання та розвиток нинішньої взаємодії з членами групи. 

Другий – страх бути відкинутим, який розглядається у формі уникнення 

контактів, намагання бути самотнім (відлюдькуватість). Такі члени групи не 

бажають створювати нові контакти та схильні лише підтримувати мінімальний 

рівень вже наявних (для вирішення робочих питань). 

«Мотивація прагнення до людей» має прямі кореляційні зв’язки з 

показниками «ліберальним стилем керівництва» (r = 0,195; р<0,01), 

«демократичним стилем керівництва» (r = 0,264; р<0,01). Показники даних 

зав’язків демонструють, що особи які намагаються створювати нові контакти, 

схильні до відкритості, згуртованості та колективності. Перебування у групі 

для них є головною ціллю, що, зі вого боку, позитивно відображається на рівні 
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психологічного клімату групи. Такі намагання призводять до прояву 

поступливості, довірливості, чуйності та добросердя по відношенню до інших 

членів групи. 

Даний мотив позитивно позначається на рівні міжособистісних відносин 

у групі, проявом чого є прямі кореляційні зв’язки «демократичним і 

ліберальним стилями керівництва». На нашу думку, керівники у таких групах 

створюють умови для існування такої взаємодії. 

Завдяки такій поведінці, особи не схильні до відкритої жорстокості та 

інших негативних проявів у міжособистісній взаємодії. Тому наявні обернені 

кореляційні зв’язки з «мотив бути відкинутим» (r = -0,430; р<0,01). Головною 

особливістю даного показника є обернений кореляційний зв'язок з іншим 

(полярним) показником цієї методики – мотивом бути відкинутим. Потрібно 

розуміти, що аналізуючи дані показники, ми можемо сказати, про певну 

подібність до вектору екстравертованість-інтровертованість (Г.Айзенка) [82].  

Однак тоді виникають протиріччя щодо обернених зв’язків «мотиву бути 

відкинутим». Цей показник має обернені кореляційні зв’язки з  

«відповідальністю», «колективізмом», «відкритістю», «впевненість у собі», 

«поступливістю», «довірливістю», «добросердям» та «чуйністю». 

Зі свого боку, він також має прямі кореляції з показниками «психологічна 

атмосфера», «групова мотивація», «організованість», «завуальована 

жорстокість», «відкрита жорстокість», «негативізмом», «бурчанням», 

«негативним досвідом спілкування», «домінантність», «агресивність», 

«скептицизм», «мотивація прагнення до людей», «директивний стиль 

керівництва».  

Ми можемо припустити, що наявність таких зв’язків є намагання особи, 

якомога далі відійти від інших членів групи. Для цього вони можуть 

використовувати агресивну поведінку, негативізм, бурчання. Однак, також 

вони розуміють цілі групи та сприяють її звершенню. Тому наявний прямий 

кореляційний зв'язок з «психологічною атмосферою» та «груповою 

мотивацією». 
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На нашу думку, стиль керівництва суттєво впливає на якість 

міжособистісної взаємодії в групі. Як ми бачимо, залежно від стилю 

керівництва існують суттєві розбіжності.  

«Директивний стиль керівництва» має обернені кореляції з показниками 

«психологічна атмосфера», «колективізм», «контактність», «відкритість» 

«інформованість», «поступливість», «довірливість», «добросердя», «чуйність», 

«ліберальний стиль керівництва», «демократичний стиль керівництва». 

Має прямі кореляції з показниками «завуальована жорстокість», 

«відкрита жорстокість», «негативізм», «бурчання», «негативний досвід 

спілкування», «домінантність», «агресивність», «скептицизм», «мотив бути 

відкинутим».  

Завдяки директивному (авторитарному) стилю керівництва знижуються 

психологічна атмосфера у групі. Також погіршуються вектори розвитку 

соціально-психологічного клімату. На нашу думку, це пов’язано з 

домінантною/агресивною поведінкою керівника, який здебільшого не надає 

можливості до розкриття потенціалу своїх підлеглих. До того ж існують 

жорсткі правила та норма, які обмежують членів групи. 

Зі свого боку, «ліберальний стиль керівництва» має прямі кореляції з 

показниками «психологічна атмосфера групи», «груповою мотивацією, 

«колективізмом», «згуртованістю», «контактність», «відкритість», 

«організованість», «інформованість», «впевненість у собі», «поступливістю», 

«довірливістю», «добросердя», «чуйність», «мотивація прагнення до людей», 

«ліберальним стилем керівництва», «демократичним стилем керівництва». 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю», «відкритою 

жорстокістю», «негативізмом», «бурчанням», «негативним досвідом 

спілкування», «домінантність», «директивний стиль керівництва». 

Наявність у підлеглих свободи приймати власні рішення навпаки 

позитивно відображається на загальний психологічній атмосфері групи та 

векторах розвитку соціально-психологічного клімату. Вони демонструють 

згуртованість та колективність, розуміють цілі групи, краще ставляться до своїх 
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колег, проявляючи чуйність і доброзичливість. Не є схильним до жорстокості 

бурчання та негативізму, оскільки під час виникнення конфліктних ситуаціях, 

здатні їх обговорити й вирішити.  

Подібним до ліберального стилю керівництва є демократичний, проте у 

цьому випадку керівник не дає надмірної свободи у прийнятті рішень 

підлеглим.  

«Демократичний стиль керівництва» має прямі кореляції з показниками 

«психологічна атмосфера групи», «груповою мотивацією», «відповідальність», 

«колективізм», «згуртованістю», «контактність», «відкритість», 

«організованість», «впевненість у собі», «поступливістю», «довірливістю», 

«добросердя», «чуйність»,«мотивація прагнення до людей», «ліберальним 

стилем керівництва». 

Обернені кореляційні зв’язки з «завуальованою жорстокістю», 

«відкритою жорстокістю», «негативізмом», «бурчанням», «негативним 

досвідом спілкування», «скептицизм», «директивний стиль керівництва». 

Він більшою мірою спирається на їх участь та належність групі та 

загальній меті, розділяючи функціональні обов’язки між усіма членами групи. 

Завдяки чому у групі створюється позитивна психологічна атмосфера. Члени 

таких груп проявляють чуйність, добросердя та людяність. Гребують 

жорстокістю, негативізмом та бурчанням. Кожен член такої групи здатен 

проявити себе повною мірою, розвиваючи свої здібності задля загальної мети.  

 

2.3. Аналіз результатів дослідження взаємозв’язку міжособистісної 

взаємодії та психологічного клімату підприємства у кризовий період  

Для виявлення існування суттєвих відмінностей між показниками у 

обраних групах (підрозділи підприємства), нами був проведений дисперсійний 

аналіз. За його результатами значимость показників: «психологічної 

атмосфери» F = 26,5 (Sig = 0), «групова мотивація на досягнення успіху» F = 

31,2 (Sig = 0), «відповідальність» F = 6,6 (Sig = 0), «колективізм» F = 6,1 

(Sig = 0), «згуртованість» F = 6,1 (Sig = 0), «відкритість»  F= 5,2 (Sig = 0), 
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«організованість» F = 8,3 (Sig = 0), «інформованість» F= 3,8 (Sig = 0), що 

свідчить про наявність значущої відмінності між середніми показниками у 

групах.  

Завдяки дисперсійному аналізу, ми отримали середні показники за всіма 

змінами, які наявні у нашому дисертаційному дослідженні. Так, «психологічна 

атмосфера» на даному підприємстві перебувають на досить низькому рівні.  

 

Рис.2.2. Показник психологічної атмосфери групи 

Середні показники психологічної атмосфери лежать у діапазоні від 30 до 

55 балів. Згідно з оцінкою результатів цієї методики найкращим показником є 

80 балів, а найгіршим 10 балів. Тобто у більшості представлених групах 

психологічна атмосфера перебуває на середньому або нижче середнього рівня.  

На нашу думку, це пов’язано з умовами праці, рівнем заробітної та 

існуванням міжособистісних конфліктів у самих групах. Аналізуючи показники 

груп, ми бачимо, що у відділі охорони психологічна атмосфера краща, ніж у 

представників так званих «білих комірців» (економічний відділ, відділ кадрів, 

відділ плануванні, бухгалтерія). Ймовірніше за все, наявність постійної 

конфронтації, боротьби за лідерство (ієрархічне місце у групі) та фінансові 

ресурси, призводить до негативної оцінки інших членів групи й загальної 

психологічної атмосфери у цих групах.  
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Групова мотивація на досягнення успіху, один з головних показників, які 

демонструють стан психологічного клімату групи. Кожен член групи повинен 

розуміти загальну мету групової діяльності, завдання які стоять перед неї, її цілі 

та вектори розвитку групи. Відповідно до оцінки результатів тесту 

«Формування позитивної групової мотивації» Розанової В. А., представлені 

групи слабо вмотивовані (49-74 балів) або недостатньо мотивовані на 

отримання позитивних результатів (75-125 балів). 

 

Рис. 2.3. Показник групової мотивації досягнення успіху 

Оптимальний рівень, тобто група оптимально вмотивована, розташовані у 

коридорі (152-175 балів). Даною особливістю цих груп, на нашу думку, є втрата 

зв’язків керівництва підприємства з підлеглими, недостатня поінформованість 

щодо загальної мети, завдань які стоять перед організацією загалом.  

Однак також можливим є, незацікавленість самих працівників у 

виконанні групових цілей. Раніше виконання завдань, які стояли перед 

підприємством загалом або конкретним відділом додатково оплачувались, але 

зараз, у зв’язку з складним фінансовим становищем організації припинились. 

Тому й показники групової мотивації на успіх суттєво знизились.  

Методика визначення психологічного клімату групи показує ступінь 

розвитку семи найбільш важливих характеристик розвитку колективу (групи), а 
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тому й психологічного клімату у ній. Першим показником виступає 

відповідальність групи.  

За його результатами, більшість груп має середні показник (4-5 балів), 

бухгалтерія та охорона отримали 6 балів, що є оптимальним рівним, а другій і 

третій цеха мають 3 бали (низький рівень). 

 

Рис. 2.4. Показник відповідальності групи 

На нашу думку, категорія «відповідальність», як складова психологічного 

клімату підприємства показує на скільки дані професійні групи зацікавлені у 

виконанні своїх функціональних обов’язків, навіть у кризовий період. Також це 

пояснюється тим, що бухгалтерія та охорона це єдині підрозділи, які працюють 

коли підприємство існує у час застою. До того ж усі працівники відділу 

охорони мають військове минуле – вони мають усталені принципи серед яких й 

відповідальність.  

За результатами дослідження, показник «колективізм», має найбільший 

прояв у підрозділі охорона, найвищий з представлених груп (6-7 балів – 

оптимальний). Бухгалтерія, економічний відділ, відділ планування, перший, 

другий та четвертий цехи мають середні показники (4-5 балів). Відділ кадрів, 

третій та п’ятий цехи набрали низький результат (2-3 бали). Як ми бачимо з 

результатів дослідження саме представники відділу охорони ототожнюють 

себе, як члени одного колективу – мають спільну ціль, місію та завдання.  
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Рис. 2.5. Показник колективізму групи 

Вони проводять найбільше часу один з одним (чергування), всі вони 

мають спільне минуле, схожі психологічні точки дотику. Водночас, час інші 

групи показали набагато гірші показники. Це пояснюється насамперед 

складною економічною ситуацією на підприємстві. По-друге, існуванням 

міжособистісних конфліктів, проблем і протиріч у даних групах.  

 

Рис. 2.6. Показник згуртованості групи 

Показник «згуртованість», як інтегральна характеристика психологічного 

клімату колективу відповідає за об’єднання членів групи навколо однієї мети 

або розвязання проблем групи спільними силами. З представлених у 

дослідженні груп, лише у відділі охорони ми спостерігаємо високий рівень 

згуртованості підрозділу. У відділі планування та економічному відділі 

показник «згуртованість» знаходиться на середньому рівні. У всіх інших групах 

цей показник низький.  

Дані особливості проявлення згуртваності, пояснюються насамперед 

завдяки спільно проведеному часу у підрозділі членами групи. Також на 
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згуртованість може впливати цілісність підрозділу, незмінність особового 

складу колективу. Оскільки саме у виробничих цехах найнищі показники 

згуртованості, і так само найбільша плинність кадрів. Також у цих підрозділах 

кожен член групи виконує окремий елемент робочого процесу, отже менше 

взаємодіє з колегами, ніж у інших відділах.  

 

Рис. 2.7.  Показник контактності групи 

Контактність демонструє кількість та якість міжособистісних зв’язків у 

членів групи. Даний показник має в загальному позитивні тенденції. Лише в 

трьох групах наявні низькі результати (другий, третій та четвертий цехи). У 

всіх інших групах «контактності» проявляється на оптимальному рівні. Тобто 

ми можемо сказати, що на даному підприємстві в більшості груп, членам 

колективів вистачає міжособистих контактів.  

Показник «відкритість» демонструє наскільки члени цих груп готові 

приймати нових учасників взаємодії. Також цей показник демонструє рівень 

відкритості, чесності керівництва цих підрозділів з їхніми підлеглими. 
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Рис. 2.8. Показник відкритості групи 

Оскільки саме відкритість керівника, його готовність надати вчасно 

коректну інформацію допомагає членам групи розуміти загальну ситуацію на 

підприємстві і коригувати свою поведінку відповідно неї. Як ми бачимо з 

таблиці, відкритість розташувалися на низькому рівні у відділі кадрів, охороні, 

другому, третьому і четвертому цехах.  

В інших же групах відкритість розташована на середньому рівні (5-6). 

Недостатній рівень відкритості, може пояснюватися існуванням кризового 

періоду, недостатньої обізнаності членів виробничих колективів щодо ситуації 

на підприємстві.  

Такий складник психологічного клімату, як організованість насамперед 

демонструє наскільки є організованими члени цих груп, наскільки вони 

поважають ієрархію та керівництво та опосередковано показує рівень 

дисциплінованості в підрозділах. 

 

Рис. 2.9. Показник організованості групи 
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Організованість також слуга є показником адаптованості до ситуацій 

невизначеності та здатності до швидкого реагування в критичних ситуаціях.  

Показник «інформованість» вказує на швидкість і якість отриманні 

інформації від керівника підрозділу до всіх її членів. Як ми бачимо з таблиці у 

більшості груп присутній середній рівень інформативності. Лише в підрозділі 

охорони та в третьому цеху низький рівень інформованості підрозділу. Це може 

бути пов’язано з особливостями стилю керівництва в охоронців, намагання 

контролювати всю інформацію та зменшення негативних тенденцій у підрозділі 

внаслідок перекручування отриманих раніше повідомлень.  

 

 

Рис. 2.10. Показник інформованості групи 

Тобто, ми можемо, припустити, що у бухгалтерії, відділі кадрів та в п’яти 

виробничих цехах є негативні тенденції щодо складу їх колективів. На дану 

негативну тенденцію можуть деструктивно впливати як екзо- (складна 

економічна ситуація в країні, проблеми на підприємстві, відсутність соціальних 

гарантій), так і ендо- фактори (конфлікти, індивідуально-психологічні 

особливості учасників взаємодії, відсутність відкритості). 

Для визначення чинників психологічної атмосфери у колективі був 

застосований множинний регресійний аналіз. Зважаючи на отримані 

результатів, можна стверджувати, що обрана модель пояснює 83% дисперсії, а 

тому можна говорити про наявність якісної регресійної моделі. Згідно з 



 119 

результатами, психологічну атмосферу визначають такі змінні: групова 

мотивація, контактність, поступливість, довірливість, мотиваційне прагнення 

людей та ліберальний стиль керівництва.  

Рівняння регресії виглядає таким чином: Y = -0,427 + 0,529 (групова 

мотивація) + 0,393(контактність) + 1,225(поступливість) + (-

0,408)(довірливість) + (-0,111) (мотив прагнення бути серед людей) + 

0,238(ліберальний стиль керівництва). 

 

 
 

 

Рис. 2.11. Графік залежності  

 

Загалом дана регресійна модель підтверджує нашу основну ідею щодо 

формування прийнятного соціально-психологічного клімату. На нашу думку, 

групова мотивації досягнення результату є невід’ємною частиною формування 

будь-якої групи, команди або колективу. В таких професійних групах, 

працівники повинні розуміти один одного, довіряти один одному. Водночас, 

вони також повинні вміти поступатися, йти на компроміси. Аналізуючи 

результати нашого дослідження ми помітили закономірність, що більшість 

працівників підприємства були не готові поступатися один одному, як у 

робочих питаннях, так і особистісних питаннях під час неформального 

спілкування. Це, на нашу думку, пояснюється острахом працівників довіряти 

один одному, наявністю такої деструктивної установки міжособистісного 
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спілкування, як негативний попередній досвід спілкування. Саме ця установка і 

слугувала тим комунікативним бар’єром, який впливав на взаємодію між 

працівниками, а як наслідок погіршував психологічний клімат в групі.  

Наступна складова нашої моделі демонструє вплив міжособистісної 

взаємодії працівників на психологічний клімат загалом. Показник мотивації 

прагнення до людей демонструє чим детерміновано взаємодія з іншими 

членами колективу. В нашому випадку ми спостерігаємо, що невід’ємною 

умовою позитивної психологічної атмосфери (соціально-психологічний клімат) 

є бажання працівника бути серед людей, бути частиною команди. Зі свого боку, 

у даного показника є протилежний показник, який також впливає на якість та 

динаміку міжособистісної взаємодії. Однак показник страху бути відкинутим 

навпаки призводить до замкненості людини, відходження від взаємодії в групі, 

нівелювання всіх групових норм та традиції.   

Подібний ефект ми можемо спостерігати протягом всього життя. Навіть у 

шкільні роки ми стикаємось з «білими воронами», які жодним чином не 

взаємодіють з однолітками та «шибениками», які навпаки протидіють наявним 

правилам, нівелюють групові традиції, порушують поведінку, усім своїм видом 

демонструють позицію над групою. Описані вище явища групової динаміки 

простежувалися нами і під час роботи з професійними групами на підприємстві.  

На нашу думку, саме острах бути відкинутим людьми призводить до 

виникнення цих соціальних ролей в групах. Так само, мотивація до прагнення 

бути серед людей вносить користь та позитивний ефект формуючи прийнятний 

психологічний клімат та створюючи позитивну психологічну атмосферу.  

Останній показник як включений до нашої регресійної моделі є 

ліберальний стиль керівництва. На нашу думку, саме ліберальний стиль 

керівництва дозволяє працівникам взяти на себе відповідальність за прийняття 

рішень важливих підприємству. Оскільки у кризовий період працівники бачать, 

що рішення прийнятті менеджментом раніше не допомагають, саме тому вони 

здатні покращити стан речей. Втім, на нашу думку, це також пов’язано з тим, 

що наразі більшість керівництва підприємства використовує директивний 
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стиль, саме тому працівники бажають отримувати більше інформації про стан 

справ на підприємстві, хочуть бути корисними не лише виконанням певних 

окремих процесів, а й бути частиною команди, яка несе відповідальність за стан 

підприємства.  

Для визначення чинників психологічного клімату також застосовувався 

множинний регресійний аналіз. Отримано якісну модель, яка описує 85% 

дисперсії. Чинниками психологічного клімату є: колективізм, згуртованість, 

контактність, поступливість, довірливість, мотиваційне прагнення людей.  

Рівняння регресії виглядає таким чином: Y = 1,660 + 1,837 (колективізм) 

+ 1,481 (згуртованість) + 2,409 (контактність) + (-1,277) (поступливість) + 

0,410 (довірливість) + 0,080 (мотив прагнення бути серед людей). 

 

 

 
 

 

Рис. 2.12. Графік залежності 

Відповідно до отриманих результатів друга модель множинного 

регресійного аналізу демонструє, що основними чинниками психологічного 

клімату є чинники, що забезпечують командоутворення.  

Саме тому для побудови якісного (прийнятного) психологічного клімату 

на підприємстві в кризовий період насамперед нам необхідно звернути увагу до 

побудови команди в складі кожної групи. Такий показник, як колективізм 

відповідає за існування в групі загального розуміння мети спільної діяльності. 
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Створення умов, за яких кожен член групи, кожен працівник здатний зробити 

частину своєї роботи заради спільного результату. Показник згуртованість 

відповідає за існування спільних позитивних норм, правил та традиції в групі. 

Під час виконання яких працівники розуміють свою належність до спільної 

соціальної одиниці (група, команда, колектив, відділ тощо).  

Також, на нашу думку, для створення умов необхідних для існування 

позитивного психологічного клімату необхідно, щоб працівники вільно 

контактували один з одним. Існування психологічних, комунікативних бар’єрів 

призводить до погіршення міжособистісної взаємодії між працівниками один з 

одним та взаємодії з їх керівництвом. Сам тому спілкування на роботі не лише 

на професійні теми, а й на обговорення побутових питання позитивно 

відображається на якості міжособистісної взаємодії.  

Наступними показниками які належать до нашої моделі визначення 

чинників психологічного клімату була поступливість та довірливість 

працівників. Потрібно відразу зробити акцент, що ми не кажемо про завищенні 

показники цих змінних, які відповідно до концепції Т. Лірі вважаються 

граничними негативними проявами, ми  кажемо про середні значення цих 

показників. Відповідно до яких, задля існування позитивного психологічного 

клімату на підприємстві в кризовий період, працівники даного підприємства 

повинні бути здатні також поступатися деякими своїми принципами заради 

спільного результату. Також розглядаючи цей показник, ми повинні звернути 

увагу, що ведучи мову про поступливість, потрібно розуміти, що задля 

збереження чи покращення міжособистісної взаємодії з своїми колегами 

працівники повинні вміти поступатися, приймати думку інших, відходити від 

критиканства. Саме задля прийняття них працівники повинні також йти на 

компроміси з собою, розуміючи що можна сказати, а про що краще змовчати. В 

тім, потрібно не забувати, що в разі виникнення завищеного рівню 

поступливості серед членів групи, це може негативно вплинути на 

психологічний клімат цієї групи. Оскільки конформізм, який матиме масовий 
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характер у групі не дозволяє прийняти вірне рішення, отже існування команди 

буде залежити лише від одного  члена групи.  

В свою чергу показник довірливість, співвідноситься з нашою моделлю 

про невід’ємний вплив міжособистісної взаємодії між членами групи на 

соціально-психологічний клімат. За умови відсутності довіри  між членами 

будь-яка така якісна взаємодія між ними не можлива. Показник довірливості 

дозволяє нам показати наскільки працівник довіряє своїм колегам, наскільки 

він здатен розділити з ними свої переживання. Тобто розглядаючи цей показник 

ми можемо говорити про існування значного рівня розвитку неформальних 

відносин у групі. В тім потрібно розуміти, що відповідно отриманих нами 

результатів показник довірливості (довіри) залежить від існування 

попереднього негативного досвіду спілкування. У багатьох досліджуваних 

даний показник був представлений. На нашу думку, саме довірливість є тим 

інтегральним показником, що демонструє наскільки людина здатна пережити 

минулий негативний досвід спілкування, довіряти своїм колегам та побудувати 

з ними якісну міжособистісну взаємодію.  

Останнім складником даної моделі виступає мотив бути серед людей. 

Даний показник демонструє, що апріорі незважаючи на будь-які негаразди 

люди намагаються залишатися частиною своєї соціальної групи. Особливо це 

стосується кризових періодів, коли кожному працівнику потрібна підтримка не 

тільки сім, а й колег. Оскільки колеги також є у подібній ситуації і всі вони 

мають подібні проблеми.  

У загальному розумінні, ми вважаємо, що кожен кризовий стан здатний 

дати нові ресурси для індивіда. Саме тому існування криз може, як роз’єднати 

групу, так і навпаки зблизити її, об’єднатися заради спільної мети.  

