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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми 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: 

- 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 
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особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період». 

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 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 10 

січня 2016 р.). 

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. 

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.  

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).  

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 200 осіб – 

працівники Коростенського заводу залізобетонних шпал, з яких 128 – чоловіки та 

72 – жінки, віком від 28 до 58 років (по 20 осіб у кожній групі відповідно до 
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підрозділів на підприємстві). Досліджуваних поділено на групи: бухгалтерія, 

охорона, економічний відділ, відділ планування, відділ кадрів і п’ять груп з різних 

виробничих цехів. В експериментальній частині взяло учать 40 осіб (група 

бухгалтерів та працівники цеху №4). 

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. 

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. 

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.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

можуть бути використані для оптимізації та розвитку психологічного клімату; 
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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 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.) 

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 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 16 сторінках. Робота містить 3 таблиці (на 2 сторінках), 

27 рисунків (на 13

8 

 сторінках) та 9 додатків.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, методи; здійснено опис вибірки, висвітлено наукову новизну, 

теоретичну та практичну значущість дослідження, наведено дані про 

впровадження та апробацію отриманих результатів, публікації та структуру 

роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні основи дослідження психологічного 

клімату на підприємстві у кризовий період» – розкрито зміст основних підходів 

до трактування поняття психологічного клімату групи, проаналізовано його 

структуру, зміст. Визначено та описано особливості психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий та некризовий періоди. 

У психології  напрацьовано чималий доробок щодо природи та сутності 

феномену психологічного клімату (Б. Д. Паригін, Б. Ф. Ломов), його структури 

(А. В. Петровський) та загальних закономірностей розвитку (Г. М. Андрєєва, 

Ю. П. Платонов).  

Психологічний клімат визначається як психологічна атмосфера групи 

(В. Б. Ольшанський); інструмент формування колективу (А. С. Макаренко); стан 

групової свідомості (Л. П. Буєва); загальний емоційно-психологічний настрій 

малої виробничої групи (А. О. Русалінова); стиль взаємин між членами групи 

(А. В. Покровський, В. М. Шепель); психофізіологічна та психологічна 

сумісність, згуртованість, єдність членів малої групи (І. І. Лейман, Т. Ньюкман, 

А. М. Щербань); поєднання взаємостосунків між членами колективу, їхнім 

настроєм та мотивом трудової діяльності (Л. М. Карамушка); сукупність 

соціально-психологічних та ділових взаємозв’язків (Т. С. Лапіна); набір правил, 

моральна та етична поведінка працівників (Д. Норт); стан міжособистісних та 

групових зв’язків (П. Вард); короткотривалий, мінливий стан прояву 

організаційної культури (Ф. Герцберг). 

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

психологічний (О. Я. Колесніченко, Б. Д. Паригін, Л. Г. Почебут), організаційний 

(Л. М. Карамушка, Т. С. Лапіна), морально-психологічний (В. Я. Квітко, 

Р. Х. Шакуров), емоційний (А. М. Лутошкін, А. О. Русалінова), моральний 

(М. М. Обозов, А. М. Щербань). 

Психологічний клімат здебільшого вважають психологічним станом членів 

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

процесі їхньої групової діяльності (Л. Л. Борисенко). 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 (М. Амстронг).  
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З усім тим, існують підходи, де основними критеріями психологічного 

клімату є: а) емоційний бік взаємин між членами групи (Г. М. Андрєєва); 

б) процес спільної діяльності і спілкування (Е. С. Кузьмін); в) чинники впливу 

(деструктивні/позитивні, зовнішні/внутрішні, які пов’язані з управлінським 

рішенням) (В. В. Бойко). 

Отже, психологічним кліматом є: а) стан колективу, що виконує спільну 

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

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

клімат містить: міжособистісні стосунки, групову мотивацію, установки, стилі 

керівництва, індивідуально-особистісні риси та професійну компетентність 

працівників.  

