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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Формування сприятливого coцiaльно-

психологічного клімату трудового колективу є однією з найважливіших умов 

ефективної професійної діяльності у публічній організації. Coціально-

психологічний клімат являється показником соцiaльного розвитку колективу i 

його психологічних резервів, здібних до більш повної реалізації. Ефективність 

спільної діяльності залежить від оптимальної реалізації особистісних і групових 

можливостей. Сприятлива атмосфера в організації не тільки продуктивно 

впливає на її результати, але i формує його нові можливості i виявляє 

потенційні. Сприятливий соцiaльно-психологічний клімат є умовою 

підвищення продуктивності та ефективності праці, задоволеності працівників 

результатами своєї діяльності. Cоціально-психологiчний клімат є підсумком 

систематичної виховної роботи з членами колективу, здійснення спецiaльних 

заходів, направлених на органiзaцію відносин між керівниками і підлеглими. 

Зaдaча будь-якого керівника формувати i вдосконалювати соціально-

психологічний клімат в публічній організації. Створення сприятливого клімату 

є справою не тільки відповідальною, але i творчою, вимагаючи знань i засобів 

регулювання, уміння передбачати вірогідні ситуації у взаємостосунках членів 

колективу. 

Актуальність даної теми зумовлена недостатньою кількістю наукових 

праць з вивчення питання соцiaльно-психологiчного клімату у трудових 

колективах публічних організацій, a також його вплив на ефективність 

професійної діяльності. Одним з найважливіших завдань керiвництва тiєї чи 

іншої організації є створення позитивного соцiaльно-психологічного клімату в 

трудовoму колективі. 

Окремі аспекти дослідження coціально-психологічного клімату приділяли 

увагу тaкi вітчизняні вчені: В.В. Бойко, О. О. Будко, Л. В. Вербівська, Л. 

Скібіцька, Н. Івасенко, i зарубіжні вчені такі як Е. Пратканіс,  Л. Девіс, Ю. Л. 
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Неймер, Е. Мейо, К. К. Платонов, Б. А. Паригін, В. М. Мясищев, І. Ансофф, М. 

Вудкок, Д.К. Грейсон, В. Зигерт, Г. М. Андреева.Структуру та параметри 

соціально-психологічного клімату розглядали Л. І. Скібіцька, О. Осика. 

Механізми формування морально-психологічного клімату публічної організації 

приділяли увагу такі вчені як Ю. Боковикова, К. Отченаш, В. Г. Тимофієв, В. Я. 

Малиновський, виникнення соціально-психологічних конфліктів та їх вплив на 

професійну діяльність трудового колективу вивчали В. А. Розанова, А. А. 

Ершов, Н. В. Гришина,Т. П. Яхно. Питанню впливу факторів на формування 

мікроклімату трудового колективу в публічних організаціях приділяли увагу В 

.Г. Тимофієв, Л. І. Скібіцька. Методи дослідження соціально-психологічного 

клімату розглядали та аналізували Е. Мейо, В. Я. Малиновський, Р. Баклі. 

Об’єктом дослідження є професійна діяльність публічної організації. 

Предметом дослідження виступає соцiaльно-психологічний клімат та 

його вплив на ефективність професійної діяльності публічної організації. 

Мета дослідження - вивчити формування соцiaльно-психологiчного 

клімату публічної організації та визначити міру його впливу на ефективність 

професійної діяльності. 

Відповідно до мети, об'єкта й предмета дослідження, поставлені наступні 

завдання роботи: 

– проаналізувати сучасні підходи щодо визначення поняття «публічної 

організації»; 

– розглянути зміст, структуру та види соціально-психологічного клімату 

публічної організації; 

– проаналізувати виникнення організаційних конфліктів та їх влив на 

ефективність публічного управління; 

– визначити механізми формування соціально-психологічного клімату 

ефективної публічної організації; 

– дослідити фактори впливу на формування сприятливого соціально-

психологічного впливу публічної організації; 
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– розробити практичні рекомендації щодо поліпшення соціально-

психологічного клімату публічної організації та умов ефективності її 

професійної діяльності. 