 

2.4. Аналіз результатів дослідження основних факторів 

психологічного клімату організації в кризовий період 

Для визначення основних факторів впливу на психологічний клімат 

підприємства у кризовий період, нами було проведено факторний аналіз. 
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Перевірити доцільність проведення факторного аналізу ми можемо з 

допомогою критерію сферичності Бартлетта і критерію адекватності вибірки 

КМО. За результатами цих оцінок доходимо висновку, що для даної вибірки 

факторний аналіз проводити доцільно, адже критерій КМО > 0,5. А статистична 

значущість критерію Бартлетта дорівнює 0, отже, ми доходимо висновку, що 

змінні в генеральній сукупності не корелюють одна з одною.  

 Компонент 

1 2 3 4 

1. Групова мотивація -,086 ,294 ,667 ,479 

2. Відповідальність -,119 ,343 ,650 -,017 

3. Колективізм -,330 ,239 ,718 ,048 

4. Згуртованість -,327 ,019 ,795 ,143 

5. Контактність -,209 ,688 ,357 ,133 

6. Інформованість -,137 ,497 ,457 ,021 

7. Відкрита жорстокість ,641 -,467 -,147 ,298 

8. Негативізм  ,820 -,247 -,078 ,131 

9. Бурчання  ,782 -,204 -,299 ,074 

10. Негативний досвід спілкування ,831 -,226 -,247 ,161 

11. Домінантність  ,629 -,702 ,156 ,069 

12. Вимогливість  ,902 -,010 ,000 -,047 

13. Скептицизм  ,689 -,132 -,425 ,159 

14. Поступливість  -,584 ,428 ,263 ,356 

15. Довірливість  -,556 ,597 ,185 ,363 

16. Добросердя  -,223 ,763 ,238 -,120 

17. Чуйність  -,140 ,881 ,205 -,226 

18. Мотивація прагнення бути серед людей -,090 ,569 ,390 ,589 

19. Мотивація бути відкинутим ,577 -,206 ,091 ,666 

20. директивний ,349 -,238 -,274 ,668 

21. демократичний ,098 ,117 ,697 -,279 

Табл. 2.1. Повернута матриця компонентів (факторний аналіз) 

 

Першою чергою потрібно звернути на те що нами був вибраний спосіб 

обертання Варімакс, як найбільш надійний. Завдяки чому ми отримали 4 

факторів з різним факторним навантаженням. Провівши факторизацію 

програма виділила 4 фактори, що охоплюють 78% дисперсії досліджуваної 

вибірки. 
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Перший фактор описує 26% дисперсії та має такі навантаження як: 

«відкрита жорстокість» (0,641), «негативізм» (0,820), «бурчання» (0,782), 

«негативний досвід попереднього спілкування» (0,831), «вимогливість» (0,902), 

«скептицизм» (0,689) та «поступливість» (-0,584). Завдяки даним складовим 

перший фактор отримав назву «бар’єри міжособистісної взаємодії».  

На нашу думку існування цього фактору є доволі логічним. Оскільки під 

час дослідження основним меседжем було невміння людей спілкуватися один з 

одним, відсутність бажання вислухати колеги, знайти з ними спільну мову. 

Саме існування таких негативних тенденцій у спілкуванні призводить, на нашу 

думку, до виникнення конфліктів, протиріч, конфронтації між членами 

виробничої групи, що, зі свого боку, негативно позначається на соціально-

психологічному кліматі.  
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0,82 0,782 0,831
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0,689

-0,584
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-0,4
-0,2

0
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відкрита жорстокість негативізм

бурчання негативний досвід спілкування

вимогливість скетицизм

поступливість

 

Рис. 2.13. Фактор №1 «Бар’єри міжособистісної взаємодії» 

 

Існування таких деструктивних мотивів взаємодії призводить до того, що 

працівники не здатні якісно спілкуватися, отримувати зворотній зв'язок під час 

спілкування.  

Така модель поведінки, на нашу думку, була сформована завдяки 

негативному досвіду попереднього спілкування, який негативно позначився на 

створенні міжособистісних відносин з новими колегами. З урахуванням 

кризової ситуації на підприємстві, відсутності взаємодії, наявності бар’єрів у 
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спілкуванні міжособистісна взаємодія лише погіршилась, що, зі свого боку, і 

відобразилося на соціально-психологічному кліматі підприємства. Також 

потрібно зробити акцент, що у складі даного фактору такий показник, як 

«поступливість» (-0,584). Проте зважаючи на її від’ємне значення, ми якраз 

можемо казати про її відсутність. Саме нонконформізм не дозволяють 

працівникам прийняти свої помилки, прислухатися до точки зору колег, а це, в 

свою чергу, призводить до ще більшої конфронтації з ними. Потрібно 

зазначити, що існування цього фактору доводить невід’ємний вплив 

індивідуально-психологічних якостей працівників на їх міжособистісну 

взаємодію в групі та, як наслідок, на соціально-психологічний клімат.  

Відкрита жорстокість, негативізм, бурчання разом з негативним досвідом 

попереднього спілкування не дозволяє працівниками вибудовувати якісні 

взаємини в колективі. Працівники скептично налаштовані щодо своїх колег, 

вони здатні піддавати критики усіх ідей та починань інших, що, в свою чергу, 

призводить до подальшого браку ідей та негативно позначається на розвитку 

групи [99]. 

Також потрібно відмітити існування у даному факторі, такого показника 

як «вимогливість». Саме через існування вимогливості, а скорі ж за все, її 

надмірної форми, люди не здатні дозволяти собі або своєму оточенню роботи 

помили, отримувати новий досвід. Це, так само, призводить до постійної 

конкурентності в групі, появи страху виконувати звичайні функціональні 

обов’язки, постійного тиску зі сторони керівництва та колег. Все це на нашу 

думку негативно позначається на соціально-психологічному кліматі, особливо 

на підприємствах у кризовий період, коли і так всі показники погіршуються.  

Другий фактор (описує 16 % дисперсії) представлений у нашому 

дослідженні отримав назву «командоутворення». До його складу увійшли такі 

показники як: «контактність» (0,641), «інформованість» (0,497), 

«домінантність» (-0,702), «довірливість» (0,597), «добросердя» (0,773) та 

«чуйність» (0,569). 
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рис. 2.14. Фактор №2 «командоутворення» 

 

 

Саме завдяки фактору «командоутворення» ми можемо побачити 

позитивний вплив групової взаємодії на психологічний клімат організації під 

час кризового періоду. З огляду на вплив даного фактору на соціально-

психологічний клімат, ми повинні зазначити, що він стосується не тільки 

взаємодії між різними членами групи, а й між працівниками та їх керівництвом. 

Так, такий показник, як «контактність» вказує нам, на існування позитивної 

тенденції між кількістю контактів (майданчиків для спілкування) та оцінкою 

психологічного клімату групу. Оскільки чим більше та якісніше (в позитивному 

плані) буде спілкуватися людина на підприємстві, тим ліпше вона буде 

оцінювати психологічну атмосферу в групі та психологічний клімат загалом. У 

свою чергу, такі показники, як: «довірливість», «чуйність» та інформованість, 

дозволяє нам припустити існування позитивного психологічного клімату у тих 

групах, у яких працівники мають рівну, паритетну, відкриту позицію. Вони 

здатні довіряти один одному, розуміють почуття колег, вміють аналізувати їх 

настрій.  

Водночас потрібно відмітити, що показник «домінантність» дозволяє нам 

з впевненістю сказати, що активний, директивний вплив однієї людини на іншу 
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вважається негативним чинником. Занадто домінантні особистості здатні 

негативно вплинути на психологічний клімат групи. Потрібно зазначити, що 

роблячи акцент на домінантності, ми не обов’язково кажемо про керівника, 

домінантним може бути будь-який член групи. Саме домінантна поведінка 

члена групи здатна негативно вплинути на всю команду, порушити нинішні 

норми та звичаї.   

На нашу думку, фактор «командоутворення» демонструє існування 

позитивних тенденцій у сучасній соціальній психології. Тому що саме робота в 

команді допомагає побудувати якісні міжособистісні відносини з членами 

групи. Тренінговий інструментарій представлений у нашій роботі, якраз і 

створений відповідно до цього критерію. Оскільки, на нашу думку, формування 

позитивної групової динаміки, утворення стійких зв’язків у середині групи 

дозволить нам покращити психологічний клімат групи.  

Втім, потрібно також зазначити, що вплив даного фактору, залежить 

також від менеджменту. Оскільки саме початкові умови створенні 

керівництвом допомагають працювати над командоутворення, так і повністю 

його нівелювати. Сучасна практика інструментарію менеджера спрямована на 

командоутворення ґрунтується більшою мірою на святкуванні днів народжені в 

групі, ніж на спільних видах діяльності поза робочим місцем. Фактор 

«командоутворення», на нашу думку, має дуже вагомий вплив на 

психологічний клімат групи. Тому що завдяки формуванню команди, у 

персоналу з’являється почуття цілісності зі своїми колегами, яке спрямоване на 

розуміння спільної мети, створення власних традицій, норм та ритуалів, що, зі 

свого боку, ще більше об’єднує персонал і допомагає йому розуміти кінцеву 

суть спільної праці підприємства. 

До третього фактор (описує 13% дисперсії) належать такі змінні, як: 

«групова мотивація» (0,667), «відповідальність» (0,650), «колективізм» (0,718), 

згуртованість (0,795) та «демократичний стиль керівництва» (0,697). Саме тому 

він отримав назву «взаємодія». 
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рис. 2.15. Фактор №3 «взаємодія» 

 

Фактор «взаємодія» демонструє нам вплив міжособистісної взаємодії га 

соціально-психологічний клімат. Спільна групова мотивація досягнення успіху 

розуміється нами, як невід’ємна характеристика психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період. Наявність спільної мети, її розуміння та саме 

головне бажання її досягнення призводить, на нашу думку, до усвідомлення 

ролі підприємства, таким чином позитивніше оцінюються усі процеси, які там 

протікають. Відповідальність працівника у ставленні до свого керівництва та 

своїх колег слугують додатковим стимул краще працювати на підприємстві, у 

такий спосіб усі вони краще взаємодіють один з одним, а, отже, психологічна 

атмосфера буде знаходитися на оптимальному рівні. 

Загалом показники «згуртованість» та «колективізм» дають нам бачення 

взаємодії у групі, як ключової характеристики позитивної групової динаміки. 

На нашу думку, для створення «ідеального» соціального-психологічного 

клімату на підприємстві у кризовий період, кожен колектив, кожна група 

повинна працювати, як злагоджена команда. Тому такі характеристики, як 

«групова мотивація» під час досягнення успіху, «згуртовані», «колективізм», як 

найкраще ілюструють цей стан. Саме командна робота допомагає у кризові 

часи існувати, як групі, так і підприємству загалом. 
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Соціальний психолог, на нашу думку, повинен створити такі умови, так 

побудувати соціально-психологічний клімат, щоб усі члени групи відчували 

себе, як одна сім’я. Втім, як ми бачимо з результатів даного фактору, 

обов’язковою умовою існування подібної команди повинен стати гарний лідер, 

який буде акумулювати всі наявні ресурсу, допомагати вирішувати всі 

внутрішньогрупові конфлікти, зберігатиме нинішні норми та традиції, а за 

необхідності створювати нові, які будуть спрямовані на розвиток групи та на 

покращення міжособистісної взаємодії в її середині. Саме тому в цей фактор 

включений такий показник, як «демократичний стиль керівництва». Оскільки 

саме в кризовий період від ролі керівника залежить дуже багато процесів у 

виробничих групах. Демократичний керівник здатен  зробити учасників групи 

рівнозначними членами під час прийняття важливих рішення, створення нових 

концепцій, він в змозі делегувати їм окремі функції. Отже, члени групи 

розуміють свою важливість, мають уявлення про свою ключову роль під час 

існування та розвитку кожної групу.  

Фактор «взаємодія» дозволяє нам краще дослідити внутрішнього групові 

процеси, які протікають у групах під час кризи. Створення спільності дозволяє 

подолати більшість проблем у групах, створити необхідні умови їх подальшого 

існування. 

Четвертий фактор (описує 11% дисперсії) отримав назву «відчуження», 

оскільки він складається з таких характеристик, як: «мотив бути відкинутим» 

(0,569) та «директивний стиль керівництва» (0,668). 

Існування даного фактору дає нам розуміння впливу відчуження члена 

групи (як керівника, так і звичайного працівника) на оцінку психологічного 

клімату на підприємстві. Особливо, на нашу думку, це відчувається у кризовий 

період. Оскільки якщо людина до цього мала обмежену кількість контактів з 

колегами, то під час кризового періоду коли більшість негативних процесів 

(конфлікти, протиріччя, чутки тощо) в групі збільшують, людина обмежена 

своїми страхами перед групою «закривається» ще більше.  
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рис. 2.16 .Фактор №4 «відчуження» 

 

На нашу думку, цікавою особливістю є існування цих двох характеристик 

в межах одного фактору. Так, імовірно, причиною директивного стилю 

керівника може бути, якраз існування в нього мотиву бути відкинутим під час 

взаємодії. Саме тому такі особистості не здатні будувати якісні взаємини з 

підлеглими, вони більшою мірою розраховують на створенні ними рамки, 

систему покарання та правил, які допомагають ним відмежовуватися від 

спілкування на рівних з підлеглими.  

З іншого боку, саме директивний стиль керівництва також здатний 

негативно впливати на осіб, яким складно вибудовувати свої взаємини 

внаслідок певних особистісно-психологічних причин. Тому існування жорстких 

обмежень в групі здатне негативно вплинути на їх мотивацію до створення 

нових міжособистісних відносин в групі. Також оточення може негативно 

оцінювати людей що не здатні побудувати якісні взаємини з колективом, так і 

директивних керівників, які не дають можливості розвиватися групі. Все це, зі 

свого боку, здатне вплинути на психологічний клімат на підприємстві в 

кризовий період. 
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Задля з’ясування основних моделей міжособистісних відносин 

притаманних для працівників даного підприємства, нами був проведений аналіз 

результатів методики діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі. 

Відповідно якому, ми отримали шість основних моделей міжособистісних 

відносин представлених серед працівників даного підприємства. 

До першої моделі належать 15 % опитуваних, які продемонстрували 

схильність до агресивно-прямолінійної моделі взаємодії з оточуючими.  

 

Рис. 2.17.  Агресивно-прямолінійний тип міжособистісних відносин 

Працівники з таким типом моделі поведінки під час спілкування з 

колегами більшою мірою схильні до агресивної, вибухової поведінки. Вони  

демонструють надмірну впертість, не схильні йти на компроміси з колегами.  

Результати отримані за цією методикою також співвідносяться з показниками 

відкритої жорстокості. Також ці досліджуванні мали значні результати за 

показниками скептицизм (6 балів), підпорядкування (5 балів) та домінування (4 

балів). Що, в свою чергу, говорить на про те, що дані працівники також схильні 

у деяких ситуаціях демонструвати певну гнучкість у взаємодії з іншими 

працівниками. Здебільшого досліджувані, які мали даний тип міжособистісних 
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відносин були чоловічої статі та представляли виробничі групи у складі цехів 

підприємства.  

Наступною моделлю, до якої належать 54 % (108 працівників) 

досліджуваних є недовірливо-скептичний тип міжособистісної взаємодії. Даний 

тип превалює серед працівник цього підприємства. Він представлений, як у 

працівників цехів, так і «білих комірців» даного підприємства.  

 

 

Рис. 2.18. Недовірливо-скептичний тип міжособистісних відносин 

 

Особистості яким притаманний подібний тип поведінки схильні до 

недовірливості, підозрілості, образливості у ставленні до своїх колег. Вони 

тяжіють до критиканства та демонструють загальне вдоволення своїм 

оточенням. На нашу думку, це насамперед пов’язано з негативним досвідом 

попереднього спілкування, наявністю внутрішніх комплексів та острахом бути 

відторгнутим у взаємодії. Тому такі працівники самі створюють додаткові 

бар’єри у спілкуванні, дистанціюючись від своїх колег. Даний тип людей також 

демонстрував високі показники агресивності та домінантності. Вони схильні 

вороже, зверхньо поводити себе з іншими, не визнаючи лідерів у групі. Також, 
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на нашу думку, саме їх негативізм та критиканство підриває мотивацію інших 

членів колективу, які схильні прислуховуватися до думки оточення. 

Наступним типом міжособистісних відносин який притаманний член 

даних груп був незалежно-домінуючий тип. Він притаманний 11 % вибірки.  

 

Рис. 2.19. Незалежно-домінуючий тип міжособистісних відносин 

 

Працівники яким притаманний данний тип поведінки під час спілкування 

з колегами відчувають почуття переваги по відношенню до оточення. Вони 

переважно займають відокремлену позицію. На нашу думку, вони схильні 

демонструвати впевненість, незалежність. Також представники даного типу 

мали високі показники за шкалами агресивність (10 балів) та домінування (9 

балів). Залежно від ситуації вони можуть також домінувати над іншими, мати 

завищену самооцінку. Водночас, їм не притаманна скромність, конформність. 

Такі особистості не схильні не приймати думку інших людей, демонструвати 

дружність та відкритістю у взаємовідносинах з колегами. Даний тип 

міжособистісних відносин більшою мірою був представлений у працівників 

таких груп, як : бухгалтерія, відділ кадрів та планового відділу.  
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Залежно-слухняний тип міжособистісних відносин був представлений у 

9% відсотків досліджуваних (18 працівників).  

 

Рис. 2.20. Залежно-слухняний тип міжособистісних відносин 

 

Дані особистості схильні до занадто конформного поводження. Вони 

залежать від думок оточення, не маючи сформованої власної точки зору. Також 

вони відрізняють сором’язливістю, скромністю, покірністю та, навіть у деяких 

ситуаціях, почуттям провини. У працівників з таким типом міжособистісних 

відносин не вираженими ж такі показники як: боротьба за владу, незалежність, 

деспотичність. Вони спокійно сприймають критику від інших, однак за такої 

умови працівники не схильні  до переоцінки власних можливостей.   

Представники даного типу вважаються «ідеальними» виконавцями в очах 

керівників, оскільки вони не схильні мати своєї точки зори, здатні виконувати 

роботу за інших. До такої моделі поведінки більшою мірою схильні 

інтровертовані особистості, які не схильні до демонстрації власних емоції. 

Вони тримають у собі всі свої почуття та переживання у ставленні до інших 

людей. У такий спосіб дані особи можуть переживати різні психосоматичні 
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захворювання і потрібна допомога психолога задля подолання їх внутрішніх 

проблем.  

Тип міжособистісних відносин якій був представлений  у працівників на 

даному підприємстві – покірно-слухняний. Він відповідає 12 працівникам (6% 

відсотків респондентів).  

 

Рис. 2.21..  Покірно-слухняний тип міжособистісних відносин 

 

Представники даного типу відрізняються повною покірністю, 

гіперболізованим почуттям провини. У найбільш крайніх формах вираження 

цього типу, особистості здатні до «морального самознищення». У даних 

особистостей також високі показники за шкалою залежність (8 балів), 

відповідальність (8 балів) та відповідальність (8 балів). Працівники відповідно 

їх результатам здатні демонструвати альтруїзм, готові допомагати іншим 

колегам. Вони дружелюбні, здатні підтримати командний дух у групах. 

Особистості такого типу гарно працюють у команді, відчувають інших членів 

групи, однак, мають низьку ініціативність та впевненість. Вони не здатні 

обстоювати свою точку зору перед більш агресивними та домінантними 

колегами. Також у даних осіб наявні індивідуально-психологічні особливості 
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щодо мотивів стремління до людей. Вони хочуть завжди бути частиною 

соціуму, однак не як окремі його гравці (лідери), а саме як пасивна частина. 

Останні тип міжособистісних відносин представлений на даному 

підприємстві був співпрацюючи-конвенціальний тип міжособистісних 

відносин. До нього належать 5 % або 10 осіб які участували у досліджені.  

 

Рис. 2.22.  Співпрацюючо-конвенціальний  тип міжособистісних відносин 

 

У нашому дослідженні, це представники підприємства, які демонстрували 

найбільш позитивні тенденції в оцінці психологічного клімату в групі і на 

підприємстві загалом. У даних особистостей наявне розвинуте почуття 

обов’язку. Вони з легкістю йдуть на компроміс, приймають думку інших.  

Також не тяжіють до критиканства. У них відсутній значний рівень як 

завуальованої, так і відкритої агресії. Так, відповідно до представленої вище осі 

координат, у таких людей також наявні високі значення у шкалі 

відповідальність (9 балів) та слухняність (9 балів). Відповідно до результатів, 

дані працівники завжди приходять на допомогу іншим, навіть якщо це може 

завадити їм самим. Їм притаманна схильність до групової взаємодії, розуміють 
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спільну мету і намагаються її досягти. В той же час вони також мають потребу 

у допомозі та довірі зі сторони своїх колег. Відповідно до методики афіліації, в 

них доволі сильно розвинений мотив бути серед людей [197]. 

Водночас, потрібно звернути увагу на те, що жодний працівник (учасник 

нашого дослідження) не був представлений у таких двох типах як: 

відповідально-великодушний та власно-лідируючий типах міжособистісної 

взаємодії. На нашу думку, це якраз і відображає вплив кризового стану 

підприємства на особистість працівників. Оскільки у дослідженні приймали 

участь десять керівник, по одному з кожної групи. А відтак, жоден з них не 

відчуває себе справжнім лідером або не здатний перейняти його функції та роль 

на себе. В той же час  більшість працівників внаслідок кризового стану та 

низького рівню психологічного клімату не беруть на себе відповідальність за 

стан підприємства, групи чи колективу.  

 

2.5. Аналіз результатів дослідження ролі керівника на 

міжособистісну взаємодію на підприємстві у кризовий період  

Відповідно до теоретичної моделі нашого дослідження ми вважаємо, що 

міжособистісна взаємодія впливає на психологічний клімат підприємства в 

кризовий період. Керуючись даним робочим положенням, ми стверджуємо, що 

керівник є невід’ємною ланкою міжособистісної взаємодії в групі, як на рівні 

підлеглий-підлеглий, так і на рівні керівник-підлеглий. Саме розуміння такої 

специфіки впливу керівника на свою професійну групу дозволяє розглянути 

нам стиль керівництва, як чинник впливу не тільки на міжособистісну 

взаємодію в групі, а й на психологічний клімат загалом.  

Зважаючи на результати дослідження, отриманих за методикою 

визначення стилю керівництва трудовим колективом (В.П. Захарова 

А.Л. Журавльова). Ми отримали такі результати. В перше чергу потрібно 

відмітити, що домінуючим стилем керівництва на даному підприємстві є 

директивний стиль керівництва. 80% (160 осіб) досліджуваних обрали даний 

стиль щодо свого безпосереднього керівництва. Результати 14% (28 осіб) 
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свідчать про демократичний стиль керівництва в той чи іншій групі. Лише 6% 

(12 осіб) вважають, що їх керівництво має ліберальний стиль керівництва. 

14,00%

6,00%

80%

Директивний стиль 

Демократичний
стиль

Ліберальний стиль

 

Рис. 2.23. Розподіл стилів керівництва серед представлених груп. 

 

Заразом, потрібно відмітити, що якщо порівнювати результати в кожній 

представленій групі окремо, то в дев’яти з десяти груп працівники оцінили в 

загальному плані своє керівництво, як директивне. Лише в відділі планування, 

там результати розділися таким чином десять осіб обрали демократичний 

стиль, шість осіб ліберальний і чотири особи вибрали директивний стиль 

керівництва. Тобто ми можемо сказати, що на даному підприємстві 

домінуючим є директивний стиль керівництва. Потрібно додатки, що оскільки 

дослідження проводилося вже під час кризового періоду на підприємстві, ми не 

можемо казати, що стилі керівництва змінилися внаслідок зовнішніх 

соціальних та економічних умов.  