 

Рис.1. Структура психологічного клімату на підприємстві  

у кризовий період 

Всі зазначені вище підходи стосуються вивчення особливостей 

психологічного клімату в стабільний період існування групи, команди, колективу, 

підприємства. Водночас, існує лише незначна кількість досліджень, які б 

розглядали проблему психологічного клімату в кризовий період. 

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 
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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.  

У другому розділі – «Емпіричне дослідження соціально-психологічних 

особливостей формування психологічного клімату на підприємстві у 

кризовий період» – описано організаційні засади соціально-психологічних 

особливостей формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий 

період, обґрунтовано методологічний інструментарій. Розкрито та інтерпретовано 

основні результати емпіричного дослідження. 

Для визначення суб’єктивної оцінки працівниками психологічного клімату 

нами проведено напівструктуроване 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.  

З’ясовано, що лише 15 % працівників характеризують стан стосунків 

у колективі як позитивний (стосунки, які не виходять за межі професійних, 

дружня атмосфера в колективі). Водночас, у 80 % він має негативне забарвлення, 

у 5 % його оцінка вкрай негативна. У більшості досліджуваних йдеться про: різке 

погіршення стосунків через нестабільний фінансовий стан підприємства, 

відсутність традицій та спільних свят, недоброзичливість співробітників, часті 

конфлікти, висока конкуренція, неможливість почути один одного, погіршення 

стосунків у групі та з керівництвом (особливо в останні 5 років), чимало 

труднощів виникає через негативні особистісні риси колег та керівників 

(агресивність, злість, скептицизм, зверхність та упередженість).  
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Встановлено при (р<0,01), що стан психологічної атмосфери групи має 

прямі зв’язки з показниками «групова мотивація» (r = 0,728), «відповідальність» 

(r = 0,410), «колективізм» (r = 0,596), «згуртованість» (r = 0,548), «контактність» 

(r = 0,495), «відкритість» (r = 0,346), «організованість» (r = 0,488), 

«інформованість» (r = 0,397), «впевненість у собі» (r = 0,444), «поступливість» 

(r = 0,566), «довірливість» (r = 0,510), «добросердя» (r = 0,290), «чуйність» 

(r = 0,364), «мотивація прагнення бути серед людей» (r = 0,607), «ліберальний 

стиль керівництва» (r = 0,556) та «демократичний стиль керівництва» (r = 0,367).  

Також встановлено обернені зв’язки психологічної атмосфери з 

показниками «завуальована жорстокість» (r = -0,197), «відкрита жорстокість» (r = 

-0,147), «негативізм» (r = -0,413), «бурчання» (r = -0,407), «негативний досвід 

спілкування» (r = -0,388), «агресивність» (r = -0,200), «скептицизм» (r = - 0,278) та 

«директивний стиль керівництва» (r = -0,202).  

Це свідчить про певний негативізм, обурення та ворожнечу, яка існує в усіх 

групах підприємства, що має прояв у деструктивних установках під час 

міжособистісної взаємодії, незалежно від віку працівників.   

З’ясовано, що краще вмотивованою є група (досягнення загальних цілей), то 

кращою є психологічна атмосфера в ній. Зв'язок між психологічною атмосферою 

та мотивом прагнення до людей, свідчить, що завдяки відкритості, намаганню 

заводити нові знайомства та розвивати вже існуючі, покращується психологічний 

клімат групи. Можна говорити про емпатійність, чуйність та екстравертованість 

особистості, завдяки чому вона підтримує міжособистісну взаємодію у групі.  

Встановлено зв’язки стилів керівництва з психологічною атмосферою 

групи. Ліберальний (r = 0,556)  та демократичний (r = 0,367) стилі керівництва 

мають прямий зв'язок з психологічною атмосферою групи, а директивний стиль  

(r = -0,202) – навпаки. Це може свідчити про потуральність, відсутність 

авторитету керівника, оскільки в кризовій ситуації ефективності набирає 

директивний стиль управління (В. Кумбс). 

Для визначення чинників психологічного клімату застосовано множинний 

регресійний аналіз. Отримано якісну модель, яка описує 85 % дисперсії. 