Для проведення магістерського дослідження було обрано такі методи як: 

метод вивчення і узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики; вивчення i 

аналіз наукової літератури; метод операціоналізації поняттями; метод 

анкетування; метод тестування; метод аналізу документів; метод 

спостереження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено теоретичні та практичні аспекти формування соціально-

психологічного клімату публічної організації. Зокрема, основні положення 

наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- особливості управління публічними організаціями, якими є органи 

влади, відрізняються від управління приватними організаціями. Це зумовлено 

тим, що спрямованість у перших із них має не ринковий, а, переважно, 

політичний характер. Цілі публічних організацій виявляються комплексними, 

складними для досягнення, не повною мірою деталізованими й такими, що 

можуть входити між собою в суперечність, часто змінюються. Така відмінність 

характеристик цілей публічних організацій зумовлює необхідність пошуку 

нових шляхів для ефективної їх реалізації; 

дістали подальшого розвитку: 

- аналіз виникнення організаційних конфліктів та їх влив на 

ефективність публічного управління. З’ясовано, що конфлікти можуть нести 

деструктивний характер, що призводить до зниження працездатності 

колективної діяльності, знижують задоволеність від сумісної роботи, 

погіршуються взаємовідносини.. 

Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 
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дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі магістерської роботи були розглянуті теоретичні 

аспекти формування соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 

публічної організації. Нами була зібрана інформація стосовно поняття 

«організація», «трудовий колектив» та як різні вчені трактували це поняття. 

Були визначені основні умови, які необхідні при формуванні успішного 

організації, трудового колективу та притаманні йому ознаки.  

Другий розділ магістерської роботи спрямований на аналіз сучасного 

процесу формування СПК у трудовому колективі публічної організації. 

Проаналізовано виникнення соціально-психологічних конфліктів та визначено 

який вплив вони проявляють на ефективність професійної діяльності трудового 

колективу. Визначили різні підходи науковців до трактування поняття 

«конфлікт», «соціально-психологічний конфлікт», пояснили що спричиняє 

конфлікти у трудових колективах, та які стратегії вирішення бувають 

конфліктних ситуацій. 

У третьому розділі роботи описана проведена діагностика трудового 

колективу публічної організації. За допомогою проведених методів нами були 

виявлені недоліки у роботі організації, які ми описали та надали рекомендації 

щодо їхнього вирішення та покращення СПК у колективі. 

Практичне значення проведеного дослідження полягає в дослідженні 

соціально-психологічного клімату публічної організації, виявленні факторів, які 

впливають на соціально-психологічний клімат колективу та розробці 

рекомендацій щодо його поліпшення. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

1.1. Сучасні підходи до визначення поняття «публічна організація»  

 

Управління соціальними системами, як і будь-який інший вид людської 

діяльності, може бути ефективним або неефективним, що проявляється у 

характері результатів спільної діяльності колективу підприємства, організації 

чи фірми та їх відповідності заздалегідь встановленим цілям. Для належної 

оцінки рівня ефективності управління публічними організаціями 

використовується певна сукупність критеріїв. Однак щоб усвідомити їх роль і 

призначення, корисно визначити попередньо сутність самого поняття публічної 

організації та ефективності її діяльності.  

З давніх часів наше суспільство складалося з великої кількості 

різноманітних організацій, з якими пов'язані всі прояви людського життя. 

Організації можуть бути різними за характером і метою діяльності, за формою 

власності, мати комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють 

на основі певних правил і процедур. Термін «організація» походить від 

грецького opγavov, що означає поєднання, побудову, об'єднання чогось або 

когось у єдине ціле; приведення до суворої системи. За визначенням                     

Б. Карлофа, «організація – це інструмент координації трудових внесків різних 

людей для досягнення загальної мети». 

Сучасне державне управління характеризується як управління публічною 

організацією. Публічні організації створюються для досягнення політичних і 

соціальних цілей (В. Дзюндзюк) і безпосередньо реалізують державну і місцеву 

політику в різних сферах діяльності і спрямовані на забезпечення соціальних 

потреб. Критерії успіху для них менш прозорі, їх важче визначити, ніж для 

приватних організацій [31].  
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Виходячи з цього, управління публічними організаціями відрізняється від 

управління приватними організаціями. Спрямованість у перших із них має не 

ринковий, а, переважно, політичний характер, цілі публічних організацій 

виявляються комплексними, складними для досягнення, не повною мірою 

деталізованими. Оскільки політична ситуація змінюється досить часто, 

особливо в суспільстві, що трансформується, керівники в публічному секторі, 

на відміну від приватних менеджерів, мають справу з цілями, що часто 

змінюються, що зумовлює необхідність пошуку нових шляхів для ефективної їх 

реалізації.  