Однак, потрібно зауважити, що під час дослідження, окрім тестування 

відбувалося також і опитування працівників підприємства. Під час якого 

з’ясовано, що загалом у більшості керівників модель поведінки змінила. 

Підлеглі зауважували, що раніше більшість керівників демонстрували більш 

лояльне ставлення до них, враховували точки зору оточуючих тощо. Втім, ми 

також не можемо виключати фактор суб’єктивізму, оскільки анонімність 

анкети дозволяла досліджуваним бути більш чесним у даних відповідях.  
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Розуміючи специфіку кожного з стилів керівництва, потрібно зробити 

розподіл позитивних та негативних складових, які можуть вплинути на групу 

під час кризового періоду. З урахуванням значних результатів респондентів 

саме авторитарного стилю керівництва, ми може стверджувати, що оскільки 

цей стиль характеризується високим рівнем централізації влади в одних руках, 

він є найлегшим стилем під час кризового періоду. Оскільки управлінець, який 

керується цим стилем керівництва одноосібно вирішує всі питання групи. Він 

не делегує повноваження своїм підлеглим. На нашу думку, подібні керівники 

вважають, що їх персонал не любить працювати, не здатен працювати 

самостійно (постійно уникають роботи), тому необхідна система штрафів та 

система покарань. Такі керівники схильні вважати, що працівниками потрібне 

лише захист їх прав, нівелюючи у такий спосіб творчістю, свободою та 

розвитком працівників.  

Головним негативним фактором впливу подібних стилів керівництва є 

власна, іноді доволі жорстока позиція керівника. Вони не здатні прислухатися 

до думок інших, не сприймають критики на свою адресу. Втім, потрібно також 

робити акцент на тому, що такі керівники також можуть бути не лише 

жорсткими, але й справедливими, рішучими та емоційно стриманими. Тому в 

подальших дослідженнях потрібно ще більше розмежовувати авторитарний 

стиль керівництва  

Чотирнадцять відсотків правників, які приймали участь у нашому 

дослідженні обрали демократичний стиль керівництва. Цікавою особливістю 

було те, що в кожній групі був як мінімум один досліджуваний який схилявся 

до демократичного стилю керівництва. Втім, потрібно зазначити, що, на нашу 

думку, такі варіанти відповіді давали самі керівники, які помилково вважали 

демократичний стиль керівництва єдиним «правильним» варіантом відповіді. 

Що стосується демократичного стилю керівництва під час кризового 

періоду то, на  нашу думку, саме елементів демократичного стилю керівництва 

не вистачає для оптимізації психологічного клімату. Оскільки делегування 
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повноважень, прийняття спільних рішення, ініціативність підлеглих допомагає 

розробити оптимальні шляхи виходу з кризової ситуації.  

Також розуміння працівником своєї значущості дає актуалізуватися цим 

працівникам. Ще однією необхідною характеристикою виступають творчі 

рішення під час виконання функціональних обов’язків. Оскільки за умови 

існування кризи на підприємстві, відділи або все підприємство не має тих 

ресурсів, які б вони мали в звичайні часи, саме тому відхід від шаблонності та 

кліше допоможе вирішенню тих чи інших професійних завдань.  

Одним з основних факторів, що не виконується на підприємстві у 

кризовий період є відкритість (інформованість) у ставленні до своїх 

працівників. Саме брак правдивої інформації призводить до виникнення чуток, 

пліток, викривлення інформації, що, в свою чергу, негативно позначається на 

соціально-психологічному кліматі підприємства. Також зворотною частиною 

інформованості, є відкритість працівників у ставленні до свого керівництва. У 

разі виконання критичної ситуації вони без остраху здатні інформувати його і 

разом розробити план дій для ліквідації наслідків. Керівник отримує зворотній 

зв'язок щодо процесів групової динаміки в його групі, розуміє настої та 

емоційні стани всіх учасників групової взаємодії.  

І останній стиль керівництва, який майже не представлений серед оцінок 

працівників даного підприємства – ліберальний стиль керівництва. На нашу 

думку, даний стиль керівництва є найменш ефективним у кризовий період. 

Оскільки керівник мінімально включається у взаємодію з підлеглими, рідко 

контролює ситуацію. Такі керівники не здатні приймати ініціативні рішення, а 

завжди чекають вказівок згори. Гіпертрофована обережність не дозволяє таким 

керівникам приймати правильні, швидкі та актуальні рішення в кожній 

конкретній ситуації. Втім, потрібно також відмітити, що дані керівники також 

як і демократичному стилі керівництва здатні вибудовувати рівні взаємин зі 

своїми підлеглими. 

Однак, такі взаємини можуть переходити у негативне русло, де керівник 

перестав виступати, як лідер даного колективу, втрачає владу і стає лише 
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посередником між новим лідером групи та вищим керівництвом. Такі 

керівники не здатні висловлювати та обстоювати власну позицію щодо того чи 

іншого рішення. Вони полюбляють спокійні, відлагодженні процеси, які не 

потребують їх включення, саме тому керівники, які мають ліберальний стиль 

керівництва не здатні впоратись з постійними змінами навколо них, не в змозі 

бути гнучкими та вміло адаптуватися до постійно змін зовнішніх умов. Всі 

зазначені вище процеси здатні негативно вплинути на психологічний клімат 

підприємства, особливо у кризовий період.  

 

Висновки до 2 розділу 

У результаті емпіричного дослідження взаємозв’язку деструктивних 

установок спілкування з соціально-психологічним кліматом групи на 

підприємстві виявлено, що найбільший вплив на психологічний клімат групи 

мають такі установки: завуальована жорстокість, відкрита жорстокість, 

негативізм, бурчання та негативний досвід спілкування.  

Працівники досліджуваного підприємства мають усі окреслені 

деструктивні установки спілкування. Існування такої негативної тенденції 

пов’язане, з існуванням утворених в минулому проблемах взаємодії з 

партнерами по спілкуванню як на робочому місці, так і у родинному колі. 

Другим фактором виступає відсутність якісної управлінської політики, яка 

включає у себе: помилкові менеджерські рішення, острах керівництва 

взаємодіяти з підлеглими та відсутність мотивації керівників будувати 

ефективні колективи. Третім фактором виступає макроекономічна ситуації в 

Україні. Низька заробітна плата, відсутність можливості санаторного 

відпочинку, понаднормова робота, загроза скорочення – все це призводить до 

емоційного напруження працівників і, як наслідок, до продукування 

конфліктних ситуацій у групі. Отже, дослідження деструктивних установок 

міжособистісної взаємодії дасть змогу вести пошук шляхів покращення 

ситуації на підприємстві.  



 143 

Проаналізувавши результати дослідження, ми можемо прийти до 

наступних висновків. У наслідок існування кризового періоду та наявності 

індивідуально-психологічних особливостей членів колективів у представлених 

групах відсутні позитивні тенденції щодо існування оптимального 

психологічного клімату у групі. Всі групи мають складності, які проявляються 

у недостатньому рівні сімох складових психологічного клімату.  

Найкращі показники серед представлених у даному дослідженні 

продемонстрував відділ охорони. Проте, на нашу думку, це насамперед 

пов’язано саме з індивідуально-психологічними особливостями членів даної 

групи, їх усталених принципів, їх специфічного попереднього досвіду робота, а 

не з правильною управлінською політикою підприємства. 

Зі свого боку, покращення психологічного клімату призведе до зміни 

стану підприємства у позитивну сторону. Саме тому оцінка стану 

психологічного клімату на підприємстві у кризовий період і подальша робота 

щодо його поліпшення, є необхідною частиною управлінського процесу.  

Домінуючим стилем керівництва на даному підприємстві є директивний 

стиль керівництва. 80% досліджуваних обрали даний стиль стосовно свого 

безпосереднього керівництва. Результати 14% свідчать про демократичний 

стиль керівництва в тій чи іншій групі. Лише 6% вважають, що їх керівництво 

має ліберальний стиль керівництва. 

Для визначення основних факторів впливу на психологічний клімат 

підприємства у кризовий період, нами було проведено факторний аналіз. 

Отриманні результати сприсають 78 % вибірки. Нами отримано чотири 

фактори: «бар’єри міжособистісної взаємодії», «командоутворення», 

«взаємодія», «відчуження». 

У майбутньому перед нами стоїть завдання розробити психологічний 

інструментарій, який дозволить покращити рівень психологічного клімату груп 

та пом’якшить умови протікання кризового періоду на підприємстві загалом. а.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Даний розділ розкриває особливості психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період та на їх основі розроблено програму 

«оптимізації психологічного клімату на підприємстві в кризовий період». 

Охарактеризовано зміст та структуру програми з поліпшення соціально-

психологічного клімату. Проведено аналіз ефективності впровадження 

програми покращення психологічного клімату на підприємстві в кризовий 

період. Створено методичні рекомендації керівництву задля поліпшення 

соціально-психологічного на підприємстві. 

 

3.1. Програма тренінгу оптимізації психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період   

Під час побудови програми тренінгу, спрямованого на оптимізацію 

психологічного клімату на підприємстві, ми керувались наявними у науковій 

літературі підходами до цієї проблематики. Основні способи покращення 

міжособистісної взаємодії у колективі передбачають використання 

організаційних або ж соціально-психологічних засобів.  

Організаційні засоби передбачають: 

а) залучення професійного психолога; 

б) проведення емпіричного дослідження для того, щоб визначити причини 

несприятливого психологічного клімату; інформування (повне або часткове) про 

результати дослідження; 

в) прийняття групового рішення щодо подолання об’єктивних чинників, 

які негативно впливають на взаємодію у колективі і погіршують стан 

психологічного клімату в групі; 

г) контроль за реалізацією колективного рішення та станом психологічного 

клімату у колективі [48]. 
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Соціально-психологічні засоби повинні ґрунтуватися на результатах 

проведеного дослідження та передбачають таке: 

а) визначення структури та рівня розвитку групи, аналіз групових процесів 

та станів; 

б) визначення деструктивних установок міжособистісного спілкування, які 

призводять до погіршення психологічного клімату групи  

в) визначення  інших особистісних чинників, що впливають на особистісну 

взаємодію у колективі та застосування соціально-психологічних способів їх 

корекції; 

7) корекція формальної та неформальної структури групи (проведення 

соціально-психологічних тренінгів та психологічних консультацій) [31]. 

Програма побудована з урахуванням основних принципів (активності, 

дослідницької позиції в процесі роботи в групах, рефлексії, добровільної участі, 

рівноправності тощо), правил (зворотного зв’язку, закритості групи, «тут і 

зараз» тощо) групової роботи, форм взаємодії, вимог до змістовного 

наповнення занять. 

Під час розробки корекційних засобів ми, насамперед, виходили з того, 

що незважаючи на те, які стосунки існують серед працівників даного 

підприємства: ділові чи особистісні, офіційні чи неофіційні, дружні чи ні. 

Особистість завжди прагне, щоб її розуміли, адже усвідомлення того, що тебе 

розуміють інші, сприяє подальшій успішній взаємодії. На нашу думку, саме 

взаєморозуміння є інтегруючою властивістю будь-яких міжособистісних 

стосунків. Результати нашого дослідження (зокрема, кореляційного аналізу) 

підтверджують важливість загальної атмосфери взаєморозуміння та якісних 

міжособистісних контактів у групі. Згідно з яких під час відсутності 

взаєморозуміння, міжособистісні стосунки існувати не можуть, вони просто 

розпадаються. Відсутність взаєморозуміння може стати причиною не лише 

різноманітних ускладнень та складностей у міжособистісних стосунках, але, 

навіть, призводити до конфліктів та погіршення психологічного клімату 

загалом. Основою взаєморозуміння у міжособистісних стосунках є адекватність 
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та точність сприйняття та інтерпретації особистості іншого, що безпосередньо 

залежить від рівня комунікативної компетентності особистості, попереднього 

досвіду спілкування (позитивного або негативного), відсутності деструктивних 

установок.  

Отримана нами картина міжособистісних стосунків у трудових 

колективах на підприємстві свідчить, що не всі його члени володіють цими 

вміннями та навичками достатньою мірою. Такий стан речей пов'язаний не 

лише із особистісними характеристиками та властивостями працівників, але й з 

обставинами спілкування, негативним попереднім досвідом спілкування, з 

характером самого колективу. На думку В. М. Мясіщева ,в умовах вільної 

взаємодії можуть проявлятись істинні стосунки, але в умовах, які гальмують та 

придушують, в умовах несвободи та залежності однієї людини від іншої, 

стосунки у взаємодії не проявляються, а приховуються та маскуються…В 

характері взаємодії складаються стосунки – але цей характер залежить не лише 

від стосунків, але й від зовнішніх обставин [136].  

Отже, концепція В. М. Мясіщева ще раз підтверджує наші міркування про 

основний вплив міжособистісної взаємодії між членами групи на 

психологічний клімат загалом [136]. 

Відповідно до результатів нашого дослідження, у  повсякденному 

спілкування працівників доволі часто присутні психологічна скутість, 

завуальована (іноді й відкрита) жорстокість, байдужість, страх вабо небажання 

показати свою доброту, увагу, повагу тощо. Однією з причин цього є 

формалізоване спілкування та недостатність відкритих, довірливих людських 

контактів між членами групи, існування хибних (некоректних) моделей 

спілкування.   

Наявність у досліджуваному професійному колективі деформацій у 

спілкуванні працівників, що пов’язані із суперництвом, розподілом владних 

стосунків, здійснення контролю, призводять до напруженості та латентних 

конфліктів між ними. Як показує практика психології управління, часто це 

зумовлено невмінням працівників здійснювати регулярний зворотній зв’язок у 
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процесі міжособистісної взаємодії, наявністю деструктивних установок 

міжособистісної взаємодії. З огляду на це, важливо, щоб від колег та керівників 

звучала не критика, а підтримка, що досягається застосуванням правил 

здійснення зворотного зв’язку.  

Вміння здійснювати якісний зворотній зв’язок під час спілкування 

пов’язаний із здатністю розуміти інших людей або з так званою сенситивністю. 

Сенситивність, як «здатність передбачати думки, почуття, поведінку іншої 

людини, як здатність сприймати, розуміти, запам’ятовувати та структурувати 

соціально-психологічні характеристики інших людей або групи людей і на цій 

основі прогнозувати їхню поведінку та діяльність» пов’язана, на нашу думку, не 

лише зі здатністю розуміти думки та почуття, поведінку іншого, але, насамперед, 

- зі здатністю людини виражати свої власні почуття та емоції, свої думки і 

переживання. Проте в реальному житті ця потреба у вираженні почуттів не лише 

контролюється індивідом і тим самим придушується, блокується, але й 

заміщується деякими конвенційними нормами спілкування, які полегшують 

соціальну взаємодію та одночасно провокують глибоку незадоволеність людини 

від подібної подальшої взаємодії. Людина, тим самим, потрапляє в суперечливу 

ситуацію свідомого обмеження у вираженні своїх почуттів та мотивів поведінки, 

які лежать за межами конвенційного спілкування, та природної потреби 

виражати ці почуття, що, зі свого боку, й призводить до порушення гармонії 

міжособистісних стосунків у групі.  

Зважаючи на усе зазначене вище, ми вважаємо, що соціально-

психологічний тренінг є однією з найбільш ефективних технологій, яка дозволяє 

вирішити одночасно цілий низка актуальних завдань та, насамперед, завдань 

діагностики, навчання, адаптації, реабілітації, розвитку та корекції персоналу 

підприємства.  

Отже, наша програма оптимізації психологічного клімату на підприємстві 

у кризовий період передбачає реалізацію таких завдань: 

1. гармонізація міжособистісних стосунків, попередження конфліктів та 

оздоровлення взаємин у трудових колективах підприємства; 
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2. підвищення комунікативної компетентності працівників; 

3. корекція деформацій у їхньому спілкуванні (зміну деструктивних 

установок міжособистісної взаємодії, покращення моделей спілкування,  

нівелювання попереднього досвіду негативного спілкування); 

4. підвищення сенситивності працівників; 

5. засвоєння працівниками правил здійснення зворотного зв’язку, 

розвиток вміння правильно «подавати» та «приймати» зворотній зв’язок 

під час спілкування. 

Реалізуючи ці завдання ми базувалися на таких методичних принципах: 

- принцип рівності позицій, який передбачає не лише рівність між 

тренером та учасниками тренінгу, але й між працівниками та їхніми 

безпосередніми керівниками, які разом беруть участь у тренінгу. Цей принцип 

«переглядає» традиційні стосунки між керівниками, які виступають зазвичай в 

авторитарній ролі, та підлеглими, яким відводиться пасивна роль. У межах 

тренінгу і одні і другі беруть у ньому участь «нарівні» з іншими членами групи; 

- принцип активності, який передбачає реальну включеність в інтенсивну 

групову взаємодію кожного члена групи; 

- принцип «тут і тепер», метою якого є обмеження групової взаємодії, 

групової дискусії подіями, які відбуваються «тут і тепер», тобто в цей момент, у 

цій групі; 

- принцип персоніфікації висловлювань, сенс якого полягає у відмові від 

безособових мовних форм, розповсюджених у повсякденному спілкуванні, які 

допомагають приховувати істинну позицію того, хто висловлюється для того, 

щоб уникнути небажаних «ускладнень» у взаємодії з партнером; 

- принцип акцентування мови почуттів, що передбачає освоєння 

емоційної сторони спілкування; 

- принцип довірливого спілкування, що передбачає створення довірливої, 

відкритої, доброзичливої атмосфери у групі для щирих висловлювань учасників 

тренінгу з усіх обговорюваних у групі проблем; 
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- принцип конфіденційності, що дозволяє не виносити зміст спілкування 

за межі групи; 

- принцип зворотного зв’язку, що забезпечує відкрите, аргументоване та 

конструктивне висловлювання кожним членом групи його суджень, що 

відображають його бачення та розуміння різних ситуацій спілкування та 

взаємодії, способів вирішення різних проблем, що виникають під час виконання 

завдань тренінгу. 

Реалізуючи розроблену нами програму, ми використовували різні 

інтерактивні методи, форми, які допомагають організувати і розгорнути 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію між учасниками тренінгу, а саме: 

 рольова гра; 

 групова дискусія; 

 робота в малих групах; 

 творчі завдання;  

 мозкова атака; 

 інтерактивна міні-лекція; 

 колаж; 

 рефлексивні коментарі; 

 повчальні історії, яскраві метафори; 

 психогімнастичні, ігрові, тренувальні вправи, вправи на 

активізацію, рефлексію тощо. 

 

3.2. Програма поліпшення психологічного клімату на підприємстві 

Програма поліпшення психологічного клімату на підприємстві має 

складатися з трьох взаємопов’язаних рівнів. Перший рівень передбачає 

індивідуальну роботу з працівниками (консультування, психотерапія, коучінг 

тощо). Другий рівень представляє собою групову роботу, а саме використання 

тренінгових технологій задля вирішення тих чи інших психологічних проблем, 

які можуть бути в групі. Третій рівень – загальний, він полягає у всеосяжному 

інформуванні працівників підприємства, розробці загальних норм та правил, 
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наданні рекомендацій менеджменту щодо роботи з персоналом у кризовий 

період. Залежно від завдань, може окремо використовуватися кожен з цих 

рівнів, однак задля якісного спрямованого впливу на показники психологічного 

клімату повинні здійснюватись вся програма.  

 

Рис. 3.1. Модель покращення психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період. 

 

Відповідно до концепцій багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених 

психологічний клімат складається, як з внутрішніх детермінант так із зовнішніх 

[63]. До внутрішніх чинників належать індивідуально-психологічні 

характеристики членів групи, до зовнішніх – сукупність економічних, 

політичних та соціальних факторів, що впливають як на розвиток підприємства 

загалом, так конкретно на кожного члена даної організації. Тому ефективно 

працювати з внутрішніми детермінантами ми можемо на першому 

(особистісному рівні) та другому (груповому) рівні. З зовнішні детермінанти 

потрібно працювати на третьому рівні організаційному (загальний).  

В основу створеної нами програми були покладенні праці В. Макгі та П. 

У. Тайера [264]. Суть їх моделі полягала у необхідному для ефективної роботи 

підприємства навчанні персоналу компаній за трьома напрямами. Перший – 

організаційний. Він полягав у засвоєнні персоналом загальних правил роботи 

Загальний 

Груповий 

Індивідуальний 
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на підприємстві. Другий – операційний. Він дозволяє працівникам краще 

оволодіти функціональними обов’язати відповідно того відділу підприємства в 

якому вони працюють. Третій рівень – індивідуальний. На цьому рівні 

відбувається навчання (усунення «прогалин»), покращення індивідуально-

психологічних якостей необхідних для якісної праці в групі. Наша модель, у 

свою чергу, дещо відрізняється від моделі В. Макгі та П. У. Тайера, в її основу 

покладений рівень взаємодії.  

Розробляючи програму поліпшення психологічного клімату на 

підприємстві ми повинні звертати увагу на велику кількість змінних. До таких 

змінних належать: рівень освіченості працівників, їх індивідуально-особистісні 

характеристики (вік, стать, активність, психотипи), соціальний статус 

(керівництво підприємства, працівники цехів) тощо. 

Розроблена нами програма поліпшення психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період передбачає: 

1.  індивідуальне консультування працівників підприємства, допомога 

у вирішенні їх побутових проблем; 

2. створення та вдосконалення навичок неконфліктного спілкування, 

покращення міжособистісної взаємодії; 

3. організація взаємодії всіх членів груп, нівелювання розірваності 

керівництва та працівників підприємства; 

4. розробка методичних рекомендацій для менеджменту підприємства 

спрямованих на покращення психологічного клімату.  

Програма покращення психологічного клімату має взаємопов’язані 

напрями, кожен з яких вирішує своє конкретне завдання, яке визначається 

загальною метою програми – оптимізація психологічної атмосфери в групах і 

як наслідок покращення психологічного клімату на підприємстві.  

Відповідно до нашого завдання, основний зміст якого полягав, у 

покращенні міжособистісної взаємодії членів групі один з одним і як наслідок 

поліпшенні психологічного клімату на підприємстві загалом. Нами була обрана 
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саме робота на другому рівні з використанням тренінгових технологій задля 

покращення так званих soft skills у працівників цього підприємства .   

У рамках розробленої програми нами було проведено тренінгові заняття з 

групою з 20 осіб з відділу бухгалтерія та тренінг з представниками цеху №4. За 

тривалістю, тренінг був розрахований на шість годин. У групах було 20 

учасників. Місцем проведення був обраний актовий зал підприємства. Робота в 

групах полягала у розвитку навичок спілкування, поліпшенню міжособистісної 

взаємодії членів цих груп. Також серед завдань групи були: підвищення 

настрою, розвиток вміння адекватно виражати свої почуття та емоції, 

розпізнавати їх у інших людей, формування навичок активного слухання та 

асертивної моделі поведінки. План роботи у групі складався з трьох змістових 

блоків, які передбачали роботу над значущими особистісними 

характеристиками членів групи.  

Перший блок тривав півтори години та був спрямований на розвиток 

навичок спілкування. У ньому оцінювалися комунікативні навички членів 

групи. Демонструвались особливості вербального та невербального 

спілкування. Робився акцент на вмінні аналізувати прояви інших учасників 

взаємодії. Була продемонстрована техніка активного слухання і проводилися 

вправи на закріплення її у робочі процеси. 

У другому блоці (одна тренінгова година) на меті була робота з емоціями 

та настроями членів групи. Учасниками тренінгу було пропрацьовано вправи 

спрямовані на розуміння власних емоцій «тут і зараз», розумінні емоційного 

стану інших осіб. В цьому блоці був зроблений також акцент на негативному 

вплив афективних станів на якість міжособистісної взаємодії. 