Чинниками психологічного клімату є: колективізм, згуртованість, контактність, 

поступливість, довірливість, мотиваційне прагнення людей. Рівняння регресії має 

такий вигляд: 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). Тобто, основними чинниками соціально-

психологічного клімату є ті, що забезпечують командоутворення.  

Саме тому для формування необхідного і достатнього якісного 

психологічного клімату на підприємстві в кризовий період першою чергою 

необхідно створювати команду в складі кожної групи.  
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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. 

Кризовий період підприємства є спусковим механізмом  для прояву 

прихованих ресурсів для працівника; зміни групових процесів (наприклад, 

роз’єднати групу, так і об’єднати). 

У результаті дисперсійного аналізу (Sig = 0) виявлено відмінності у 

«психологічній атмосфері» F = 26,5, «груповій мотиваціїі на досягнення успіху» 

F = 31,2, «відповідальності» F = 6,6, «колективізмі» F = 6,1, «згуртованості» F = 

6,1, «відкритості» F= 5,2, «організованості» F = 8,3, «інформованості» F= 3,8. Так, 

за середніми показниками (результати в балах) по групах з’ясовано, що в цілому 

психологічна атмосфера на підприємстві знаходиться на досить низькому рівні.  

Рис. 2. Рівні психологічної атмосфери у різних підрозділах підприємства 

Це пов’язано з умовами праці, рівнем заробітної платні та існуванням 

міжособистісних конфліктів у групах. Так, у відділі охорони психологічна 
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атмосфера краща (55) ніж у представників, так званих, білих комірців 

(економічний відділ (54), відділ кадрів (40), відділ планування (54), бухгалтерія 

(45)). Ймовірніше за все, наявність постійної конфронтації, боротьби за лідерство 

(ієрархічне місце у групі) та фінансові ресурси призводять до негативної оцінки 

інших членів групи й загальної психологічної атмосфери в ній. 

У результаті факторного аналізу визначено 4 основні фактори, які 

охоплюють 78 % дисперсії і розкривають особливості змісту факторів 

психологічного клімату на підприємстві в кризовий період.  

Перший фактор «бар’єри міжособистісної взаємодії» (26 % дисперсії) 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).  

Це свідчить про невміння спілкуватися один з одним, відсутність бажання 

слухати колег, знаходити спільну мову. Відсутність «поступливості» (-0,584) не 

дозволяє працівникам прийняти свої помилки. 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 критиці усі ідеї та 

починання інших.  

Другий фактор «командоутворення» (описує 16 % дисперсії) має такі 

навантаження: «контактність» (0,641), «інформованість» (0,497), «домінантність»  

(-0,702), «довірливість» (0,597), «добросердя» (0,773) та «чуйність» (0,569). Тобто, 

існує позитивний вплив групової взаємодії не тільки між рівними членами групи 

та їхніми керівниками, а й на психологічний клімат підприємства. Складова 

«контактність» свідчить про існування позитивної тенденції між кількістю 

контактів (майданчиків для спілкування) та оцінкою психологічного клімату 

групи. Що якіснішим буде спілкування, то ліпше працівник буде оцінювати 

психологічну атмосферу в групі та психологічний клімат в цілому.  

Складова «домінантність» свідчить, що активний, директивний вплив однієї 

людини на іншу є негативним чинником. Саме домінантна поведінка члена групи, 

а не керівника здатна негативно вплинути на всю команду, порушити існуючі 

норми та звичаї.   

Третій фактор «взаємодія» (описує 13 % дисперсії) містить такі 

навантаження, як: «групова мотивація» (0,667), «відповідальність» (0,650), 

«колективізм» (0,718), згуртованість (0,795) та «демократичний стиль 

керівництва» (0,697). Це дає підстави вважати, що взаємодія у групі є ключовою 

характеристикою позитивної групової динаміки. Створення спільності дозволяє 

подолати більшість проблем у групах, а командна робота допомагає у кризові 

часи існувати як групі, так і підприємству в цілому. 