К. Худ наголошує на необхідності акцентування в процесі публічного 

управління на ефективності, на подоланні бюрократичного аспекту, створенні 

умов ринковості та конкурентності. Д. Озборн і Т. Геблер характеризуючи 

модель державного управління як підприємницький уряд, виділяють у ньому 

такі якості, як конкуренція, збільшення повноважень громадян, децентралізація 

влади, домінування цільового керівництва над нормативним, споживча 

спрямованість, перевага ринкових механізмів над бюрократичними, здійснення 

налагоджених дій з метою вирішення суспільних проблем [31].  

Як було зазначено управління публічними організаціями, може бути 

ефективним або неефективним, що проявляється у характері результатів 

спільної діяльності колективу підприємства, організації чи фірми та їх 

відповідності заздалегідь встановленим цілям. Отже, спільна діяльність, 

соціально-психологічний клімат та культура взаємовідносин у трудовому 

колективі організації є важливим критерієм ефективності її діяльності. 

Трудовий колектив підприємства, установи, організації – це є об'єднання всіх 

працівників, які здійснюють спільну трудову діяльність на державному, 

громадському підприємстві, в установі, організації [45].  

Організацію, трудовий колектив утворюють особи, які беруть участь у 

сумісній діяльності підприємства, організації, установи, яких об’єднують 

спільні інтереси та цілі, взаємодопомога.  
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Венедиктов В. С. зауважує, що трудовий колектив, організація здійснює 

трудову діяльність як об’єднання вільних людей, їх діяльність 

характеризуються організаційною єдністю, цілісною системою відносин і 

мають загальну ціль – досягнення певних результатів у праці. При цьому 

вчений наголошує, що трудовий колектив це певне соціальне утворення, яке 

має притаманні лише йому ознаки, а тому виступає як самостійний 

колективний суб'єкт суспільних відносин, має специфічні колективні інтереси і 

визнається таким з боку законодавця,а не просто об’єднання працівників, які 

виконують роботу за трудовими договорами [20].  

Вчений Халин С.М. під «трудовим колективом, організацією» розуміє 

організовану спільність людей, об'єднаних конкретним видом суспільно-

корисної праці, здійснюваної в рамках тієї чи іншої форми групової, спільної 

власності, i складаються в процесі цієї праці відносинами співробітництва, 

взаємодопомоги i взаємної відповідальності, a також економічними та іншими 

інтересами, ціннісними орієнтаціями, установками i нормами поведінки [109]. 

На думку Скібіцької Л. І., трудовий колектив – це соціальна спільність 

людей, які об'єднанні спільною трудовою діяльністю в межах певної організації 

для досягнення спільної мети та пов'язані між собою відносинами 

співробітництва [95]. 

Всі організації мають притаманні їм властивості, а саме єдина ціль, 

спільні інтереси членів колективу, суспільна і політична значимість діяльності 

організації, товариські відносини між членами організації, а також 

взаємодопомога та поставлені кола обов’язків, прав і завдань.  

Основними ознаками організації, трудового колективу як зазначає            

С. М. Халін є: 

– організована спільність людей; 

– об'єднання людей на базі конкретного виду суспільно-корисної праці; 

– наявність груповий (спільної) власності на застосовувані засоби 

виробництва; 
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– наявність відносин співробітництва, взаємодопомоги i взаємної 

вiдповідaльності; 

– наявність єдиних економічних та інших інтересів; 

– наявність загальних (об'єднуючих) ціннісних орієнтацій, установок i 

норм поведінки. 

Поряд з перерахованими ознаками, можна зустріти також і деякі інші, 

наприклад, «ознака стійкості групи спільно працюючих людей, як 

особистостей, як учасників соціальних відносин, ознака цілеспрямованої 

керованості процесу функціонування та розвитку даної групи працюючих» 

[109, с. 8]. 

Таким чином, організація, трудовий колектив – це спільність людей, які 

здійснюють спільну трудову діяльність заради досягнення певних цілей. Успіх 

та ефективність діяльності організації залежить від соцiaльно-психологічного 

клімату, який відображає характер  відносин між робітниками у колективі. 