Третій блок тривав одну годину та передбачав роботу з негативізмом, з 

деструктивними установками міжособистісного спілкування, з негативним 

попереднім досвідом спілкування членів групи. Учасники тренінгу робили 

вправи направленні на подолання бар’єрів спілкування, які негативно впливали 

на спілкування з іншими членами групи. Розглядалися різні алгоритми 

вирішення конфліктних ситуації у групі. 
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Четвертий блок тривав півтори години та розкривав такі теми, як: 

саморозвиток, самовизначення, прийняття себе та інших осіб, підтримка членів 

групи. У даному блоці робився акцент на якостях кожного члена групи на їх 

підтримці один одного. Вправи були спрямовані на допомогу учасникам 

тренінгу краще зрозуміти один одного, створення та укорінення спільних 

цінностей. Кожен член групи мав можливість розкритися, розповісти про свою 

позицію щодо формату подальшої взаємодії в групі. Четвертий блок 

закінчувався загальним обговоренням та створенням правил та норм взаємодії в 

групі, задля подальшої ефективної комунікації між членами цієї групи.  

Перша частина блоку включала знайомство тренера з членами групи, 

формування уявлень про подальшу роботу та тренінг загалом. Зміст полягав у 

встановлені правил та методів роботи під час тренінгу, а також емоційному 

об’єднанні учасників групи. Основна частина була спрямована на покращення 

навичок спілкування (комунікації) між членами групи.  

Змістовна частина першого блоку розпочиналась з міні-лекції про 

особливості суплікування, форм вербального та невербального спілкування. 

Наступною була вправа «Самопрезентація», яка слугувала для виявлення 

уявлень учасників групи про себе, формування установки про значущість своєї 

особистості та створення умов для саморозкриття, а також демонстрації 

навичок спілкування учасників тренінгу. Вправа «Фотографія» була 

спрямована на активну демонстрацію перцептивної сторони спілкування. 

Учасники в першій частині вправи повинні були описувати психологічні 

портрети осіб, аналізуючи надані фотокартки, гадаючи яку він має професію. 

Другий етап вправи полягав в тому, що окрім демонстрації фото, тренер дав 

установку щодо діяльності людини і просив потім описати його психологічний 

портрет, демонструючи у такий спосіб вплив установок на сприйняття образу 

людини.  

Третьою була вправа «Всі ми унікальні» [265], основна функція якої була 

спрямована на навчання навичкам соціальної перцепції. Учасники тренінгу 

повинні були поділитися на пари і описати риси обличчя один одного, не 
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дивлячись на партнера, після цього потрібно було назвати головну особливість 

зовнішності партнера. Вправа «Розмова через скло», яка окрім закріплення 

навичок аналізування невербальної комунікації також додатково створює 

позитивну атмосферу у групі. Вона полягала у тому, що одному з двох 

учасників тренінгу загадували тему і він з допомогою жестів не 

використовуючи звуки повинен чітко передати отриману інформацію. 

Останньою вправою у цьому блоці була вправа «лего». Вона була спрямована 

навчанню навичці ефективної передачі інформації не використовуючи 

зворотній зв'язок між партнерами у взаємодії. Після цього відбулось 

обговорення проблематики активного слухання, учасникам демонструвались 

основні прийоми та техніки активного слухання.  

Другий блок стосувався емоційного стану учасників тренінгу, їхнього 

вміння аналізувати власні почуття та почуття інших людей. Блок починався з 

міні-лекції про природу наших емоцій, їх протікання та особливості. Після 

цього учасникам тренінгу були запропоновані наступні вправи. Перша вправа 

«Групова мандала» [257], її основна мета розвиток почуття єдності в процесі 

групової взаємодії. Також вона сприяє вербалізації свого емоційного й 

фізичного стану членів групи. Наступною була вправа «Почуття», учасникам 

тренінгу необхідно було написати по одній емоції на листі паперу, після цього 

картки перемішуються і членам групи потрібно з допомогою міміки або 

пантоміміки відобразити зазначену на картці емоцію. Після цього відбувається 

обговорення, які саме почуття краще зображувати, чому виникали проблеми у 

зображені тих чи інших емоцій.  

Третьою була вправа «Передача почуттів» [250]. ЇЇ суть полягала, що 

учасники групи встають один за одним. Перша людина передає наступному 

певну емоцію на своє обличчі, після цього людина яка її побачила, повинна 

продемонструвати її наступній людині і так далі. Вправа закінчується коли 

загадана емоція повертається до першого учасника. Після цього відбувається 

обговорення чи правильно була передана емоція. Дана вправа спрямована на 

розуміння емоцій інших людей та на контролюванні та власного емоційного 
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стану. Після даних вправ відбувався шерінг та рефлексія, під час яких учасники 

тренінгу обговорили, які емоції, почуття та труднощі у них найчастіше 

виникають під час спілкування у групі, також згадали, які емоції та почуття 

виникали протягом минулого конфліктного спілкування на підприємстві. 

Навчились ідентифікувати переживання інших людей, не забуваючи про свої 

власні та управляти своїми емоціями.  

Під час обговорення учасники наголошували на тому, що дуже часто під 

час спілкування у процесі наростання конфліктних ситуацій на підприємстві 

виникають сильні, амбівалентні емоції та почуття, наприклад співчуття, 

жалість, агресія та роздратування, що заважають розуміти суть розмови, зникає 

бажання спілкуватися з такою людиною, іноді під час розмови перестаєш 

розуміти за цим почуттям те, що відчуваєш сам насправді. Далі учасники 

поділилися на групи по кілька осіб, завданням було згадати негативну ситуацію 

взаємодії на підприємстві, яка супроводжувалася глибокими емоційними 

переживаннями, яку б могли розповісти в групі. Під час обговорення учасники 

виходили на рефлексію у загальному колі.  

Основною метою роботи у третьому блоці тренінгу було з’ясувати, які 

саме бар’єри спілкування притаманні членам групи, як саме потрібно 

справлятися з негативізмом та іншими деструктивними установками 

міжособистісної взаємодії. Блок як і попередні розпочинався з міні-лекції 

спрямованої на поступове включення групи у роботу після обідньої перерви та 

оновлення знань про негативну дію комунікативних бар’єрів й негативного 

попереднього досвіду спілкування. Перша вправа «Я вдома, я на роботі» була 

спрямована на розділення моделей поведінки учасників тренінгу залежно від 

ситуації (професійна взаємодія, побутова діяльність). Дана вправа дозволяє 

переглянути учасникам тренінгу на їх взаємозв’язки у професійні сфері та у 

побутовій, проаналізувати чи існують перехрещення, протиріччя, поєднання, 

схожості між ними.  

Наступна вправа «Довіра» [247], допомагає членам групи подолати 

негативний досвід попередньої взаємодії з людьми. Оскільки саме наявність 
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попереднього негативного досвіду спілкування та взаємодії в подальшому 

створює додаткові бар’єри у взаємодії з іншими членами групи. Учасники 

тренінгу діляться на дві команди, кожному члену команди потрібно упасти на 

руки своїх колег. Завдання останніх втримати людину, яка падає. Після того як 

всі спробували, починається обговорення результатів вправи. Останньою 

вправою цього блоку була вправа «Дорого мого життя». Мета цієї вправи 

проробити аналіз та самоаналіз власних відчуттів, емоцій та почуттів. Кожному 

члену групи необхідно проробити рефлексію свого життєвого досвіду. Усі 

учасники групи створюють коло. По черзі зображають через пантоміму шлях 

свого життя, відображаючи ті почуття, які вони відчували тому чи іншому 

моменті життя. У зворотному зв’язку члени кола вербалізують почуття, які 

зображав протагоніст та аналізують власні відчуття. Після цього протагоніст 

рефлексує зміст вкладений у пантоміму. У кінці вправи відбувається загальна 

рефлексія і шеренг під час якого, учасники тренінгу повинні відповісти на такі 

питання як: чи мали можливість відчути протагоніста, що відчували, водночас, 

чи були схожі життєві шляхи, які проблеми були у сприйняті інших.  

Четвертий блок був спрямований на формування установки про 

значущість своєї особистості й підготовці умов для її саморозкриття; набуття 

навичок рефлексії власного Я та дослідження «Я - концепції». Перша вправа 

«Мої добрі справи», була спрямована на концентрування уваги учасників групи 

на тому, що життя людини складається з елементарних добрих справ. Метою 

вправи є укріплення установки на добрі справи, розвиток уважності, чуйності, 

доброго (позитивного) ставлення до оточуючих. 

Друга вправа «Виміри власного «Я»» допомогла учасникам здійснити 

рефлексію власного «Я», розвинути самоідентифікацію та розширити виміри 

«Я». З допомогою третьої вправи «Дерево життя», учасники змогли розкрити 

себе через створення візуальних образів, пізнати себе через «образ-дерево», 

розвинути власну візуалізацію та навчитися проектувати програми 

особистісного зростання. 
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Вправа «Привіт, індивідуальносте!» сприяє розвитку інтересу до членів 

групи, уміння входження в контакт, мотивує учасників до спільної роботи, 

допомагає активно включитися в продуктивну роботу. Наступна вправа 

«Психологічний портрет товариша», допомагає проявити інтерес і рефлексію 

до товариша з тренінгу [237]. 

Остання цього блоку була вправа «Чарівні дзеркала», яка мала на меті 

формування «Я - концепції», підвищення впевненості в собі та зниження їх 

тривожності.  

В кінці блоку відбулася рефлексія, метою якої була подолання бар’єрів, 

які заважають повноцінному самовираженню та самовдосконаленню, 

визначення власних ресурсів і фокусування на них уваги учасників тренінгу; 

отримання досвіду перемагати негативні переживання та «символічного 

знищення» страхів; зменшення емоційної напруги; виокремлення своїх 

головних чеснот; формування установки на значущість своєї особистості. 

Як підсумок першого дня, нами було проведено повторне анкетування, з 

допомогою якого був здійснений аналіз, підведені підсумки роботи групи, а 

також зібрано можливі корективи щодо загальної роботи групи в цілому. 

 

3.3. Аналіз результатів проведення тренінгу на підприємстві у 

кризовий період 

Задля оцінки дієвості тренінгової програми нами було проведено 

повторне емпіричне дослідження, під час якого використовувались наступні 

методики: Соціально-психологічна самооцінка колективу (методика 

Р.С. Немова), методика «формування позитивної групової мотивації» 

(В. А. Розанова), методика визначення психологічного клімату у організації 

(М. П. Фетіскіна), методика визначення деструктивних установок у 

міжособистісних взаємодіях (В. В. Бойко), методика діагностики 

міжособистісних взаємостосунків (Т. Лірі), опитувальник афіліації 

(А. Мехрабіан). А також використано непараметричні статистичні методи 

обробки даних у програмі SPSS, а саме критерій Вілкоксона для двох залежних 
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вибірок. Порівняння показників відділу бухгалтерії (n=20) та 4 цеху (n=20) до 

та після участі у тренінгові (p≤0,01 до p≤0,05) зміни у таких показниках: 

психологічна атмосфера, групова мотивація на досягнення успіху, колективізм, 

згуртованість, відкритість, завуальована жорстокість, відкрита жорстокість, 

негативізм, бурчання, негативний досвід спілкування, впевненість у собі, 

поступливість, добросердя, чуйність, мотив прагнення до людей, мотив бути 

відкинутим. Отримані дані свідчать про позитивну динаміку в розвитку 

міжособистісної взаємодії членів групи та поліпшення психологічного клімату 

у групі загалом. Для перевірки ефективності програми порівняно результати у 

контрольній та експериментальній групах до та після роботи. Після обрахунку 

даних нами отримані такі значущі результати: 

Таблиця 3.1 

Динаміка показників у експериментальних групах 

Чинники впливу на 

психологічний клімат групи  

Показники до 

(середнє знач.) 

Показники після 

(середнє знач.) 

р-рівень знач. 

психологічної атмосфери 47,30 64,92 0,001 

групова мотивація на 

досягнення успіху 

101,15 152,61 0,001 

колективізм 5,46 7,85 0,002 

згуртованість 3,30 5,61 0,002 

відкритість 4,23 6,32 0,003 

завуальована жорстокість 12,61 5,48 0,007 

відкрита жорстокість 18,33 7,46 0,007 

негативізм 5,92 3,34 0,008 

бурчання 7,17 2,96 0,011 

негативний досвід 

спілкування 

11,78 9,67 0,014 

впевненість у собі 3,09 6,51 0,016 

поступливість 4,16 7,14 0,019 

добросердя 4,57 5,71 0,019 

чуйність 5,09 7,66 0,024 
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мотив прагнення до людей 142,12 177,36 0,026 

мотив бути відкинутим 194,41 110,74 0,034 

 

Крім об’єктивно отриманих даних констатовано суб’єктивне 

підтвердження впливу тренінгу міжособистісної взаємодії. У неформальному 

спілкуванні з тренером вони зазначали, що отримали нову інформацію, навички 

самопізнання, саморефлексії, відбулися зрушення у розв’язанні проблем у сфері 

міжособистісного спілкування, з’явилося нове ставлення до актуальної 

життєвої ситуації.  

Дані таблиці свідчать про значущі позитивні зрушення у певних 

показниках, що попередньо були визначені нами, як основні чинники впливу на 

психологічний клімат групи. Так отримані дані демонструють те, що внаслідок 

роботи у тренінговій групі, у учасників тренінгу підвищилась якість 

міжособистісної взаємодії, вони почали краще розуміти позицію партнера по 

спілкуванню. Висловлювання своє точки зору стало відбуватися з «Я-позиції», 

що, в свою чергу, зменшило кількість конфліктних ситуацій у групі. Загалом 

покращилися показники і психологічної атмосфери, і мотивації досягненням 

групи успіху, також значно збільшився показник стремління зберегти цілісність 

групи, що свідчить про намагання членів групи і надалі бути в рамках створеної 

групи, а не видозмінювати її.  

Також суттєвими змінами є зменшення показників деструктивних 

установок міжособистісної взаємодії, а саме: завуальована жорстокість, 

відкрита жорстокість, негативізм, бурчання та негативний досвід спілкування. 

Дані видозміни свідчать про намагання учасників тренінгу краще вибудовувати 

своє спілкування з партнером.  

Загалом, зміни у показниках представлених у таблиці підтверджують 

ефективність та дієвість розробленої нами програми, адже основною її ціллю 

був розвиток вмінь які покращують міжособистісну взаємодію в групі та 

поліпшують стан психологічного клімату в ній.   
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Загалом про позитивні результати роботи тренінгової програми свідчать 

те, що більшість учасників використовували набуті вміння та навички поза 

групою. Так, після закінчення тренінгу більшість учасників почали вживати «Я-

висловлювання», зросла роль зворотного зв’язку, учасники більш коректно 

реагували на негативні оцінки та висловлювання, що дозволило повною мірою 

використовувати їхній потенціал. Також встановилися глибші взаємозв’язки, 

що дозволило їм ділитися своїм життєвим досвідом, проблемами, 

міркуваннями, поглядами на певні події та ситуації. Помітно зросла емпатія, 

зменшилася категоричність в оцінках себе та інших. Відбулося підвищення 

рефлексії щодо стратегій власної поведінки у різних ситуаціях, врахування 

попереднього досвіду та побудови життєвої перспективи. Працівники почали 

краще сприймати власну організацію, збільшилися показники їх оцінки 

психологічного клімату загалом. Перспективи подальших досліджень 

полягатимуть у створенні більш загальних програм покращення психологічного 

клімату на підприємствах, що будуть включати роботу не тільки з тренінговим 

компонентом, а і матимуть у своєму складі індивідуальну роботу з 

«проблемними» членами групи та розробку у подальшому загальних 

принципів, норм і правил для всього підприємства.  

Що стосується оцінки результатів контрольних груп (відділ планування 

та цех №5), то ми також отримали значущі показники. 

Таблиця 3.2 

Динаміка показників у контрольних групах 

Чинники впливу на 

психологічний клімат групи  

Показники до 

(середнє знач.) 

Показники після 

(середнє знач.) 

р-рівень знач. 

психологічної атмосфери 42,92 51,76 0,003 

групова мотивація на 

досягнення успіху 

112,30 130,53 0,004 

колективізм 2,76 4,53 0,038 

згуртованість 3,23 5,92 0,005 

відкритість 4,07 5,38 0,054 
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контактність 3,55 4,31 0,006 

інформованість 3,04 5,14 0,019 

Також цікавою особливістю, яка була виявлена під час дослідження, 

стало покращення деяких показників (складових) психологічного клімату 

внаслідок тестування працівників підприємства. Так ,під час повторного 

тестування у контрольних групах були присутні позитивні зрушення у таких 

структурних складових соціально-психологічного клімату, як: згуртованість, 

відкритість, відповідальність, контактність та  інформованість. Також в них 

було поліпшення показника психологічного клімату за методикою оцінки 

психологічної атмосфери організації (Ф. Фідлера). Після отримання таких 

результатів та спілкування з працівниками підприємства виявили наступну 

особливість. У кризовий період на підприємстві працівники краще оцінювали 

психологічний клімат (деякі його показники) саме через факт тестування. 

Працівники стверджували, що їм імпонує той факт, що керівництво питає 

їхньої думки. Вони зазначали, що подібне тестування та взагалі робота з 

психологом для них була вперше. Іншою причиною, що могла вплинути на 

показники дослідження був той факт, що працівники вважали, що вперше вони 

погано відповіли на запитання тесту і саме тому повинні проходити його ще 

раз.  

На нашу думку, подібні результати демонструють подібність з 

результатами Хоторнського експерименту. Під час якого працівники також 

демонстрували викривлені результати розуміючи свою участь у дослідженні. 

Однак у Хоторнському дослідженні працівники викривляли результати 

дослідження покращенням власних результатів праці, навіть за умови 

відсутності стимулюючих факторів. Водночас, у нашому дослідженні 

працівники, які входили до контрольної групи також демонстрували 

покращення показників, однак вони стосувалися саме оцінки психологічного 

клімату в цілому. У той же час результати тестування, які стосувалися проявів 

індивідуально-психологічних якостей працівників залишали майже не 

змінними. Тому результати тестування після проведення тренінгу з 
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експериментальною групою ми можемо порівнювати з результатами 

контрольної групи, які не мали цілеспрямованого корекційного впливу зі 

сторони експериментатора.  

 

3.4 Програма методичних рекомендації керівництву задля 

поліпшення психологічного клімату на підприємстві у кризовий період 

Задля покращення психологічного клімату на підприємстві нами було 

сформовано перелік методичних рекомендацій для керівництва. Даний перелік 

рекомендований для створення позитивного психологічного клімату на 

підприємстві в кризовий період. 

Показники позитивного психологічного клімату на підприємстві 

1. Ставлення підприємства (в обличчі керівника, менеджменту) до 

колективу: 

 Довіра до своїх підлеглих; 

 повага до особистості кожного працівника; 

  забезпечення працівникам почуття захищеності, безпеки та комфорту; 

 забезпечення справедливої конкурентоспроможної заробітної плати, 

соціального пакету; 

 надання можливості професійного та кар’єрного розвитку; 

 закріплення в колективі позитивних звичок, традицій та настроїв; 

 донесення співробітникам правдивої і повної інформації про завданнях і 

проблемах; 

 надання конструктивного зворотного зв’язку результатам роботи; 

 розвиток суспільної активності; 

 надання можливості висловлювати свою точку зору; 

 уважність під час вирішення особистих питань працівників; 

 менеджери займають роль лідерів в команді.   

2. Ставлення працівників до компанії: 

  переживання за загальний результат; 
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 якісно виконують свою роботу; 

 дбайливо відноситися до майна компанії; 

 емоційно залучені в роботу; 

 беруть на себе відповідальність за стан справ на підприємстві; 

 задоволені умовами праці, системою матеріальної та нематеріальної 

мотивації; 

 гарно знають свої функціональні обов’язки; 

 мають віру у результат підприємства (продукт, вироби, матеріал тощо); 

 за необхідності здатні взяти на себе керівництво колективом; 

 підтримують наявні в колективі традиції; 

 оптимістично налаштовані; 

 пишаються своїми професійними досягненнями та досягненнями 

підприємства. 

3. Ставлення  працівників один до одного: 

 довіряють один одному; 

 вимогливо відносяться до своїх колег у робочих питаннях; 

 шанобливо ставлять до всіх працівників; 

 допомагають новачкам швидше влитись в колектив; 

 підтримають встановлені правила та норми; 

 радіють успіхам один одного; 

 тактично поводять себе один з одним. 

Зі свого боку, керівництво повинно постійно пильнувати за станом 

соціально-психологічного клімату. Задля нівелювання негативного 

психологічного клімату керівник необхідно вміти їх розрізняти. 

Ознаки негативного психологічного клімату на підприємстві: 

 створюється і підтримується атмосфера страху; 

 пропозиції працівників не беруться до уваги; 

 працівники сприймають себе, як «гвинтики» в системі; 
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 використовуються неконструктивна критика в адресу працівників у всьому 

колективі; 

 робота не цінується, відсутня адекватна система мотивації; 

 заохочуються плітки, чутки та наклеп; 

 звільнення працівника відбувається без розгляду всієї ситуації; 

 створюються нереалістичні вимоги до працівників; 

 під час проблемної ситуації шукають не вихід з неї, а винного. 

Як наслідок, на підприємстві з негативним психологічним кліматом, 

особливо в кризовий період, можуть виникати такі процеси: 

 якість продукції знижується; 

 збільшується відсоток звільнення спеціалістів; 

 збільшується кількість прогулів, лікарняних; 

 поводження з обладнанням, устаткуванням компанії недбале; 

 працівників пригнічені, негативно налаштовані; 

  часті перерви у роботі; 

 люди не зацікавлені у якості своєї роботи; 

 у працівників відсутні індивідуальні плани розвитку або програми 

підвищення кваліфікації. 

Також нами сформовані загальні рекомендації для керівництва як 

покращити психологічний клімат на підприємстві: 

1. Поводитися чесно по відношенню до працівників та клієнтів. Неможливо 

вимагати у працівників чесної поведінки, якщо саме підприємство непорядно 

ставитися до своїх працівників та клієнтів. 

2. Обіцяти тільки те, що можливо виконати. Краще пообіцяти менша, але 

дати більше, ніж обманути надії працівників. 

3. Керівник повинен сам триматися правил підприємства. Керівник повинен 

особистим прикладом демонструвати працівникам виконання правил, норм та 

традицій на підприємстві. 

4. Давати якісний зворотний зв'язок працівникам. 
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5. Інформувати працівників про досягнуті результати. 

6. Регулярно надавати працівникам інформацію щодо прийнятих важливих 

рішень компанії. 

7. робити свої дії зрозумілими та обґрунтованими. 

8. Демонструвати щиру цікавість до пропозицій працівників. 

9. Створювати та підтримувати атмосферу взаємоповаги на підприємстві. 

10. Демонструвати перспективи підприємства на ринку, її майбутнє. 

Особливо у кризовий період, коли економічна, політична або суспільна 

ситуація впливають на рівень тривожності працівників.  

11. Забезпечити гарні санітарно-гігієнічні умови праці. 

12. Чітко розподіляти функціональні обов’язки працівників та їх зони 

відповідальності. 

13. Надавати працівникам правдиву інформацію щодо важливих для них 

питаннях. Задля нівелювання чуток та пліток.  

14. Вибирати прийнятний для даного підприємства (або відділу) стиь 

керівництва.  

Щодо подальших напрямків дослідження, то на нашу думку, цікавим 

напрямом досліджень, яким може розкрити дослідження психологічного 

клімату у колективі є вивчення природи психологічного емпаурменту. 