 

 

11 

Четвертий фактор «відчуження» (описує 11 % дисперсії) має такі 

навантаження: «мотив бути відкинутим» (0,569) та «директивний стиль 

керівництва» (0,668). Це свідчить про наявність автономності членів групи (як 

керівника, так і працівників) на підприємстві. Вони більшою мірою розраховують 

на існуючу систему покарань та правил, які допомагають їм відмежовуватися від 

спілкування на рівних з підлеглими.  

З’ясовано, що у працівників існує кілька типів міжособистісної взаємодії, а 

саме: недовірливо-скептичний (54 %), агресивно-прямолінійний (15 %), 

незалежно-домінуючий (11 %), залежно-слухняний (9 %), покірно-слухняний 

(6 %), співпрацюючо-конвенціальний (5 %). Жодному з учасників не притаманний 

відповідально-великодушний та владно-лідируючий типи міжособистісної 

взаємодії. Тобто, жоден з керівників не відчуває себе справжнім лідером або не 

здатний перейняти його функції та роль на себе. Більшість працівників, внаслідок 

кризового періоду, низького рівня психологічного клімату, не беруть на себе 

відповідальність за стан підприємства, групи, колективу. 

У третьому розділі – «Шляхи оптимізації психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період» – розкрито 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 психологічного 

клімату. Проведено аналіз ефективності впровадження програми. Створено 

методичні рекомендації керівництву щодо поліпшення психологічного клімату на 

підприємстві. 

Програма оптимізації психологічного клімату на підприємстві має на меті 

розвиток вмінь, які поліпшують міжособистісну взаємодію в групі та позитивно 

впливають на психологічний клімат. Для її реалізації сформульовано такі 

завдання: а) гармонізація міжособистісних стосунків, попередження конфліктів та 

оздоровлення взаємин у трудових колективах підприємства; б) розвиток 

комунікативної компетентності та сенситивності працівників; в) корекція 

деформацій у їхньому спілкуванні (зміна деструктивних установок 

міжособистісної взаємодії, покращення типів спілкування, з урахуванням 

попереднього досвіду спілкування); г) навчання працівників продуктивно 

здійснювати зворотний зв’язок. 

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 

(Л. В. Долинська, А. М. Єлізаров, Д. Маккей, К. Л. Мілютіна, К. Торн, О. В. Чуйко 

та ін.). 
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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. Показники 

відділу бухгалтерії та цеху №4 до та після участі у тренінгові (p≤0,01 до p≤0,05) 

зазнали змін, а саме: «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 (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Середні значення чинників впливу на психологічний клімат у 

експериментальних групах (до та після апробації програми) 

Чинники  До Після р-рівень знач. 

Психологічна атмосфера 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 
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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 

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. 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.  

Встановлено позитивні зрушення у таких структурних складових 

психологічного клімату, як: згуртованість, відкритість, відповідальність, 

контактність та інформованість. 

 

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», 
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«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», «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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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. Психологічним кліматом: а) є стан колективу, 

що виконує спільну предметну діяльність, має спільні цілі та цінності; б) процес 

узгодження поведінки та діяльності. 

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

різний вплив. Зокрема, негативно впливають такі чинники: відкрита та 

завуальована жорстокість, скептицизм, директивний стиль керівництва; 
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позитивно: відповідальність, інформованість, прагнення бути серед людей, 

впевненість, довірливість та згуртованість. 

Розроблено та апробовано програму оптимізації психологічного клімату 

підприємства в кризовий період. 

Ключові слова: психологічний клімат, міжособистісні стосунки, кризовий 

період, стиль керівництва. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кличковский С. А. Социально-психологические особенности 

формирования психологического климата на предприятии в кризисный 

период. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной 

работы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины. – Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена исследованию социально-

психологических особенностей формирования психологического климата на 

предприятии в кризисный период. В работе осуществлен теоретический анализ 

научных подходов к толкованию понятия психологического климата. 

Психологическим климатом: а) является состояние коллектива, выполняющего 

общую предметную деятельность, имеет общие цели и ценности; б) процесс 

согласования поведения и деятельности. 

Определено, что психологический климат связан с факторами, которые 

имеют различное влияние. В частности, негативно влияют такие факторы: 

открытая и завуалированная жестокость, скептицизм, директивный стиль 

руководства; положительно: ответственность, информированность, уверенность, 

уступчивость, доверчивость и сплоченность. 

Разработана и апробирована программа оптимизации психологического 

климата предприятия в кризисный период.  

Ключевые слова: психологический климат, межличностные отношения, 

кризисный период, стиль руководства. 
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Thesis for the degree of psychological sciences in specialty 19.00.05 – social 

psychology; psychology of social work. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
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The dissertation work is devoted to the study of the socio-psychological 

characteristics of the formation of the psychological climate at the enterprise during the 

crisis period. The work carried out a theoretical analysis of scientific approaches to the 

interpretation of the concept of "psychological climate". The psychological climate is 

the state of the collective performing a common objective activity, has common goals 

and values; it is the process of reconciling behavior and activity (experience of 

interaction and social cognition). 

Among the structural components of the psychological climate, the following are 

identified: the nature of interpersonal relations, leadership style, group motivation for 

achieving success, attitudes in interpersonal relationships, professional competence of 

employees. 

It was found that the staff at this enterprise negatively assesses the psychological 

climate. Assessment of the climate by employees depends on the format of high-quality 

interaction between employees, the presence of destructive attitudes of interpersonal 

interaction in them and the leadership style of their management. It has been determined 

that the fact of monitoring the opinions of employees has a positive effect on their 

further assessment of the socio-psychological climate at the enterprise. 

It was found that the crisis period of an enterprise is a contradiction between the 

conditions for the functioning of production and the socio-psychological phenomena of 

the functioning of workers. This contradiction, first of all, leads to a change in the 

quality of the psychological climate, namely to the individualization and 

depersonalization of workers; disintegration of common values; inconsistency of 

horizontal and vertical links; situations of industrial uncertainty give rise to specific 

phenomena of interpersonal interaction (rumors, gossip, etc.). The crisis period at the 

enterprise leads to a change in the attitude of workers to work and to the interaction 

between them. 

We conducted a semi-structured interview to determine the subjective assessment 

of employees of the psychological climate. It was found that there is an interaction 

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

enterprise: 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 external components of the crisis are 

the financial condition of the enterprise, career policy, appointment and salary 

formation, working conditions, social security system, incentives and incentives, 
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maintaining or improving ethical standards and corporate governance, ethics at the 

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

management of collective and the enterprise. 

Factors that reveal the content of the psychological climate in times of crisis have 

been identified: "barriers to interpersonal interaction", "team building", "interaction" 

and "alienation". 

It has been determined that the psychological climate is associated with factors 

that have different effects; in particular, the following factors negatively affect: negative 

experience of previous communication, rumbling, negativism, directive leadership style; 

positively: responsibility, awareness, cohesion and contact. 

It was revealed that the psychological climate of an enterprise in a crisis period is 

positively influenced by the individual and personal qualities of employees: 

motivational desire to be among people, self-confidence, compliance, trustfulness, 

kindness, responsiveness; simultaneously negative: open and veiled cruelty, 

aggressiveness, skepticism. 

A program for optimizing the psychological climate of an enterprise in a crisis 

period has been developed and tested, which consists of: direct individual work with 

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

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

regulations, providing management recommendations on working with personnel in a 

crisis period. 

The program of optimization of the psychological climate at the enterprise aims 

to develop skills that improve interpersonal interaction in the group and have a positive 

effect on the psychological climate. For its implementation the following tasks are 

formulated: a) harmonization of interpersonal relations, conflict prevention and 

improvement of relations in the labor collectives of the enterprise; b) development of 

communicative competence and sensitivity of employees; c) correction of deformations 

in their communication (change of destructive attitudes of interpersonal interaction, 

improvement of types of communication, taking into account previous experience of 

communication); d) training employees to provide productive feedback. 

Key words: psychological climate, interpersonal relations, crisis period, 

leadership style. 

 

 