Психологічний емпауермент виступає, як переконаність учасника організації у 

своїй здатності  використовувати свої вміння та досвід  у певному робочому 

середовищі для успішного і порівняно автономного виконання значущих для 

нього завдань, при сприйнятті результатів як таких, що покращують його 

власне життя та життя спільноти.  

На нашу думку, саме наявність такого явища/відчуття у колективі сприяє 

підвищенню лояльності працівників до своєї організації, укоріненню їх 

відчуття корисності своєї роботи та впевненості у своїх силах. 

У структурі психологічного емпауерменту, можна виділяти чотири 

компоненти:   
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1. Значущисть – відповідність мети діяльності особистим цінностям, 

ідеалам та стандартам. Даний  компонент можна узагальнити у когніції «Для 

мене важливо отримати вплив щоб покращити життя спільноти і, у такий 

спосіб, моє власне життя». Під спільнотою ми може розуміти і колектив, адже 

спільнота створюється на основі спільних прагнень, цілей та структури, як і 

робочий колектив [229]. 

2. Компетентність – переконаність у власній можливості вдало 

виконувати  діяльність. Когніція: «Я здатний впоратися зі своїми завданнями у 

цій організації». Професійний розвиток працівників та їх успішна мотивація 

також мають вплив на відносини у колективі. Розвиток власних навичок, 

бажання вдосконалювати свої вміння забезпечують професійне зростання, 

породжують здорову конкуренцію та відчуття, що ти працюєш у колі 

професіоналів і перебуваешь на своєму рівні та місці[245]. 

3. Автономія – відчуття вибору у регуляції діяльності, самостійність щодо 

ініціації та продовження робочої поведінки та процесів, прийняття рішень щодо 

методів роботи, темпу та зусиль [257].   

Когніція: «Я маю свободу вибору щодо виконання своєї роботи».  

Відчуття свободи на робочому місці є наслідком відчуття довіри зі сторони 

керівництва та свідчення професіоналізму та компетентності співробітників. 

Довірливі робочі стосунки, без надмірного контролю, на нашу думку, також 

сприяють поліпшення відносин у колективі. 

4. Впливовість – усвідомлена здатність покращувати своїми діями 

ситуацію у спільноті [264]. Когніція: «Моя робота сприяє позитивним змінам у 

моїй спільноті». На нашу думку, саме психологічний емпауермент виникає у 

результаті сприйняття та подальшої когнітивної переробки внутрішнього 

робочого та пов'язаного з ним зовнішнього середовища учасниками організації 

у процесі здійснення колективних дій. Слід також зазначити, що він є 

ситуативним концептом, а не індивідуальною рисою чи утворенням – виникає у 

певних контекстах і триває протягом певного (хоча і досить тривалого) періоду 

часу. Саме завдяки усвідомленню своєї впливовості працівники здатні брати 
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відповідальність за відносини, які є у їх робочих колективах та сприяють роботі 

як над своїми власними ставленням до колективу, стилем спілкування, 

поведінкою у певних ситуаціях так і над відносинами в колективі загалом, 

наприклад, відпрацьовуючи колективні правила, традиції та цінності. 

На нашу думку, психологічний клімат на промисловому підприємстві 

визначається якісний аспект міжособистісних відносин між членами цього 

підприємства, що, так само є сукупністю усіх внутрішніх умов, які або 

сприяють, або навпаки заважають продуктивній суспільній діяльності задля 

виконання спільної мети та всебічного розвитку кожного члену групи. 

Якість та результат праці в виробничій групі на підприємстві залежить не 

тільки від загальної організації діяльності, устаткувань, умов праці, а й 

насамперед від рівня розвитку міжособистісних взаємовідносин в групі, 

психологічної сумісності працівників, існуванню згуртованості, зібраності, 

наявності командного духу та відповідного стилю керівництва менеджменту.  

Також не менш важливими є товариська взаємодопомога, дружелюбність, 

взаємовиручка, спільне переживання позитивних емоцій, простата взаємин. 

Характер та якість психологічного клімату залежить від рівня групового 

розвитку. Між станом соціально-психологічного клімату, його розвитком, та 

ефективністю спільної діяльності її членів наявний позитивний зв'язок. 

Оптимальне якісне управління діяльністю і кліматом потребує необхідного 

комплексу знань та вмінь від керівництва підприємства, особливо в кризовий 

період.  

Задля формування оптимального психологічного клімату на підприємстві 

в кризовий період, на нашу думку, необхідно застосовувати насамперед 

принцип комплектування первинних виробничих груп, з урахуванням 

психологічної сумісності членів цих груп. По-друге проводити регулярне 

навчання та атестацію управлінського складу підприємства. По-третє 

застосовувати соціально-психологічні методи, які сприяють виробленню у 

членів виробничих груп навичок ефективного взаєморозуміння один одного.  
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Зважаючи на аналіз напрацювань [251, 258, 269, 273, 275] та наших 

емпіричних результів, ми ввжаємо, що задля підвищення ефективності впливу 

психологічного клімату в колективі слід впровадити рекомендації щодо 

врахування наступних чинників: 

1. Залежність психологічного клімату від інших сфер життєдіяльності 

працівників, оскільки вплив зовнішніх факторів може негативно відобразитися 

на стані працівника і в подальшому; 

2. Суспільна думку, психологічний вплив, наслідування, особливості 

групової динаміки; 

3. Існування у професійних групах спеціалістів різних рівнів володіння своєї 

професією. З одного боку, кваліфіковані працівники відчують повагу нових 

співробітників. Нові, зі свого боку, отримують досвід, побачать свою подальшу 

перспективу; 

4. Коригування чисельності групи. Найліпшим результатом буде виробничі 

групи від п’яти до п’ятнадцяти осіб. У разі зменшення групу, у її працівників 

може почати формуватися занепокоєння через персональну (особисту) 

відповідальності за прийняття групових рішень. Водночас, у занадто великих 

професійних групах буде порушена групова динаміка, викривлена взаємодія. 

Внаслідок несумісності працівників професійної групи можливі виникнення 

конфліктів, протиріч та дисбаланс у відносинах. Втім, потрібно також розуміти, 

що склад професійної групи, насамперед, визначається її обов’язками, 

завданнями підприємства; 

5. Час трудової діяльності. Даний показник пов'язаний з існуванням 

закріплених в професійній групі традицій, стійких норм поведінки в групі. Все 

це, зі свого боку, впливає на згуртованість, організованість та єдність групи. 

Проте, заразом, також із-за впливу даного чинника може ускладнюватися 

процес адаптації нових працівників підрозділів.  

6. Статево-віковий склад групи. Оптимальне відображення даного чинника 

у соціально-психологічному кліматі передбачає відмінності щодо віку, 

життєвого досвіду, наявність поваги до старших, окрема увага до жінок, 
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допомогу молодим працівникам. У загальному плані психологічний клімат 

повинен бути позбавлений ейджизму, сексизму, расизму тощо. 

7. Існування неформальної структури в професійній групі. За умови 

формування неформальної (альтернативної) структури в групі можуть виникати 

конфлікти. Особливо коли лідери цих неформальних міні-груп перебувають у 

конфронтації до номінального керівництва групою. Тому  керівництву потрібно 

вибудовувати відносини в професійній групі у такий спосіб, щоб бути не лише 

керівником цієї групи, а й лідером. Він повинен справедливо вирішувати 

конфлікти, підпорядковуватися загально груповим правилам, бути прикладом 

для інших в професійному та особистісному плані; 

8. Автономність, рівень ізольованості групи від інших груп. Задля 

покращення психологічного клімату виробничої групи доцільно виходити за 

рівень взаємодії всередині групи. Потрібно налагоджувати контакти з 

представниками інших груп у складі одного підприємства; 

9. Психологічна сумісність членів групи одна з одним. В даному чиннику 

йдеться мова про групову сумісність, яка, так само, виступає індикатором 

згуртованості, колективності групи. Сумісність забезпечує безконфліктне 

спілкування між членами групи, допомагає погодженню індивідуальних дій в 

умовах спільної діяльності; 

10. Проведення опитувань, оцінка думок працівників. Даний чинник 

допомагає керівництву підприємства отримувати об’єктивну інформацію щодо 

стану справ у виробничих групах. Оскільки отримання інформації від керівника 

середньої ланки може мати викривлене відображення оцінки виробничої групи; 

11. Кожен працівник – особистість. Даний чинник дозволить ставитися 

керівництву до своїх працівників з відповідним рівнем поваги, розумінням 

того, що працівники не є ресурсом, вони є невід’ємною частиною даного 

підприємства, ланкою складної системи.  

Висновки до розділу 3 

Створена та апробована нами програма оптимізації психологічного 

клімату на підприємстві в кризовий період буде дієвою за умови послідовної 
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роботи на всіх трьох етапах. На першому етапі – загальний, він полягає у 

всеосяжному інформуванні працівників підприємства, розробці загальних норм 

та правил, наданні рекомендацій менеджменту щодо роботи з персоналом у 

кризовий період. Керівництво повинно впроваджувати загальний 

інструментарій оцінки та підтримки психологічного клімату. Розроблені нами 

рекомендації для менеджменту підприємства рекомендовані на своєчасне 

втручання задля мінімізації ризиків формування негативного психологічного 

клімату. На другому етапі потрібно проводити тренінгову роботу в виробничих 

групах задля покращення міжособистісної взаємодії між членами цих груп. 

Розроблений нами тренінг спрямований на покращення міжособистісної 

взаємодії всередині виробничих груп. Відповідно до результатів проведеного 

емпіричного дослідження створення або покращення вже наявної моделі 

міжособистісної взаємодії суттєво впливає на покращення психологічного 

клімату на підприємстві в кризовий період.  

Основний акцент тренінгової програми був спрямований на знаходження 

взаєморозуміння між членами виробничої групи. Оскільки, на нашу думку, 

відсутність взаєморозуміння може стати причиною не лише різноманітних 

ускладнень та складностей у міжособистісних стосунках, але, навіть, 

призводити до конфліктів та погіршення психологічного клімату загалом. 

Основою взаєморозуміння у міжособистісних стосунках є адекватність та 

точність сприйняття та інтерпретації особистості іншого, що безпосередньо 

залежить від рівня комунікативної компетентності особистості, попереднього 

досвіду спілкування (позитивного або негативного), відсутності деструктивних 

установок .  

Дієвість тренінгової програми була доведеною емпіричним дослідженням 

показників контрольної та експериментальної групи. значущі позитивні 

зрушення у певних показниках, що попередньо були визначені нами як основні 

чинники впливу на психологічний клімат групи. Так отримані дані 

демонструють те, що внаслідок роботи у тренінговій групі, у учасників 

тренінгу підвищилась якість міжособистісної взаємодії, вони почали краще 
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розуміти позицію партнера у спілкуванні. Висловлювання своє точки зору 

стало відбуватися з «Я-позиції», що, зі свого боку, зменшило кількість 

конфліктних ситуацій у групі. Загалом покращилися показники і психологічної 

атмосфери, і мотивації досягненням групи успіху, також значно збільшився 

показник стремління зберегти цілісність групи, що свідчить про намагання 

членів групи і надалі існувати у рамках створеної групи, а не видозмінювати її. 

Також суттєвими змінами є зменшення показників деструктивних 

установок міжособистісної взаємодії, а саме: завуальована жорстокість, 

відкрита жорстокість, негативізм, бурчання та негативний досвід спілкування. 

Дані видозміни свідчать про намагання учасників тренінгу краще вибудовувати 

своє спілкування з партнером.  

Крім об’єктивно отриманих даних констатовано суб’єктивне 

підтвердження впливу тренінгу міжособистісної взаємодії. У неформальному 

спілкуванні з тренером вони зазначали, що отримали нову інформацію, навички 

самопізнання, саморефлексії, відбулися зрушення у розв’язанні проблем у сфері 

міжособистісного спілкування, з’явилося нове ставлення до актуальної 

життєвої ситуації. 

Під час досліджень у контрольній та експериментальній групі нами були 

простеженні зміни деяких показників, попередньо не окреслені на початку 

дослідження. Так, під час повторного тестування у контрольній групі були 

присутні позитивні зрушення у таких структурних складових соціально-

психологічного клімату, як: згуртованість, відкритість, відповідальність, 

контактність та  інформованість. Також в них були поліпшення показника 

психологічного клімату за методикою оцінки психологічної атмосфери 

організації. Після отримання таких результатів та спілкування з працівниками 

підприємства виявили наступну особливість. У кризовий період на 

підприємстві працівники краще оцінювали психологічний клімат (деякі його 

показники) саме через факт тестування. Працівники стверджували, що їм 

імпонує той факт, що керівництво питає їхньої думки. Вони зазначали, що 

подібне тестування та взагалі робота з психологом для них була вперше. Іншою 
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причиною, що могла вплинути на показники дослідження був той факт, що 

працівники вважали, що вперше вони погано відповіли на запитання тесту і 

саме тому повинні проходити його ще раз.  

Третій рівень передбачає індивідуальну роботу психолога з 

працівниками. До такої роботи ми відносимо консультування, психотерапія, 

коучінг тощо. Вибір методів залежить від ступеню індивідуальної проблеми, 

цінності працівника, характеру взаємовідносин в групі.  

Ми також вважаємо, що у перспективі буде доцільно дослідити 

довготривалі зміни пов’язані із закріпленням представленої у нашому 

дослідженні трирівневої моделі розвитку соціально-психологічного клімату.   

Перспективними можуть бути тренінги спрямовані на розвиток 

гармонізації міжособистісних взаємовідносин, попередження конфліктів, 

оздоровлення взаємин у трудових колективах підприємства  та корекція 

деформацій у їхньому спілкуванні (зміну деструктивних установок 

міжособистісної взаємодії, покращення моделей спілкування, нівелювання 

попереднього досвіду негативного спілкування).  Також апробації представленої 

моделі на підприємствах іншого профілю та типів.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретико-емпіричне 

узагальнення результатів дослідження соціально-психологічних особливостей 

формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період, що дає 

підстави зробити такі висновки.  

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу з’ясовано основні 

підходи до вивчення проблеми психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період: а) сукупність соціально-психологічних та ділових 

взаємозв’язків; б) стиль взаємин між членами групи; в) психологічна 

сумісність, згуртованість членів групи; г) емоційно-психологічний настрій 

виробничої групи. 

Кризовий період підприємства є суперечністю між умовами 

функціонування виробництва та соціально-психологічними феноменами 

функціонування працівників. 

Психологічним кліматом є: а) стан колективу, що виконує спільну 

діяльність (предметну), має спільні цілі та цінності; б) процес узгодження 

поведінки та діяльності (досвід взаємодії та соціального пізнання). До 

структурних складових психологічного клімату належать: характер 

міжособистісних стосунків, стиль керівництва, групова мотивація досягнення 

успіху, установки у міжособистісних взаємостосунках, професійна 

компетентність працівників.  

2. Доведено, що на психологічний клімат впливають такі показники як: 

«групова мотивація», «відповідальність», «колективізм», «згуртованість», 

«контактність», «відкритість», «організованість», «інформованість», 

«впевненість у собі», «поступливість», «довірливість», «добросердя», 

«чуйність», «мотивація прагнення бути серед людей», «ліберальний стиль 

керівництва» та «демократичний стиль керівництва». Своєю чергою, 

встановлено обернені зв’язки психологічної атмосфери з показниками 

«завуальована жорстокість», «відкрита жорстокість», «негативізм», 
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«бурчання», «негативний досвід спілкування», «агресивність», «скептицизм», 

«директивний стиль керівництва».  

Чинниками психологічного клімату є: колективізм, згуртованість, 

контактність, поступливість, довірливість, мотив бути серед людей. 

3. Встановлено фактори, які розкривають зміст психологічного клімату у 

кризовий період: «бар’єри міжособистісної взаємодії», «командоутворення», 

«взаємодія» та «відчуження».  

4. Програма оптимізації психологічного клімату на підприємстві в 

кризовий період містить три взаємопов’язані рівні (загальний, груповий, 

індивідуальний), кожен з яких вирішує конкретне завдання, що визначається 

загальною метою: а) загальне інформування працівників підприємства, 

розроблено загальні норми та правила, надано рекомендації керівникам щодо 

роботи з персоналом у кризовий період; б) тренінгова робота у виробничих 

групах задля покращення міжособистісної взаємодії між їхніми членами; 

в) індивідуальна робота з працівниками (консультування, психотерапія, 

коучинг тощо).  

У результаті впровадження програми, відбулася позитивна динаміка в 

формуванні міжособистісної взаємодії членів групи та поліпшення 

психологічного клімату у групі загалом. 

Перспективи подальшої роботи полягають у діагностиці та дослідженні 

інших складових психологічного клімату, дослідженні взаємозв’язку 

психологічного клімату зі специфічними внутрішніми умовами підприємства.  

Крім цього, цікавим є з’ясування довготривалих змін, пов’язаних із 

використанням розробленої програми оптимізації психологічного клімату на 

підприємстві в кризовий період; розроблення окремих тренінгових програм з 

розвитку гармонізації міжособистісних взаємостосунків; попередження 

конфліктів; оздоровлення взаємин у трудових колективах підприємства та 

корекції деформацій у їхньому спілкуванні, а також її апробація на 

підприємствах інших профілів та типів. 
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Додаток А 

Текст використаних методик 

 

А. 1 – Оценка психологической атмосферы в организации 

В предлагаемом бланке приведены противоположные по смыслу пары 

слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашей организации. Чем 

ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак +, тем 

более выражен этот признак в вашей организации. 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Дружелюбие                Враждебность 

Согласие                Несогласие 

Удовлетворенность                Неудовлетворенность 

Продуктивность                Непродуктивность 

Теплота                Холодность 

Сотрудничество                Несогласованность 

Взаимоподдержка                Недоброжелательность 

Увлеченность                Равнодушие 

Занимательность                Скука 

Успешность                Безуспешность 

 

Спасибо большое за заполнение! 
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А. 2 – Тест «Формирование положительной групповой мотивации» 

 В. А. Розановой 

 

Перед вами тест, содержащий 25 факторов (положительных и отрицательных). 

Эти факторы позволяют оценить степень сформированности групповой 

мотивации. Просим вас внимательно оценить эти факторы и выбрать 

соответствующий балл (обведите кружком соответствующую вашим 

представлениям цифру), который характеризует состояние мотивации в группе, 

членом которой вы являетесь. 

 

№ Преобладающие факторы 
Оценка в 
баллах 

Преобладающие факторы 

1 
Высокий уровень сплоченности 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Низкий уровень 
сплоченность группы 

2 
Высокая активность членов 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Низкая активность членов 
группы 

3 
Нормальные межличностные 
отношения в группе 

7 6 5 4 3 2 1 
Плохие межличностные 
отношения в группе 

4 Отсутствие конфликтов в группе 7 6 5 4 3 2 1 
Наличие конфликтов в 
группе 

5 
Высокий уровень групповой 
совместимости 

7 6 5 4 3 2 1 
Низкий уровень групповой 
совместимости 

6 
Личностное осмысление 
организационных целей и их 
принятие 

7 6 5 4 3 2 1 
Непринятие работниками 
организационных целей 

7 
Признание авторитета 
руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 
Члены группы не принимают 
авторитета руководителя 

8 
Уважение к компетентности 
руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 
Члены группы не отдают 
должного компетентности 
руководителя 

9 
Признание лидерских качеств 
руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 
Члены группы не считают 
своего руководителя 
лидером 

10 
Наличие доверительных 
отношений членов группы с 
руководителем 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие доверительных 
отношений членов группы с 
руководителем 

11 
Участие членов группы в 
процессе принятия решений 

7 6 5 4 3 2 1 
Непринятие членами группы 
участия в обсуждении и 
принятии решений 

12 
Есть условия для выражения 
творческого потенциала членов 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Нет условий для выражения 
творческого потенциала 

13 
Стремление принять 
ответственность членами группы 
за выполняемую работу 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие стремления у 
членов группы принимать 
ответственность за 
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выполняемую работу 

14 
Наличие хорошего 
психологического климата в 
группе 

7 6 5 4 3 2 1 
Наличие плохого 
психологического климата в 
группе 

15 
Высокий уровень контроля за 
действиями каждого члена 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Низкий уровень контроля за 
действиями каждого члена 
группы 

16 
Наличие активной жизненной 
позиции внутри группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие активной 
жизненной позиции внутри 
группы 

17 
Стремление к самореализации у 
членов группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие стремления к 
самореализации у членов 
группы 

18 
Высокая степень 
согласованности действий у 
членной группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Слабая степень 
согласованности действий у 
членной группы 

19 
Сформированность 
общегрупповых ценностей 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие общегрупповых 
ценностей 

20 
Отсутствие стрессов внутри 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Наличие стрессов внутри 
группы 

21 Желание работать в группе 7 6 5 4 3 2 1 
Стремление членов группы 
работать индивидуально 

22 
Положительное отношение 
руководителя к подчиненным 

7 6 5 4 3 2 1 
Отрицательное отношение 
руководителя к подчиненным 

23 
Положительное отношение 
членов группы к своему 
руководителю 

7 6 5 4 3 2 1 
Отрицательное отношение 
членов группы к своему 
руководителю 

24 
Принятие нравственных норм 
поведения внутри группы 

7 6 5 4 3 2 1 
Отсутствие нравственных 
норм поведения внутри 
группы 

25 

Умение проявлять 
самостоятельность в решении 
поставленных задач членами 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие стремления 
самостоятельно решать 
поставленные задачи у 
членов группы 

 

Благодарим за заполнение! 
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А. 3 – Определение психологического климата в организации 

 

Вам дается опросный лист, содержащий 74 суждения. Номера суждений, 

имеющих отношение к вашему коллективу. Вам необходимо обвести те 

суждения, когда зафиксированная в суждении форма поведения соответствует 

всем или большинству членов коллектива. 

 

Список суждений 

1. Свои слова всегда подтверждают делом. 

2. Осуждают проявления индивидуализма. 

3. Имеют одинаковые убеждения. 

4. Радуются успехам друг друга. 

5. Всегда оказывают помощь друг другу. 

6. Умело взаимодействуют друг с другом в работе. 

7. Знают задачи, стоящие перед коллективом. 

8. Требовательны друг к другу. 

9. Все вопросы решают сообща. 

10. Единодушны в оценке стоящих перед коллективом проблем. 

11. Доверяют друг другу. 

12. Делятся опытом работы с членами коллектива. 

13. Бесконфликтно распределяют между собой обязанности. 

14. Знают итоги работы коллектива. 

15. Никогда и ни в чем не ошибаются. 

16. Объективно оценивают свои успехи и неудачи. 

17. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

18. Занимаются на досуге одним и тем же. 

19. Защищают друг друга. 

20. Всегда считаются с интересами друг друга. 

21. Заменяют друг друга в работе. 

22. Знают положительные и отрицательные стороны коллектива. 

23. Работают с полной отдачей сил. 

24. Не остаются равнодушными, если задеты интересы коллектива. 

25. Одинаково оценивают распределение обязанностей. 

26. Помогают друг другу. 

27. Предъявляют одинаково объективные требования ко всем членам 

коллектива. 

28. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе. 

29. Знают правила поведения в коллективе. 

30. Никогда и ни в чем не сомневаются. 

31. Не бросают начатое дело на полпути. 

32. Отсутствуют принятые в коллективе нормы поведения. 

33. Одинаково оценивают успехи коллектива. 
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34. Искренне огорчаются при неудаче товарищей. 

35. Одинаково объективно оценивают поступки старых и новых членов 

коллектива. 

36. Быстро разрешают возникающие противоречия и конфликты. 

37. Знают свои обязанности. 

38. Сознательно подчиняются дисциплине. 

39. Верят в свой коллектив. 

40. Одинаково оценивают неудачи коллектива. 

41. Тактично ведут себя в отношении друг друга. 

42. Не подчеркивают своих преимуществ друг перед другом. 

43. Быстро находят между собой общий язык. 

44. Знают основные приемы и методы работы. 

45. Всегда и во всем правы. 

46. Общественные отношения ставят выше личных. 

47. Поддерживают полезные для коллектива начинания. 

48. Имеют одинаковые представления о нормах нравственности. 

49. Доброжелательно относятся друг к другу. 

50. Тактично ведут себя по отношению к членам другого коллектива. 

51. Берут на себя руководство, если требуется. 

52. Знают работу товарищей. 

53. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

54. Поддерживают традиции, сложившиеся в коллективе. 

55. Одинаково оценивают качества личности, необходимые в коллективе. 

56. Уважают друг друга. 

57. Тесно сотрудничают с членами другого кол-ва 

58. При необходимости принимают на себя обязанности других членов 

коллектива. 

59. Знают черты характера друг друга. 

60. Умеют делать все на свете. 

61. Ответственно выполняют любую работу. 

62. Оказывают сопротивление силам, разобщающим коллектив. 

63. Одинаково оценивают правильность распределения поощрения в 

коллективе. 

64. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

65. Радуются успехам членов другого коллектива. 

66. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях. 

67. Знают привычки и склонности друг друга. 

68. Активно участвуют в общественной работе. 

69. Заботятся об успехах коллектива. 

70. Одинаково оценивают правильность наказаний в коллективе. 

71. Внимательно относятся друг к другу. 

72. Искренне огорчаются при неудачах членов другого коллектива. 

73. Быстро находят такое распределение обязанностей, которое устраивает 

всех. 

74. Знают, как обстоят дела друг у друга. 
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Благодарим за заполнение! 

 

А. 4 – Определение деструктивных установок в межличностных 

отношениях В. В. Бойко 

Инструкция. Вам надо прочитать каждое из предложенных ниже суждений и 

ответить «да» или «нет», выражая согласие или несогласие с ними. 

Рекомендуем воспользоваться листом бумаги, на котором фиксируется номер 

вопроса и ваш ответ; затем по ходу наших дальнейших пояснений обращайтесь 

к своей записи. Будьте внимательны и искренни. 

Опросник 

1. Мой принцип в отношениях с людьми: доверяй, но проверяй. 

2. Лучше думать о человеке плохо и ошибиться, чем наоборот (думать 

хорошо и ошибиться). 

3. Высокопоставленные должностные лица, как правило, ловкачи и 

хитрецы. 

4. Современная молодежь разучилась испытывать глубокое чувство любви. 

5. С годами я стал более скрытным, потому что часто приходилось 

расплачиваться за свою доверчивость. 

6. Практически в любом коллективе присутствует зависть или 

подсиживание. 

7. Большинство людей лишены чувства сострадания к другим. 

8. Большинство работников на предприятиях и в учреждениях стараются 

прибрать к рукам все, что плохо лежит. 

9. Большинство подростков сегодня воспитаны хуже, чем когда бы то ни 

было. 

10. В моей жизни часто встречались циничные люди. 

11. Бывает так: делаешь добро людям, а потом жалеешь об этом, потому что 

они платят неблагодарностью. 

12. Добро должно быть с кулаками. 

13. С нашим народом можно построить счастливое общество в недалеком 

будущем. 

14. Неумных вокруг себя видишь чаще, чем умных. 

15. Большинство людей, с которыми приходится иметь деловые отношения, 

разыгрывают из себя порядочных, но по сути они иные. 

16. Я очень доверчивый человек. 

17. Правы те, кто считает, что надо больше бояться людей, а не зверей. 

18. Милосердие в нашем обществе в ближайшем будущем останется 

иллюзией. 

19. Наша действительность делает человека стандартным, безликим. 

20. Воспитанность в моем окружении на работе — редкое качество. 

21. Я практически всегда останавливаюсь, чтобы дать по просьбе прохожего 

жетон для телефона-автомата в обмен на деньги. 
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22. Большинство людей готовы совершить безнравственные поступки ради 

личных интересов. 

23. Люди, как правило, безынициативны в работе. 

24. Большинство пожилых людей показывают свою озлобленность каждому. 

25. Большинство людей на работе любят посплетничать друг о друге. 
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А. 5 – Диагностика межличностных отношений (методика Т. Лири) 

 

Инструкция : «Уважаемый участник исследования! Перед Вами перечень 

признаков, с помощью которых можно описать психологический портрет 

человека. Выберите только те признаки, которые Вы можете отнести к себе, и 

отметьте их. Долго не задумывайтесь, если не уверены – не отмечайте! 

Спасибо!» 

Опросник 

1. Другие думают о нем благосклонно 

2. Производит впечатление на окружающих 

3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявлять безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

19. Охотно подчиняется 

20. Уступчивый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся, склонный к подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 

27. Дружелюбный, доброжелательный 

28. Внимательный, ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый на призывы о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызывать восхищение 

34. Пользуется у других уважением 



 209 

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен, напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Любит соревноваться 

41. Стойкий и упорный, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый, прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

47. На него трудно произвести впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Не уверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

59. Общительный, уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный, мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление значительного человека 

67. Начальственно повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 

72. Хитрый, расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Корыстный 

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 
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80. Долго помнит свои обиды 

81. Самобичующийся 

82. Застенчивый 

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим принимать решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

95. Великодушен, терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом противоречия 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый, подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда никому не возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится сыскать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда дружелюбен 

124. Любит всех 
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125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других в ущерб себе 

128. Портит людей чрезмерной добротой 

Спасибо большое за ваши ответы! 

А. 6 – Опросник аффилиации А. Мехрабиана 

 

«Вам предлагается несколько десятков суждений, ознакомившись с которыми 

необходимо выразить степень своего согласия с каждым из этих суждений при 

помощи следующей шкалы: 

 +3 – полностью согласен, 

 +2 – согласен, 

 +1 – скорее согласен, чем не согласен, 

 0 – ни да, ни нет, 

 -1 – скорее не согласен, чем согласен, 

 -2 – не согласен, 

 -3 – полностью не согласен. 

Меру своего согласия с тем или иным утверждением можно выразить цифрой с 

соответствующим знаком, проставленной на листе бумаги рядом с номером 

данного суждения». 

Шкала теста 1 

1. Я легко схожусь с людьми. 

2. Когда я расстроен, то обычно больше предпочитаю быть среди людей, 

чем оставаться одному. 

3. Если бы мне пришлось выбирать, то я предпочел бы, чтобы меня считали 

способным и сообразительным, а не дружелюбным и общительным. 

4. Я нуждаюсь в близких друзьях меньше, чем большинство людей. 

5. Я часто и охотно говорю с людьми о своих переживаниях. 

6. От хорошего фильма или книги я получаю большее удовольствие, чем от 

хорошей компании. 

7. Мне нравится иметь как можно больше друзей. 

8. Я скорее предпочел бы провести свой отдых вдали от людей, чем на 

оживленном курорте. 

9. Я думаю, что большинство людей славу и почет ценят больше, чем 

дружбу. 

10. Я предпочел бы самостоятельную работу коллективной. 

11. Излишняя откровенность с друзьями может повредить. 

12. Когда я встречаю на улице знакомого, я всегда стараюсь перекинуться с 

ним парой слов, а не просто пройти мимо, поздоровавшись. 
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13. Независимость и свободу от личных привязанностей я предпочитаю 

прочным дружеским узам. 

14. Я посещаю компании и вечеринки потому, что это хороший способ 

завести друзей. 

15. Если мне нужно принять важное решение, то я скорее посоветуюсь с 

друзьями, чем стану обдумывать его один. 

16. Я не доверяю слишком открытому проявлению чувств. 

17. У меня много близких друзей. 

18. Когда я нахожусь с незнакомыми людьми, мне совсем не важно, 

нравлюсь я им или нет. 

19. Индивидуальные игры и развлечения я предпочитаю групповым. 

20. Эмоционально открытые люди привлекают меня больше, чем 

сосредоточенные и серьезные. 

21. Я скорее предпочту интересную книгу или схожу в кино, чем проведу 

время на вечеринке. 

22. Путешествуя, я больше люблю общаться с людьми, чем просто 

наслаждаться видами и посещать достопримечательности одному. 

23. Мне легче решить трудную проблему, когда я обдумываю ее один, чем 

тогда, когда я ее обсуждаю с друзьями. 

24. Я считаю, что в трудных жизненных ситуациях скорее нужно 

рассчитывать на свои силы, чем надеяться на помощь друзей. 

25. Даже в обществе друзей трудно полностью отвлечься от забот и срочных 

дел. 

26. Оказавшись на новом месте, я быстро приобретаю новый круг знакомых. 

27. Вечер, проведенный  

28. за любимым занятием, привлекает меня больше, чем общение с людьми. 

29. Я избегаю слишком близких отношений с людьми, чтобы не потерять 

личную свободу. 

30. Когда у меня плохое настроение, я скорее стараюсь не показывать 

окружающим свои чувства, чем пытаться с кем-нибудь поделиться ими. 

31. Я люблю бывать в обществе и всегда рад провести время в хорошей 

компании. 

Шкала теста 2 

1. Я стесняюсь идти в малознакомое общество. 

2. Если вечеринка мне не нравится, я все равно не ухожу первым. 

3. Меня бы очень задело, если бы мой близкий друг стал противоречить мне 

при посторонних людях. 

4. Я стараюсь меньше общаться с людьми критического склада ума. 

5. Обычно я легко схожусь с незнакомыми людьми. 

6. Я не откажусь пойти в гости из-за того, что там будут люди, которые 

меня не любят. 

7. Когда два моих друга спорят, я предпочитаю не вмешиваться в их спор, 

даже если с кем-то из них не согласен. 
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8. Если я попрошу кого-то пойти со мной, а он мне откажет, то я не решусь 

попросить его снова. 

9. Я осторожен в высказывании своего мнения, пока хорошо не узнаю 

человека. 

10. Если во время разговора я чего-то не понял, то лучше промолчу, чем 

прерву говорящего и попрошу повторить сказанное. 

11. Я открыто критикую людей и ожидаю от них того же. 

12. Мне трудно говорить людям «нет». 

13. Я все же могу получить удовольствие от вечеринки, даже если вижу, что 

одет не по случаю. 

14. Я болезненно воспринимаю критику в свой адрес. 

15. Если я не нравлюсь кому-то, то стараюсь избегать этого человека. 

16. Я не стесняюсь обращаться к людям за помощью. 

17. Я редко противоречу людям из боязни их задеть. 

18. Мне часто кажется, что незнакомые люди смотрят на меня критически. 

19. Всякий раз, когда мне предстоит идти в незнакомое общество, я 

предпочитаю брать с собой друга. 

20. Я часто говорю то, что думаю, даже если это неприятно собеседнику. 

21. Я легко осваиваюсь в новом коллективе. 

22. Временами у меня возникает чувство, что я никому не нужен. 

23. Я долго переживаю, если посторонний человек нелестно высказался в 

мой адрес. 

24. Я никогда не чувствую себя одиноким в компании. 

25. Меня очень легко задеть, даже если это не заметно со стороны. 

26. После встречи с новым человеком меня обычно мало волнует, правильно 

ли я себя вел. 

27. Когда мне необходимо за чем-то обратиться к официальному лицу, я 

почти всегда жду, что мне откажут. 

28. Когда нужно попросить продавца показать понравившуюся мне вещь, то 

я чувствую себя неловко. 

29. Если я недоволен тем, как ведет себя мой знакомый, я обычно прямо 

указываю ему на это. 

30. Если в транспорте я сижу, мне кажется, что люди смотрят на меня с 

укором. 

31. Оказавшись в незнакомой компании, я скорее включаюсь в беседу, чем 

остаюсь в стороне. 

32. Я стесняюсь просить, чтобы мне вернули книгу или какую-либо другую 

вещь, занятую на время у меня. 

Спасибо большое за ваши ответы! 
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А. 7 – Методика определения стиля руководства трудовым коллективом 

(В.П. Захарова и А.Л. Журавлева) 

 

Инструкция: «Опросник содержит 16 групп утверждений, характеризующих 

деловые качества руководителя. Каждая группа состоит из трех утверждений, 

обозначенных буквами а, б, в. Вам следует внимательно прочесть все три 

утверждения в составе каждой группы и выбрать одно, которое в наибольшей 

степени соответствует вашему мнению о руководителе. Отметьте выбранное 

утверждение на опросном листе знаком «+» под соответствующей буквой. Если 

вы оцениваете одновременно двух руководителей или более, сравните их 

между собой по приведенным трем утверждениям. Выберите по одному из 

утверждений, характеризующих каждого руководителя (или одно утверждение, 

характеризующее двух или более руководителей), и отметьте ваше мнение о 

каждом на опросном листе разными знаками: *; +; -. Ставьте отметки на листе 

ответов». 

Текст опросника 

1.  

 а. Центральное руководство требует, чтобы обо всех делах 

докладывали именно ему. 

 б. Старается все решать вместе с подчиненными, единолично 

решает только самые срочные и оперативные вопросы. 

 в. Некоторые важные дела решаются фактически без участия 

руководителя, его функции выполняют другие. 

2.  

 а. Всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, настаивает, но 

никогда не просит. 

 б. Приказывает так, что хочется выполнить. 

 в. Приказывать не умеет. 

3.  

 а. Старается, чтобы его заместители были квалифицированными 

специалистами. 

 б. Руководителю безразлично, кто работает у него заместителем, 

помощником. 

 в. Он добивается безотказного исполнения и подчинения 

заместителей, помощников. 

4.  

 а. Его интересует только выполнение плана, а не отношение людей 

друг к другу. 

 б. В работе не заинтересован, подходит к делу формально. 

 в. Решая производственные задачи, старается создать хорошие 

отношения между людьми в коллективе. 
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5.  

 а. Наверно, он консервативен, так как боится нового. 

 б. Инициатива подчиненных руководителем не принимается. 

 в. Способствует тому, чтобы работали самостоятельно. 

6.  

 а. На критику руководитель обычно не обижается, прислушивается 

к ней. 

 б. Не любит, когда его критикуют и не старается скрыть это. 

 в. Критику выслушивает, даже собирается принять меры, но ничего 

не предпринимает. 

7.  

 а. Складывается впечатление, что руководитель боится отвечать за 

свои действия, желает уменьшить свою ответственность. 

 б. Ответственность распределяет между собой и подчиненными. 

 в. Руководитель единолично принимает решения или отменяет их. 

8.  

 а. Регулярно советуется с подчиненными, особенно с опытными 

работниками. 

 б. Подчиненные не только советуют, но могут давать указания 

своему руководителю. 

 в. Не допускает, чтобы подчиненные ему советовали, а тем более 

возражали. 

9.  

 а. Обычно советуется с заместителями и нижестоящими 

руководителями, но не с рядовыми подчиненными. 

 б. Регулярно общается с подчиненными, говорит о положении дел в 

коллективе, о трудностях, которые предстоит преодолеть. 

 в. Для выполнения какой-либо работы ему нередко приходится 

уговаривать своих подчиненных. 

10.  
 а. Всегда обращается к подчиненным вежливо, доброжелательно. 

 б. В обращении с подчиненными часто проявляет равнодушие. 

 в. По отношению к подчиненным бывает нетактичным и даже 

грубым. 

11.  
 а. В критических ситуациях руководитель плохо справляется со 

своими обязанностями. 

 б. В критических ситуациях руководитель, как правило, переходит 

на более жесткие методы руководства. 

 в. Критические ситуации не изменяют способа его руководства. 

12.  
 а. Сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо 

знаком. 

 б. Если что-то не знает, то не боится этого показать и обращается за 

помощью к другим. 
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 в. Он не может действовать сам, а ждет «подталкивания» со 

стороны. 

13.  
 а. Пожалуй, он не очень требовательный человек. 

 б. Он требователен, но одновременно и справедлив. 

 в. О нем можно сказать, что он бывает слишком строгим и даже 

придирчивым. 

14.  
 а. Контролируя результаты, всегда замечает положительную 

сторону, хвалит подчиненных. 

 б. Всегда очень строго контролирует работу подчиненных и 

коллектива в целом. 

 в. Контролирует работу от случая к случаю. 

15.  
 а. Руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок. 

 б. Часто делает подчиненным замечания, выговоры. 

 в. Не может влиять на дисциплину. 

16.  
 а. В присутствии руководителя подчиненным все время приходится 

работать в напряжении. 

 б. С руководителем работать интересно. 

 в. Подчиненные предоставлены самим себе. 
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Додаток Б 

Результати статистичного аналізу 

 

Таблиця Б.1. Регресійний аналіз психологічної атмосфери 

 

Коефіцієнти  

Модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти 

т Значимість 

Статистика 

коллінеарності 

B 

Стандартна 

похибка Бета Допуск VIF 

1 (Константа) -,752 1,358  -,553 ,581   

групова_мотивація_2 ,539 ,027 ,973 19,934 ,000 ,227 4,410 

колективізм_3 ,148 ,211 ,033 ,701 ,484 ,245 4,082 

згуртованість_3 -,227 ,178 -,049 -1,272 ,205 ,362 2,766 

контактність_3 ,375 ,238 ,069 1,572 ,118 ,283 3,535 

організованість_3 ,156 ,223 ,027 ,702 ,483 ,364 2,751 

поступливість_5 1,199 ,260 ,244 4,603 ,000 ,193 5,183 

довірливість_5 -,392 ,216 -,087 -1,812 ,072 ,234 4,267 

мотивац_прагн_людей_6 -,120 ,022 -,257 -5,490 ,000 ,247 4,055 

ліберальний_7 ,170 ,148 ,043 1,148 ,252 ,390 2,566 

2 (Константа) -,682 1,353  -,504 ,615   

групова_мотивація_2 ,533 ,026 ,963 20,567 ,000 ,246 4,073 

згуртованість_3 -,153 ,144 -,033 -1,065 ,288 ,556 1,799 

контактність_3 ,332 ,230 ,061 1,443 ,151 ,302 3,308 

організованість_3 ,216 ,206 ,037 1,051 ,294 ,426 2,349 

поступливість_5 1,293 ,223 ,263 5,807 ,000 ,263 3,799 

довірливість_5 -,420 ,212 -,093 -1,975 ,050 ,242 4,126 

мотивац_прагн_людей_6 -,117 ,021 -,251 -5,458 ,000 ,254 3,936 

ліберальний_7 ,223 ,127 ,056 1,751 ,082 ,526 1,901 

3 (Константа) -,606 1,351  -,449 ,654   

групова_мотивація_2 ,540 ,025 ,975 21,464 ,000 ,261 3,831 

згуртованість_3 -,137 ,143 -,030 -,960 ,338 ,562 1,779 

контактність_3 ,462 ,194 ,085 2,376 ,018 ,424 2,357 

поступливість_5 1,281 ,222 ,260 5,760 ,000 ,264 3,789 

довірливість_5 -,427 ,212 -,095 -2,009 ,046 ,243 4,122 

мотивац_прагн_людей_6 -,118 ,021 -,253 -5,494 ,000 ,254 3,931 

ліберальний_7 ,198 ,125 ,050 1,583 ,115 ,544 1,837 

4 (Константа) -,427 1,338  -,319 ,750   

групова_мотивація_2 ,529 ,022 ,955 23,708 ,000 ,332 3,013 

контактність_3 ,393 ,180 ,072 2,176 ,031 ,492 2,032 

поступливість_5 1,225 ,215 ,249 5,708 ,000 ,283 3,529 

довірливість_5 -,408 ,211 -,091 -1,930 ,055 ,245 4,088 
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мотивац_прагн_людей_6 -,111 ,020 -,239 -5,473 ,000 ,283 3,534 

ліберальний_7 ,238 ,118 ,060 2,011 ,046 ,610 1,638 

a. Залежна змінна:  псих_атмосфера_1 

 

Таблиця Б.2. Графік розподілу залишків відносно власних значень регерсії.  
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Таблиця Б.3. 

Регресійний аналіз соціально-психологічного клімату з іншими змінними  

 

Коефіцієнти 

Модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти 

т Значимість 

Статистика 

коллінеарності 

B 

Стандартна 

похибка Бета  B 

1 (Константа) 1,696 ,912  1,860 ,064   

групова_мотивація_2 -,002 ,018 -,003 -,088 ,930 ,227 4,410 

колективізм_3 1,820 ,142 ,406 12,821 ,000 ,245 4,082 

згуртованість_3 1,460 ,120 ,318 12,188 ,000 ,362 2,766 

контактність_3 2,339 ,160 ,431 14,620 ,000 ,283 3,535 

організованість_3 ,179 ,150 ,031 1,196 ,233 ,364 2,751 

поступливість_5 -1,239 ,175 -,253 -7,087 ,000 ,193 5,183 

довірливість_5 ,412 ,145 ,092 2,837 ,005 ,234 4,267 

мотивац_прагн_людей_6 ,077 ,015 ,166 5,265 ,000 ,247 4,055 

ліберальний_7 -,034 ,099 -,009 -,345 ,731 ,390 2,566 

2 (Константа) 1,661 ,818  2,031 ,044   

колективізм_3 1,823 ,136 ,407 13,401 ,000 ,265 3,771 

згуртованість_3 1,455 ,104 ,316 13,960 ,000 ,475 2,104 

контактність_3 2,343 ,153 ,431 15,337 ,000 ,309 3,241 

організованість_3 ,175 ,141 ,030 1,236 ,218 ,406 2,466 

поступливість_5 -1,241 ,174 -,253 -7,148 ,000 ,195 5,133 

довірливість_5 ,413 ,144 ,092 2,861 ,005 ,236 4,238 

мотивац_прагн_людей_6 ,076 ,011 ,164 7,149 ,000 ,463 2,160 

ліберальний_7 -,040 ,078 -,010 -,511 ,610 ,633 1,579 

3 (Константа) 1,519 ,768  1,978 ,049   

колективізм_3 1,792 ,121 ,400 14,761 ,000 ,332 3,014 

згуртованість_3 1,471 ,099 ,320 14,840 ,000 ,523 1,911 

контактність_3 2,312 ,140 ,426 16,490 ,000 ,365 2,741 

організованість_3 ,188 ,138 ,033 1,361 ,175 ,421 2,376 

поступливість_5 -1,230 ,172 -,251 -7,153 ,000 ,198 5,058 

довірливість_5 ,409 ,144 ,091 2,844 ,005 ,237 4,227 

мотивац_прагн_людей_6 ,077 ,011 ,166 7,310 ,000 ,472 2,116 

4 (Константа) 1,660 ,762  2,178 ,031   

колективізм_3 1,837 ,117 ,410 15,677 ,000 ,358 2,794 

згуртованість_3 1,481 ,099 ,322 14,948 ,000 ,526 1,901 

контактність_3 2,409 ,121 ,444 19,894 ,000 ,491 2,035 

поступливість_5 -1,277 ,169 -,260 -7,565 ,000 ,206 4,853 

довірливість_5 ,410 ,144 ,091 2,845 ,005 ,237 4,227 

мотивац_прагн_людей_6 ,080 ,010 ,172 7,762 ,000 ,495 2,020 
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a. Залежна змінна: соц_псих_клімат_ср_знач 

 Графік Б.4 

Графік розподілу залишків відносно власних значень регерсії.  
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Таблиця Б.5. Описова статистика 
 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

псих_атмосфера_1 бухгалтерія 20 44,50 6,871 1,536 41,28 47,72 33 54 

економ 20 53,70 9,669 2,162 49,17 58,23 33 67 

кадри 20 40,20 8,056 1,801 36,43 43,97 31 54 

охорона 20 55,10 4,266 ,954 53,10 57,10 50 64 

планування 20 53,70 9,669 2,162 49,17 58,23 33 67 

1_цех 20 42,96 7,735 1,730 39,34 46,58 26 54 

2_цех 20 38,13 6,865 1,535 34,91 41,34 23 48 

3_цех 20 34,37 6,188 1,384 31,47 37,26 21 43 

4_цех 20 46,72 8,412 1,881 42,78 50,66 29 58 

5_цех 20 29,81 4,604 1,029 27,66 31,97 22 36 

Total 200 43,92 10,935 ,773 42,39 45,44 21 67 

групова_мотивація_2 бухгалтерія 20 100,90 12,247 2,739 95,17 106,63 76 120 

економ 20 111,90 16,425 3,673 104,21 119,59 76 128 

кадри 20 97,95 14,555 3,255 91,14 104,76 77 120 

охорона 20 107,20 7,310 1,634 103,78 110,62 99 121 

планування 20 111,90 16,425 3,673 104,21 119,59 76 128 

1_цех 20 89,52 13,140 2,938 83,37 95,67 61 102 

2_цех 20 79,45 11,662 2,608 73,99 84,91 54 91 

3_цех 20 71,62 10,512 2,351 66,70 76,54 49 82 

4_цех 20 97,35 14,290 3,195 90,67 104,04 66 111 

5_цех 20 67,60 8,206 1,835 63,76 71,44 51 80 

Total 200 93,54 19,748 1,396 90,79 96,29 49 128 

відповідальність_3 бухгалтерія 20 6,20 2,191 ,490 5,17 7,23 3 9 

економ 20 4,40 2,257 ,505 3,34 5,46 1 8 

кадри 20 4,60 2,458 ,550 3,45 5,75 1 8 

охорона 20 6,30 2,342 ,524 5,20 7,40 2 10 

планування 20 4,40 2,257 ,505 3,34 5,46 1 8 

1_цех 20 3,52 1,806 ,404 2,67 4,37 1 6 

2_цех 20 3,12 1,603 ,358 2,37 3,87 1 6 

3_цех 20 2,82 1,445 ,323 2,14 3,49 1 5 

4_цех 20 3,83 1,964 ,439 2,91 4,75 1 7 

5_цех 20 4,15 1,468 ,328 3,47 4,84 2 6 
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Total 200 4,33 2,254 ,159 4,02 4,65 1 10 

колективізм_3 бухгалтерія 20 4,20 3,002 ,671 2,80 5,60 1 10 

економ 20 5,20 2,628 ,588 3,97 6,43 1 9 

кадри 20 3,15 1,843 ,412 2,29 4,01 2 8 

охорона 20 6,90 1,252 ,280 6,31 7,49 5 9 

планування 20 5,20 2,628 ,588 3,97 6,43 1 9 

1_цех 20 4,16 2,102 ,470 3,18 5,14 1 7 

2_цех 20 3,69 1,866 ,417 2,82 4,57 1 6 

3_цех 20 3,33 1,682 ,376 2,54 4,12 1 6 

4_цех 20 4,52 2,286 ,511 3,45 5,59 1 8 

5_цех 20 2,81 2,011 ,450 1,87 3,76 1 7 

Total 200 4,32 2,429 ,172 3,98 4,66 1 10 

згуртованість_3 бухгалтерія 20 3,40 2,604 ,582 2,18 4,62 1 8 

економ 20 3,70 2,638 ,590 2,47 4,93 1 10 

кадри 20 2,90 1,889 ,422 2,02 3,78 1 6 

охорона 20 6,40 1,465 ,328 5,71 7,09 4 9 

планування 20 3,70 2,638 ,590 2,47 4,93 1 10 

1_цех 20 2,96 2,110 ,472 1,97 3,95 1 8 

2_цех 20 2,63 1,873 ,419 1,75 3,50 1 7 

3_цех 20 2,37 1,688 ,377 1,58 3,16 1 6 

4_цех 20 3,22 2,295 ,513 2,14 4,29 1 9 

5_цех 20 2,28 1,744 ,390 1,46 3,09 1 5 

Total 200 3,36 2,368 ,167 3,02 3,69 1 10 

контактність_3 бухгалтерія 20 4,10 1,553 ,347 3,37 4,83 1 6 

економ 20 4,50 2,646 ,592 3,26 5,74 1 8 

кадри 20 3,70 1,380 ,309 3,05 4,35 1 6 

охорона 20 4,40 1,603 ,358 3,65 5,15 2 7 

планування 20 4,50 2,646 ,592 3,26 5,74 1 8 

1_цех 20 3,60 2,117 ,473 2,61 4,59 1 6 

2_цех 20 3,20 1,878 ,420 2,32 4,07 1 6 

3_цех 20 2,88 1,693 ,379 2,09 3,67 1 5 

4_цех 20 3,92 2,302 ,515 2,84 4,99 1 7 

5_цех 20 2,75 1,040 ,233 2,26 3,23 1 4 

Total 200 3,75 2,006 ,142 3,47 4,03 1 8 

відкритість_3 бухгалтерія 20 4,00 1,717 ,384 3,20 4,80 1 7 

економ 20 4,70 1,780 ,398 3,87 5,53 2 8 

кадри 20 2,90 1,774 ,397 2,07 3,73 1 7 

охорона 20 2,70 1,302 ,291 2,09 3,31 1 5 

планування 20 4,70 1,780 ,398 3,87 5,53 2 8 

1_цех 20 3,76 1,424 ,318 3,09 4,43 2 6 

2_цех 20 3,34 1,264 ,283 2,75 3,93 1 6 

3_цех 20 3,01 1,139 ,255 2,47 3,54 1 5 
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4_цех 20 4,09 1,549 ,346 3,36 4,81 2 7 

5_цех 20 2,68 1,150 ,257 2,14 3,22 1 5 

Total 200 3,59 1,649 ,117 3,36 3,82 1 8 

організованість_3 бухгалтерія 20 5,30 2,155 ,482 4,29 6,31 2 8 

економ 20 5,00 1,892 ,423 4,11 5,89 1 8 

кадри 20 5,80 1,542 ,345 5,08 6,52 3 8 

охорона 20 6,40 1,536 ,343 5,68 7,12 4 9 

планування 20 5,00 1,892 ,423 4,11 5,89 1 8 

1_цех 20 4,00 1,513 ,338 3,29 4,71 1 6 

2_цех 20 3,55 1,343 ,300 2,92 4,18 1 6 

3_цех 20 3,20 1,211 ,271 2,63 3,77 1 5 

4_цех 20 4,35 1,646 ,368 3,58 5,12 1 7 

5_цех 20 3,55 1,444 ,323 2,88 4,23 1 5 

Total 200 4,62 1,892 ,134 4,35 4,88 1 9 

інформованість_3 бухгалтерія 20 5,30 2,473 ,553 4,14 6,46 2 9 

економ 20 5,30 2,515 ,562 4,12 6,48 1 9 

кадри 20 4,50 2,283 ,510 3,43 5,57 2 8 

охорона 20 2,70 ,923 ,206 2,27 3,13 1 4 

планування 20 5,30 2,515 ,562 4,12 6,48 1 9 

1_цех 20 4,24 2,012 ,450 3,30 5,18 1 7 

2_цех 20 3,76 1,786 ,399 2,93 4,60 1 6 

3_цех 20 3,39 1,610 ,360 2,64 4,15 1 6 

4_цех 20 4,61 2,188 ,489 3,59 5,64 1 8 

5_цех 20 3,55 1,657 ,370 2,78 4,33 1 6 

Total 200 4,27 2,184 ,154 3,96 4,57 1 9 

завуальована_жорсто

кіть_4 

бухгалтерія 20 4,20 2,285 ,511 3,13 5,27 1 8 

економ 20 3,20 2,462 ,551 2,05 4,35 0 8 

кадри 20 5,10 2,511 ,561 3,92 6,28 1 8 

охорона 20 6,10 1,619 ,362 5,34 6,86 3 8 

планування 20 3,20 2,462 ,551 2,05 4,35 0 8 

1_цех 20 2,56 1,970 ,440 1,64 3,48 0 6 

2_цех 20 2,27 1,748 ,391 1,45 3,09 0 6 

3_цех 20 2,05 1,576 ,352 1,31 2,79 0 5 

4_цех 20 2,88 2,050 ,458 1,92 3,84 0 7 

5_цех 20 2,81 1,531 ,342 2,10 3,53 1 5 

Total 200 3,44 2,360 ,167 3,11 3,77 0 8 

відкрита_жорстокіст

ь_4 

бухгалтерія 20 2,80 2,093 ,468 1,82 3,78 1 7 

економ 20 2,40 1,729 ,387 1,59 3,21 0 6 

кадри 20 3,50 2,395 ,536 2,38 4,62 1 7 

охорона 20 3,40 1,046 ,234 2,91 3,89 2 5 

планування 20 2,40 1,729 ,387 1,59 3,21 0 6 

1_цех 20 1,92 1,383 ,309 1,27 2,57 0 5 
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2_цех 20 1,70 1,228 ,274 1,13 2,28 0 4 

3_цех 20 1,54 1,107 ,247 1,02 2,05 0 4 

4_цех 20 2,09 1,504 ,336 1,38 2,79 0 5 

5_цех 20 1,88 1,402 ,314 1,22 2,53 1 5 

Total 200 2,36 1,706 ,121 2,12 2,60 0 7 

негативізм_4 бухгалтерія 20 3,40 1,789 ,400 2,56 4,24 1 6 

економ 20 2,50 1,906 ,426 1,61 3,39 0 6 

кадри 20 4,70 1,867 ,417 3,83 5,57 1 7 

охорона 20 2,00 1,026 ,229 1,52 2,48 1 4 

планування 20 2,50 1,906 ,426 1,61 3,39 0 6 

1_цех 20 2,00 1,525 ,341 1,29 2,71 0 5 

2_цех 20 1,78 1,353 ,303 1,14 2,41 0 4 

3_цех 20 1,60 1,220 ,273 1,03 2,17 0 4 

4_цех 20 2,18 1,658 ,371 1,40 2,95 0 5 

5_цех 20 2,28 1,199 ,268 1,72 2,84 1 4 

Total 200 2,49 1,772 ,125 2,25 2,74 0 7 

бурчання_4 бухгалтерія 20 4,10 2,989 ,668 2,70 5,50 0 9 

економ 20 3,80 2,668 ,596 2,55 5,05 0 9 

кадри 20 4,90 3,093 ,692 3,45 6,35 0 9 

охорона 20 1,90 ,968 ,216 1,45 2,35 0 3 

планування 20 3,80 2,668 ,596 2,55 5,05 0 9 

1_цех 20 3,04 2,134 ,477 2,04 4,04 0 7 

2_цех 20 2,70 1,894 ,424 1,81 3,58 0 6 

3_цех 20 2,43 1,707 ,382 1,63 3,23 0 6 

4_цех 20 3,66 2,034 ,455 2,70 4,61 0 8 

5_цех 20 2,75 2,003 ,448 1,81 3,68 0 6 

Total 200 3,31 2,404 ,170 2,97 3,64 0 9 

нег_досв_спілк_4 бухгалтерія 20 11,90 4,994 1,117 9,56 14,24 4 18 

економ 20 10,30 6,473 1,448 7,27 13,33 0 18 

кадри 20 12,65 4,568 1,022 10,51 14,79 6 19 

охорона 20 6,30 2,716 ,607 5,03 7,57 1 11 

планування 20 10,30 6,473 1,448 7,27 13,33 0 18 

1_цех 20 8,24 5,179 1,158 5,82 10,66 0 14 

2_цех 20 7,31 4,596 1,028 5,16 9,46 0 13 

3_цех 20 6,59 4,143 ,926 4,65 8,53 0 12 

4_цех 20 8,96 5,632 1,259 6,33 11,60 0 16 

5_цех 20 7,97 3,346 ,748 6,41 9,54 3 12 

Total 200 9,05 5,261 ,372 8,32 9,79 0 19 

домінантність_5 бухгалтерія 20 3,90 2,918 ,653 2,53 5,27 1 9 

економ 20 4,70 3,466 ,775 3,08 6,32 1 9 

кадри 20 5,45 2,743 ,613 4,17 6,73 1 9 

охорона 20 5,20 2,745 ,614 3,92 6,48 1 10 
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планування 20 4,70 3,466 ,775 3,08 6,32 1 9 

1_цех 20 3,76 2,772 ,620 2,46 5,06 1 7 

2_цех 20 3,34 2,461 ,550 2,19 4,49 1 6 

3_цех 20 3,01 2,218 ,496 1,97 4,05 1 6 

4_цех 20 4,09 3,015 ,674 2,68 5,50 1 8 

5_цех 20 2,61 1,955 ,437 1,70 3,53 1 6 

Total 200 4,08 2,890 ,204 3,67 4,48 1 10 

впевненість_у_собі_

5 

бухгалтерія 20 5,50 2,306 ,516 4,42 6,58 2 9 

економ 20 4,80 2,462 ,551 3,65 5,95 1 9 

кадри 20 5,50 2,705 ,605 4,23 6,77 1 9 

охорона 20 5,60 2,303 ,515 4,52 6,68 2 9 

планування 20 4,80 2,462 ,551 3,65 5,95 1 9 

1_цех 20 3,84 1,970 ,440 2,92 4,76 1 7 

2_цех 20 3,41 1,748 ,391 2,59 4,23 1 6 

3_цех 20 3,07 1,576 ,352 2,33 3,81 1 6 

4_цех 20 4,18 2,142 ,479 3,17 5,18 1 8 

5_цех 20 3,68 1,545 ,345 2,96 4,41 1 6 

Total 200 4,44 2,284 ,162 4,12 4,76 1 9 

вимогливість_5 бухгалтерія 20 5,30 2,430 ,543 4,16 6,44 2 8 

економ 20 5,30 2,515 ,562 4,12 6,48 1 8 

кадри 20 6,10 2,150 ,481 5,09 7,11 2 9 

охорона 20 4,00 1,522 ,340 3,29 4,71 3 8 

планування 20 5,30 2,515 ,562 4,12 6,48 1 8 

1_цех 20 4,24 2,012 ,450 3,30 5,18 1 6 

2_цех 20 3,76 1,786 ,399 2,93 4,60 1 6 

3_цех 20 3,39 1,610 ,360 2,64 4,15 1 5 

4_цех 20 4,61 2,188 ,489 3,59 5,64 1 7 

5_цех 20 3,55 1,628 ,364 2,79 4,31 1 5 

Total 200 4,56 2,198 ,155 4,25 4,86 1 9 

скептицизм_5 бухгалтерія 20 2,90 2,360 ,528 1,80 4,00 1 7 

економ 20 3,60 2,873 ,642 2,26 4,94 1 9 

кадри 20 3,95 2,523 ,564 2,77 5,13 1 7 

охорона 20 1,50 ,827 ,185 1,11 1,89 1 3 

планування 20 3,60 2,873 ,642 2,26 4,94 1 9 

1_цех 20 2,88 2,298 ,514 1,80 3,96 1 7 

2_цех 20 2,56 2,040 ,456 1,60 3,51 1 6 

3_цех 20 2,30 1,839 ,411 1,44 3,16 1 6 

4_цех 20 3,13 2,499 ,559 1,96 4,30 1 8 

5_цех 20 1,94 1,581 ,354 1,20 2,68 1 5 

Total 200 2,84 2,321 ,164 2,51 3,16 1 9 

поступливість_5 бухгалтерія 20 3,60 2,162 ,483 2,59 4,61 1 8 

економ 20 3,60 2,761 ,617 2,31 4,89 1 9 
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кадри 20 2,70 1,689 ,378 1,91 3,49 0 5 

охорона 20 4,50 2,164 ,484 3,49 5,51 1 7 

планування 20 3,60 2,761 ,617 2,31 4,89 1 9 

1_цех 20 2,88 2,209 ,494 1,85 3,91 1 7 

2_цех 20 2,56 1,960 ,438 1,64 3,47 1 6 

3_цех 20 2,30 1,767 ,395 1,48 3,13 1 6 

4_цех 20 3,13 2,402 ,537 2,01 4,26 1 8 

5_цех 20 2,41 1,448 ,324 1,73 3,09 1 5 

Total 200 3,13 2,222 ,157 2,82 3,44 0 9 

довірливість_5 бухгалтерія 20 3,60 2,062 ,461 2,63 4,57 1 6 

економ 20 3,50 3,253 ,727 1,98 5,02 0 9 

кадри 20 2,95 1,986 ,444 2,02 3,88 1 6 

охорона 20 3,40 1,903 ,426 2,51 4,29 1 7 

планування 20 3,50 3,253 ,727 1,98 5,02 0 9 

1_цех 20 2,80 2,602 ,582 1,58 4,02 0 7 

2_цех 20 2,49 2,309 ,516 1,40 3,57 0 6 

3_цех 20 2,24 2,082 ,465 1,27 3,21 0 6 

4_цех 20 3,04 2,830 ,633 1,72 4,37 0 8 

5_цех 20 2,41 1,382 ,309 1,77 3,06 1 4 

Total 200 2,99 2,427 ,172 2,65 3,33 0 9 

добросердя_5 бухгалтерія 20 3,20 2,745 ,614 1,92 4,48 0 9 

економ 20 4,10 3,227 ,721 2,59 5,61 0 9 

кадри 20 2,90 2,732 ,611 1,62 4,18 1 9 

охорона 20 2,00 1,124 ,251 1,47 2,53 0 4 

планування 20 4,10 3,227 ,721 2,59 5,61 0 9 

1_цех 20 3,28 2,581 ,577 2,07 4,49 0 7 

2_цех 20 2,91 2,291 ,512 1,84 3,98 0 6 

3_цех 20 2,62 2,065 ,462 1,66 3,59 0 6 

4_цех 20 3,57 2,807 ,628 2,25 4,88 0 8 

5_цех 20 2,14 1,839 ,411 1,28 3,00 0 6 

Total 200 3,08 2,575 ,182 2,72 3,44 0 9 

чуйність_5 бухгалтерія 20 3,10 3,059 ,684 1,67 4,53 0 8 

економ 20 3,00 3,112 ,696 1,54 4,46 0 9 

кадри 20 2,75 2,936 ,656 1,38 4,12 0 8 

охорона 20 ,80 ,894 ,200 ,38 1,22 0 3 

планування 20 3,00 3,112 ,696 1,54 4,46 0 9 

1_цех 20 2,40 2,490 ,557 1,23 3,57 0 7 

2_цех 20 2,13 2,209 ,494 1,10 3,16 0 6 

3_цех 20 1,92 1,992 ,445 ,99 2,85 0 6 

4_цех 20 2,61 2,707 ,605 1,34 3,88 0 8 

5_цех 20 2,08 2,050 ,458 1,12 3,04 0 5 

Total 200 2,38 2,572 ,182 2,02 2,74 0 9 
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мотивац_прагн_люде

й_6 

бухгалтерія 20 116,10 14,093 3,151 109,50 122,70 88 130 

економ 20 104,00 23,499 5,255 93,00 115,00 67 127 

кадри 20 104,90 13,730 3,070 98,47 111,33 88 127 

охорона 20 104,70 18,468 4,130 96,06 113,34 77 127 

планування 20 104,00 23,499 5,255 93,00 115,00 67 127 

1_цех 20 83,20 18,799 4,204 74,40 92,00 54 102 

2_цех 20 73,84 16,684 3,731 66,03 81,65 48 90 

3_цех 20 66,56 15,039 3,363 59,52 73,60 43 81 

4_цех 20 90,48 20,444 4,571 80,91 100,05 58 110 

5_цех 20 77,79 9,443 2,111 73,37 82,21 59 87 

Total 200 92,56 23,490 1,661 89,28 95,83 43 130 

мотивац_бути_відки

нутим_6 

бухгалтерія 20 103,20 17,555 3,925 94,98 111,42 70 124 

економ 20 103,00 19,012 4,251 94,10 111,90 75 128 

кадри 20 100,95 17,500 3,913 92,76 109,14 70 124 

охорона 20 105,30 13,393 2,995 99,03 111,57 79 126 

планування 20 103,00 19,012 4,251 94,10 111,90 75 128 

1_цех 20 82,40 15,210 3,401 75,28 89,52 60 102 

2_цех 20 73,13 13,499 3,018 66,81 79,45 53 91 

3_цех 20 65,92 12,168 2,721 60,23 71,61 48 82 

4_цех 20 89,61 16,541 3,699 81,87 97,35 65 111 

5_цех 20 69,14 11,762 2,630 63,64 74,65 47 83 

Total 200 89,57 21,472 1,518 86,57 92,56 47 128 

директивний_7 бухгалтерія 20 7,80 2,895 ,647 6,45 9,15 3 12 

економ 20 3,70 2,473 ,553 2,54 4,86 1 9 

кадри 20 8,85 2,254 ,504 7,79 9,91 6 12 

охорона 20 6,10 1,744 ,390 5,28 6,92 3 9 

планування 20 3,70 2,473 ,553 2,54 4,86 1 9 

1_цех 20 2,96 1,978 ,442 2,03 3,89 1 7 

2_цех 20 2,63 1,756 ,393 1,81 3,45 1 6 

3_цех 20 2,37 1,583 ,354 1,63 3,11 1 6 

4_цех 20 3,22 2,152 ,481 2,21 4,23 1 8 

5_цех 20 5,23 1,939 ,434 4,32 6,13 2 8 

Total 200 4,66 3,013 ,213 4,23 5,08 1 12 

ліберальний_7 бухгалтерія 20 2,00 ,918 ,205 1,57 2,43 1 3 

економ 20 7,40 2,303 ,515 6,32 8,48 1 9 

кадри 20 2,20 1,436 ,321 1,53 2,87 1 5 

охорона 20 2,50 1,318 ,295 1,88 3,12 1 5 

планування 20 7,40 2,303 ,515 6,32 8,48 1 9 

1_цех 20 5,92 1,843 ,412 5,06 6,78 1 7 

2_цех 20 5,25 1,635 ,366 4,49 6,02 1 6 

3_цех 20 4,74 1,474 ,330 4,05 5,43 1 6 

4_цех 20 6,44 2,004 ,448 5,50 7,38 1 8 
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5_цех 20 1,34 ,615 ,137 1,05 1,63 1 2 

Total 200 4,52 2,750 ,194 4,14 4,90 1 9 

демократичний_7 бухгалтерія 20 3,60 2,349 ,525 2,50 4,70 1 9 

економ 20 4,30 1,218 ,272 3,73 4,87 3 7 

кадри 20 3,35 2,159 ,483 2,34 4,36 1 8 

охорона 20 2,10 ,852 ,191 1,70 2,50 1 3 

планування 20 4,30 1,218 ,272 3,73 4,87 3 7 

1_цех 20 3,44 ,975 ,218 2,98 3,90 2 6 

2_цех 20 3,05 ,865 ,193 2,65 3,46 2 5 

3_цех 20 2,75 ,780 ,174 2,39 3,12 2 4 

4_цех 20 3,74 1,060 ,237 3,24 4,24 3 6 

5_цех 20 2,41 1,574 ,352 1,68 3,15 1 6 

Total 200 3,30 1,543 ,109 3,09 3,52 1 9 

 

 

Таблиця Б.6. Тест на гомогенність 
 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

псих_атмосфера_1 1,295 9 190 ,242 

групова_мотивація_2 2,056 9 190 ,035 

відповідальність_3 1,926 9 190 ,050 

колективізм_3 2,132 9 190 ,029 

згуртованість_3 1,337 9 190 ,220 

контактність_3 9,417 9 190 ,000 

відкритість_3 1,201 9 190 ,297 

організованість_3 1,642 9 190 ,106 

інформованість_3 2,107 9 190 ,031 

завуальована_жорстокіть_

4 
1,796 9 190 ,071 

відкрита_жорстокість_4 5,184 9 190 ,000 

негативізм_4 2,569 9 190 ,008 

бурчання_4 3,736 9 190 ,000 

нег_досв_спілк_4 4,451 9 190 ,000 

домінантність_5 5,423 9 190 ,000 

впевненість_у_собі_5 1,943 9 190 ,048 

вимогливість_5 4,368 9 190 ,000 

скептицизм_5 7,158 9 190 ,000 

поступливість_5 3,113 9 190 ,002 

довірливість_5 4,285 9 190 ,000 

добросердя_5 3,952 9 190 ,000 

чуйність_5 5,288 9 190 ,000 



 229 

мотивац_прагн_людей_6 4,687 9 190 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
1,933 9 190 ,049 

директивний_7 1,808 9 190 ,069 

ліберальний_7 1,098 9 190 ,366 

демократичний_7 4,404 9 190 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.7.  

Дисперсійний аналіз показників соціально-психологічного клімату 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

псих_атмосфера_1 Between Groups 13259,411 9 1473,268 26,570 ,000 

Within Groups 10535,151 190 55,448   

Total 23794,562 199    

групова_мотивація_2 Between Groups 46340,758 9 5148,973 31,291 ,000 

Within Groups 31264,499 190 164,550   

Total 77605,256 199    

відповідальність_3 Between Groups 242,921 9 26,991 6,674 ,000 

Within Groups 768,406 190 4,044   

Total 1011,326 199    

колективізм_3 Between Groups 266,042 9 29,560 6,186 ,000 

Within Groups 907,952 190 4,779   

Total 1173,994 199    

згуртованість_3 Between Groups 251,155 9 27,906 6,129 ,000 

Within Groups 865,080 190 4,553   

Total 1116,234 199    

контактність_3 Between Groups 75,860 9 8,429 2,210 ,023 

Within Groups 724,669 190 3,814   

Total 800,530 199    

відкритість_3 Between Groups 108,183 9 12,020 5,279 ,000 

Within Groups 432,637 190 2,277   

Total 540,820 199    
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організованість_3 Between Groups 201,462 9 22,385 8,324 ,000 

Within Groups 510,914 190 2,689   

Total 712,376 199    

інформованість_3 Between Groups 147,248 9 16,361 3,877 ,000 

Within Groups 801,696 190 4,219   

Total 948,944 199    

завуальована_жорстокіть_4 Between Groups 306,025 9 34,003 8,050 ,000 

Within Groups 802,576 190 4,224   

Total 1108,601 199    

відкрита_жорстокість_4 Between Groups 83,782 9 9,309 3,572 ,000 

Within Groups 495,191 190 2,606   

Total 578,972 199    

негативізм_4 Between Groups 152,800 9 16,978 6,838 ,000 

Within Groups 471,725 190 2,483   

Total 624,525 199    

бурчання_4 Between Groups 145,509 9 16,168 3,058 ,002 

Within Groups 1004,682 190 5,288   

Total 1150,191 199    

нег_досв_спілк_4 Between Groups 853,056 9 94,784 3,868 ,000 

Within Groups 4655,339 190 24,502   

Total 5508,395 199    

домінантність_5 Between Groups 157,762 9 17,529 2,214 ,023 

Within Groups 1504,261 190 7,917   

Total 1662,023 199    

впевненість_у_собі_5 Between Groups 155,763 9 17,307 3,725 ,000 

Within Groups 882,720 190 4,646   

Total 1038,483 199    

вимогливість_5 Between Groups 149,007 9 16,556 3,872 ,000 

Within Groups 812,501 190 4,276   

Total 961,507 199    

скептицизм_5 Between Groups 108,916 9 12,102 2,387 ,014 

Within Groups 963,146 190 5,069   

Total 1072,062 199    

поступливість_5 Between Groups 86,285 9 9,587 2,033 ,038 

Within Groups 896,037 190 4,716   

Total 982,322 199    

довірливість_5 Between Groups 45,053 9 5,006 ,844 ,577 

Within Groups 1127,252 190 5,933   

Total 1172,304 199    

добросердя_5 Between Groups 93,674 9 10,408 1,613 ,114 

Within Groups 1225,919 190 6,452   

Total 1319,593 199    
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чуйність_5 Between Groups 86,794 9 9,644 1,490 ,154 

Within Groups 1229,715 190 6,472   

Total 1316,509 199    

мотивац_прагн_людей_6 Between Groups 49042,996 9 5449,222 17,041 ,000 

Within Groups 60756,674 190 319,772   

Total 109799,670 199    

мотивац_бути_відкинутим_

6 

Between Groups 44433,437 9 4937,049 19,825 ,000 

Within Groups 47315,950 190 249,031   

Total 91749,387 199    

директивний_7 Between Groups 920,109 9 102,234 21,926 ,000 

Within Groups 885,907 190 4,663   

Total 1806,015 199    

ліберальний_7 Between Groups 974,770 9 108,308 38,835 ,000 

Within Groups 529,891 190 2,789   

Total 1504,661 199    

демократичний_7 Between Groups 97,924 9 10,880 5,502 ,000 

Within Groups 375,754 190 1,978   

Total 473,678 199    

 

 

 

Таблиця Б.8. Регресійний аналіз  
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

псих_атмосфера_1 43,92 10,935 200 

групова_мотивація_2 93,54 19,748 200 

відповідальність_3 4,33 2,254 200 

колективізм_3 4,32 2,429 200 

згуртованість_3 3,36 2,368 200 

контактність_3 3,75 2,006 200 

відкритість_3 3,59 1,649 200 

організованість_3 4,62 1,892 200 

інформованість_3 4,27 2,184 200 

завуальована_жорстокіть_

4 
3,44 2,360 200 

відкрита_жорстокість_4 2,36 1,706 200 

негативізм_4 2,49 1,772 200 

бурчання_4 3,31 2,404 200 

нег_досв_спілк_4 9,05 5,261 200 

домінантність_5 4,08 2,890 200 

впевненість_у_собі_5 4,44 2,284 200 

вимогливість_5 4,56 2,198 200 
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скептицизм_5 2,84 2,321 200 

поступливість_5 3,13 2,222 200 

довірливість_5 2,99 2,427 200 

добросердя_5 3,08 2,575 200 

чуйність_5 2,38 2,572 200 

мотивац_прагн_людей_6 92,56 23,490 200 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
89,57 21,472 200 

директивний_7 4,66 3,013 200 

ліберальний_7 4,52 2,750 200 

демократичний_7 3,30 1,543 200 
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Таблиця Б.9. Дисперсійний аналіз 

 

 

Model Summaryh 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,992a ,984 ,982 1,468  

2 ,992b ,984 ,982 1,464  

3 ,992c ,984 ,982 1,460  

4 ,992d ,984 ,982 1,456  

5 ,992e ,984 ,982 1,453  

6 ,992f ,984 ,982 1,458  

7 ,992g ,984 ,982 1,463 1,752 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23421,935 26 900,844 418,235 ,000b 

Residual 372,627 173 2,154   

Total 23794,562 199    

2 Regression 23421,861 25 936,874 437,391 ,000c 

Residual 372,701 174 2,142   

Total 23794,562 199    

3 Regression 23421,755 24 975,906 458,101 ,000d 

Residual 372,807 175 2,130   

Total 23794,562 199    

4 Regression 23421,399 23 1018,322 480,285 ,000e 

Residual 373,163 176 2,120   

Total 23794,562 199    

5 Regression 23421,054 22 1064,593 504,495 ,000f 

Residual 373,508 177 2,110   

Total 23794,562 199    

6 Regression 23416,212 21 1115,058 524,594 ,000g 

Residual 378,350 178 2,126   

Total 23794,562 199    

7 Regression 23411,690 20 1170,585 547,271 ,000h 

Residual 382,872 179 2,139   

Total 23794,562 199    
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Таблиця Б.10.  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,165 ,670  ,247 ,805 

групова_мотивація_2 ,551 ,021 ,995 25,900 ,000 

відповідальність_3 ,724 ,157 ,149 4,623 ,000 

колективізм_3 ,357 ,209 ,079 1,710 ,089 

згуртованість_3 -,746 ,107 -,162 -6,945 ,000 

контактність_3 -,500 ,191 -,092 -2,612 ,010 

відкритість_3 ,458 ,210 ,069 2,177 ,031 

організованість_3 ,758 ,227 ,131 3,333 ,001 

інформованість_3 -1,230 ,175 -,246 -7,009 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,168 ,114 -,036 -1,479 ,141 

відкрита_жорстокість_4 ,974 ,287 ,152 3,396 ,001 

негативізм_4 -2,967 ,208 -,481 -14,249 ,000 

бурчання_4 -,516 ,168 -,114 -3,073 ,002 

нег_досв_спілк_4 ,017 ,094 ,008 ,185 ,853 

домінантність_5 ,056 ,199 ,015 ,280 ,780 

впевненість_у_собі_5 -,177 ,138 -,037 -1,278 ,203 

вимогливість_5 -,391 ,196 -,079 -2,000 ,047 

скептицизм_5 ,583 ,143 ,124 4,075 ,000 

поступливість_5 -,091 ,288 -,018 -,314 ,754 

довірливість_5 ,761 ,203 ,169 3,743 ,000 

добросердя_5 -,252 ,163 -,059 -1,550 ,123 

чуйність_5 ,694 ,187 ,163 3,708 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,185 ,014 -,397 -12,799 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,134 ,017 ,264 8,012 ,000 

директивний_7 -,073 ,136 -,020 -,541 ,589 

ліберальний_7 -,469 ,158 -,118 -2,966 ,003 

демократичний_7 1,385 ,129 ,195 10,699 ,000 

2 (Constant) ,171 ,668  ,255 ,799 

групова_мотивація_2 ,552 ,021 ,997 26,297 ,000 

відповідальність_3 ,709 ,132 ,146 5,352 ,000 

колективізм_3 ,380 ,168 ,084 2,268 ,025 

згуртованість_3 -,752 ,102 -,163 -7,353 ,000 

контактність_3 -,502 ,191 -,092 -2,636 ,009 
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відкритість_3 ,460 ,210 ,069 2,196 ,029 

організованість_3 ,741 ,207 ,128 3,577 ,000 

інформованість_3 -1,225 ,173 -,245 -7,077 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,163 ,110 -,035 -1,483 ,140 

відкрита_жорстокість_4 ,989 ,275 ,154 3,599 ,000 

негативізм_4 -2,954 ,196 -,479 -15,057 ,000 

бурчання_4 -,508 ,161 -,112 -3,147 ,002 

домінантність_5 ,040 ,179 ,011 ,223 ,824 

впевненість_у_собі_5 -,189 ,122 -,039 -1,546 ,124 

вимогливість_5 -,377 ,178 -,076 -2,112 ,036 

скептицизм_5 ,567 ,114 ,120 4,994 ,000 

поступливість_5 -,113 ,261 -,023 -,432 ,666 

довірливість_5 ,757 ,201 ,168 3,757 ,000 

добросердя_5 -,258 ,160 -,061 -1,609 ,109 

чуйність_5 ,704 ,179 ,166 3,943 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,184 ,014 -,395 -13,294 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,135 ,016 ,265 8,389 ,000 

директивний_7 -,062 ,121 -,017 -,514 ,608 

ліберальний_7 -,466 ,157 -,117 -2,970 ,003 

демократичний_7 1,384 ,129 ,195 10,732 ,000 

3 (Constant) ,172 ,666  ,258 ,797 

групова_мотивація_2 ,550 ,019 ,993 28,716 ,000 

відповідальність_3 ,714 ,130 ,147 5,488 ,000 

колективізм_3 ,387 ,164 ,086 2,357 ,020 

згуртованість_3 -,743 ,094 -,161 -7,922 ,000 

контактність_3 -,514 ,183 -,094 -2,809 ,006 

відкритість_3 ,441 ,191 ,067 2,309 ,022 

організованість_3 ,731 ,202 ,126 3,624 ,000 

інформованість_3 -1,212 ,163 -,242 -7,445 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,167 ,108 -,036 -1,546 ,124 

відкрита_жорстокість_4 1,030 ,204 ,161 5,056 ,000 

негативізм_4 -2,946 ,192 -,477 -15,351 ,000 

бурчання_4 -,524 ,143 -,115 -3,673 ,000 

впевненість_у_собі_5 -,191 ,121 -,040 -1,576 ,117 

вимогливість_5 -,360 ,161 -,072 -2,232 ,027 

скептицизм_5 ,565 ,113 ,120 5,007 ,000 

поступливість_5 -,106 ,258 -,021 -,409 ,683 

довірливість_5 ,733 ,171 ,163 4,285 ,000 

добросердя_5 -,250 ,156 -,059 -1,604 ,111 

чуйність_5 ,691 ,167 ,162 4,129 ,000 
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мотивац_прагн_людей_6 -,183 ,013 -,393 -14,004 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,136 ,016 ,266 8,519 ,000 

директивний_7 -,052 ,111 -,014 -,465 ,643 

ліберальний_7 -,445 ,124 -,112 -3,591 ,000 

демократичний_7 1,391 ,125 ,196 11,158 ,000 

4 (Constant) ,161 ,664  ,242 ,809 

групова_мотивація_2 ,545 ,016 ,985 35,002 ,000 

відповідальність_3 ,736 ,118 ,152 6,243 ,000 

колективізм_3 ,341 ,120 ,076 2,849 ,005 

згуртованість_3 -,736 ,092 -,159 -7,986 ,000 

контактність_3 -,539 ,172 -,099 -3,137 ,002 

відкритість_3 ,471 ,176 ,071 2,683 ,008 

організованість_3 ,776 ,168 ,134 4,612 ,000 

інформованість_3 -1,175 ,135 -,235 -8,713 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,175 ,106 -,038 -1,650 ,101 

відкрита_жорстокість_4 1,079 ,165 ,168 6,531 ,000 

негативізм_4 -2,944 ,191 -,477 -15,382 ,000 

бурчання_4 -,557 ,118 -,123 -4,729 ,000 

впевненість_у_собі_5 -,204 ,117 -,043 -1,741 ,083 

вимогливість_5 -,326 ,137 -,065 -2,369 ,019 

скептицизм_5 ,583 ,103 ,124 5,636 ,000 

довірливість_5 ,694 ,142 ,154 4,904 ,000 

добросердя_5 -,239 ,153 -,056 -1,562 ,120 

чуйність_5 ,653 ,139 ,154 4,683 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,183 ,013 -,394 -14,054 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,133 ,014 ,260 9,389 ,000 

директивний_7 -,044 ,109 -,012 -,403 ,687 

ліберальний_7 -,421 ,109 -,106 -3,876 ,000 

демократичний_7 1,384 ,123 ,195 11,236 ,000 

5 (Constant) ,131 ,658  ,198 ,843 

групова_мотивація_2 ,544 ,015 ,983 35,384 ,000 

відповідальність_3 ,724 ,114 ,149 6,373 ,000 

колективізм_3 ,354 ,115 ,079 3,081 ,002 

згуртованість_3 -,729 ,090 -,158 -8,099 ,000 

контактність_3 -,561 ,163 -,103 -3,440 ,001 

відкритість_3 ,502 ,158 ,076 3,175 ,002 

організованість_3 ,798 ,159 ,138 5,035 ,000 

інформованість_3 -1,181 ,134 -,236 -8,835 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,186 ,102 -,040 -1,829 ,069 
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відкрита_жорстокість_4 1,095 ,160 ,171 6,842 ,000 

негативізм_4 -2,990 ,152 -,484 -19,638 ,000 

бурчання_4 -,558 ,118 -,123 -4,751 ,000 

впевненість_у_собі_5 -,224 ,106 -,047 -2,116 ,036 

вимогливість_5 -,287 ,099 -,058 -2,897 ,004 

скептицизм_5 ,577 ,102 ,122 5,654 ,000 

довірливість_5 ,699 ,141 ,155 4,969 ,000 

добросердя_5 -,227 ,150 -,053 -1,515 ,132 

чуйність_5 ,647 ,138 ,152 4,678 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,184 ,013 -,395 -14,271 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,130 ,013 ,255 10,340 ,000 

ліберальний_7 -,410 ,105 -,103 -3,899 ,000 

демократичний_7 1,395 ,120 ,197 11,665 ,000 

6 (Constant) ,110 ,660  ,166 ,868 

групова_мотивація_2 ,537 ,015 ,970 36,765 ,000 

відповідальність_3 ,731 ,114 ,151 6,414 ,000 

колективізм_3 ,339 ,115 ,075 2,953 ,004 

згуртованість_3 -,751 ,089 -,163 -8,431 ,000 

контактність_3 -,654 ,151 -,120 -4,320 ,000 

відкритість_3 ,460 ,156 ,069 2,945 ,004 

організованість_3 ,905 ,143 ,157 6,347 ,000 

інформованість_3 -1,041 ,097 -,208 -10,733 ,000 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,143 ,098 -,031 -1,459 ,146 

відкрита_жорстокість_4 1,087 ,160 ,169 6,771 ,000 

негативізм_4 -3,064 ,145 -,496 -21,162 ,000 

бурчання_4 -,608 ,113 -,134 -5,366 ,000 

впевненість_у_собі_5 -,250 ,105 -,052 -2,386 ,018 

вимогливість_5 -,287 ,100 -,058 -2,888 ,004 

скептицизм_5 ,593 ,102 ,126 5,829 ,000 

довірливість_5 ,559 ,106 ,124 5,257 ,000 

чуйність_5 ,494 ,095 ,116 5,203 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,176 ,012 -,378 -14,915 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,131 ,013 ,256 10,343 ,000 

ліберальний_7 -,385 ,104 -,097 -3,690 ,000 

демократичний_7 1,311 ,106 ,185 12,323 ,000 

7 (Constant) ,134 ,662  ,202 ,840 

групова_мотивація_2 ,540 ,014 ,975 37,249 ,000 

відповідальність_3 ,701 ,112 ,145 6,236 ,000 

колективізм_3 ,274 ,106 ,061 2,580 ,011 
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згуртованість_3 -,717 ,086 -,155 -8,311 ,000 

контактність_3 -,730 ,142 -,134 -5,126 ,000 

відкритість_3 ,469 ,157 ,071 2,994 ,003 

організованість_3 ,935 ,142 ,162 6,610 ,000 

інформованість_3 -1,007 ,094 -,201 -10,667 ,000 

відкрита_жорстокість_4 1,015 ,153 ,158 6,624 ,000 

негативізм_4 -3,063 ,145 -,496 -21,089 ,000 

бурчання_4 -,632 ,112 -,139 -5,616 ,000 

впевненість_у_собі_5 -,254 ,105 -,053 -2,423 ,016 

вимогливість_5 -,314 ,098 -,063 -3,206 ,002 

скептицизм_5 ,601 ,102 ,128 5,893 ,000 

довірливість_5 ,539 ,106 ,120 5,097 ,000 

чуйність_5 ,533 ,092 ,125 5,819 ,000 

мотивац_прагн_людей_6 -,174 ,012 -,373 -14,805 ,000 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,126 ,012 ,246 10,307 ,000 

ліберальний_7 -,350 ,102 -,088 -3,438 ,001 

демократичний_7 1,277 ,104 ,180 12,262 ,000 

a. Dependent Variable: псих_атмосфера_1 

 

Таблиця Б.11.Факторний аналіз  
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 нег_досв_спілк_4 ,008b ,185 ,853 ,014 ,045 

3 нег_досв_спілк_4 ,003c ,071 ,943 ,005 ,055 

домінантність_5 ,011c ,223 ,824 ,017 ,040 

4 нег_досв_спілк_4 ,009d ,239 ,811 ,018 ,067 

домінантність_5 ,008d ,170 ,865 ,013 ,041 

поступливість_5 -,021d -,409 ,683 -,031 ,033 

5 нег_досв_спілк_4 ,003e ,093 ,926 ,007 ,076 

домінантність_5 ,000e ,005 ,996 ,000 ,048 

поступливість_5 -,017e -,337 ,737 -,025 ,033 

директивний_7 -,012e -,403 ,687 -,030 ,098 

6 нег_досв_спілк_4 ,014f ,427 ,670 ,032 ,080 

домінантність_5 -,007f -,173 ,863 -,013 ,048 

поступливість_5 -,007f -,137 ,891 -,010 ,034 

директивний_7 -,002f -,084 ,933 -,006 ,103 

добросердя_5 -,053f -1,515 ,132 -,113 ,071 

7 нег_досв_спілк_4 -,003g -,093 ,926 -,007 ,090 
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домінантність_5 -,003g -,067 ,947 -,005 ,049 

поступливість_5 -,020g -,394 ,694 -,030 ,035 

директивний_7 -,015g -,550 ,583 -,041 ,115 

добросердя_5 -,035g -1,039 ,300 -,078 ,077 

завуальована_жорстокіть_

4 
-,031g -1,459 ,146 -,109 ,199 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 20,74 66,05 43,92 10,847 200 

Residual -4,943 7,158 ,000 1,387 200 

Std. Predicted Value -2,137 2,041 ,000 1,000 200 

Std. Residual -3,380 4,894 ,000 ,948 200 

a. Dependent Variable: псих_атмосфера_1 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 

групова_мотивація_2 -,086 ,294 ,667 ,479 

відповідальність_3 -,119 ,343 ,650 -,017 

колективізм_3 -,330 ,239 ,718 ,048 

згуртованість_3 -,327 ,019 ,795 ,143 

контактність_3 -,209 ,688 ,357 ,133 

інформованість_3 -,137 ,497 ,457 ,021 

відкрита_жорстокість_4 ,641 -,467 -,147 ,298 

негативізм_4 ,820 -,247 -,078 ,131 

бурчання_4 ,782 -,204 -,299 ,074 

нег_досв_спілк_4 ,831 -,226 -,247 ,161 

домінантність_5 ,629 -,702 ,156 ,069 

вимогливість_5 ,902 -,010 ,000 -,047 

скептицизм_5 ,689 -,132 -,425 ,159 

поступливість_5 -,584 ,428 ,263 ,356 

довірливість_5 -,556 ,597 ,185 ,363 

добросердя_5 -,223 ,763 ,238 -,120 

чуйність_5 -,140 ,881 ,205 -,226 

мотивац_прагн_людей_6 -,090 ,569 ,390 ,589 

мотивац_бути_відкинутим_

6 
,577 -,206 ,091 ,666 

директивний_7 ,349 -,238 -,274 ,668 

демократичний_7 ,098 ,117 ,697 -,279 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 16 итераций. 
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	  забезпечення працівникам почуття захищеності, безпеки та комфорту;
	 забезпечення справедливої конкурентоспроможної заробітної плати, соціального пакету;
	 надання можливості професійного та кар’єрного розвитку;
	 закріплення в колективі позитивних звичок, традицій та настроїв;
	 донесення співробітникам правдивої і повної інформації про завданнях і проблемах;
	 надання конструктивного зворотного зв’язку результатам роботи;
	 розвиток суспільної активності;
	 надання можливості висловлювати свою точку зору;
	 уважність під час вирішення особистих питань працівників;
	 менеджери займають роль лідерів в команді.
	2. Ставлення працівників до компанії:
	  переживання за загальний результат;
	 якісно виконують свою роботу;
	 дбайливо відноситися до майна компанії;
	 емоційно залучені в роботу;
	 беруть на себе відповідальність за стан справ на підприємстві;
	 задоволені умовами праці, системою матеріальної та нематеріальної мотивації;
	 гарно знають свої функціональні обов’язки;
	 мають віру у результат підприємства (продукт, вироби, матеріал тощо);
	 за необхідності здатні взяти на себе керівництво колективом;
	 підтримують наявні в колективі традиції;
	 оптимістично налаштовані;
	 пишаються своїми професійними досягненнями та досягненнями підприємства.
	3. Ставлення  працівників один до одного:
	Висновки до розділу 3
	Список суждений
	Опросник
	Опросник (1)
	Шкала теста 1
	Шкала теста 2
	Текст опросника