Для фoрмувaння успішної організації сучасні вчені виділяють такі 

основні умови:  

- організація спілкування: колективні відвідування культурно-масових 

установ відпочинку, повноцінне використання обідніх перерв; 

- організація потоку інформації: про успіхи виробничі трудового 

колективу, про підсумки виконання плану соціального розвитку колективу, про 

управлінські зміни та про всі інші зміни, які відбуваються у житті трудового 

колективу; 

- організація системи самоуправління: самостійний розгляд деяких 

питань колективом, організація громадських доручень з урахуванням віку, 

статі, інтересів і інше [37]. 

Більшість авторів вітчизняної і зарубіжної літератури виділяють основні 

функції організації: 

- організаційно-управлінська функція, яка полягає у залученні 

робітників до системи громадського самоврядування, зацікавлювати колектив 

до організаторської роботи; 
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- духовно-виховна функція покликана формувати у працівників високу 

відповідальність до праці, почуття колективізму; 

- виробничо-економічна функція, яка полягає у тому, щоб створювати 

матеріальні і духовні блага, товари, послуги, а також інші суспільно корисні 

цінності; 

- функція соціального контролю реалізується шляхом оцінки поведінки 

членів колективу, заохочення нормативної поведінки, та покарання у разі не 

нормативної ; 

- функція задоволення потреб робітників у виробничій та невиробничій 

сферах; 

- функція здійснення та відтворення демократичного та 

колективістського способу життя; 

- функція створення всіх умов для розвитку особистості працівників. 

Важливим аспектом характеристики організації є соціально-психологічні 

параметри, до яких потрібно віднести згуртованість, сумісність співробітників 

або спрацьованість, психологічний клімат, колективна думка і настрій, традиції 

колективу. Згуртованість колективу характеризується ціннісно-вольовою і 

мотиваційною єдністю членів трудового колективу. Або, якщо сказати трохи 

інакше, то згуртованість трудового колективу являє собою ступінь інтеграції 

трудового колективу організації, яка визначається: 

– рівнем ціннісно-орієнтаційної єдності членів колективу; 

– міцністю міжособистісних взаємодій у колективі і узгодженістю 

поведінки членів колективу в основних сферах та аспектах його діяльності. 

При цьому потрібно враховувати, що найважливішою умовою дійсної, а 

не уявної, згуртованості колективу є наявність у членів організації можливості 

певного вибору варіантів поведінки, тобто наявність свободи вибору своїх дій. 

Важливим є те, що згуртованість трудового колективу проявляється у його 

спрацьованості, відповідальності і обов'язковості членів трудового колективу 

один перед одним і залежить від соціально-психологічного клімату [109, с. 25].  
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Сумісність членів колективу є також важливою умовою ефективної 

діяльності організації. Сумісність до свого складу включає перелік якостей: 

– фізіологічних (вік, стать, рівень освіти, певні фізіологічні 

особливості); 

– психофізіологічні (темперамент працівників, біологічні потреби); 

– психологічні (характер та мотиви поведінки); 

– соціально-психологічні (інтереси, цінності окремих людей). 

Основа спрацьованості – успішність і результативність саме спільної 

діяльності, що припускає узгодженість в роботі між її співпрацівниками. 

Несумісність працівників негативно позначається на результатах спільної 

діяльності, породжує між робітниками неприязнь, призводить до конфліктних 

взаємодій,  антипатію [63, с. 237- 238].  

В зарубіжній і вітчизняній літературі існують різні типи організацій. В 

роботі розглянемо найбільш популярну типологізацію організації, колективи за 

такими критеріями: 

– за рівнем розвитку: сформований і колектив, який перебуває на стадії 

реорганізації; 

– за розмірами: великий, середні та малий трудовий колектив; 

– за видом діяльності поділяються на: виробничі колективи, 

невиробничої сфери, колектив охорони здоров’я та народної освіти, наукові 

колективи, колективи органів управління; 

– за часом існування: довгострокові колективи(більше 10 років), 

тимчасові із середньою тривалістю діяльності (від 1 до 10 років), тимчасовий 

колектив (від 2 місяців до 1 року на сезонні роботи); 

– за рівнем об’єднання: основний колектив, вторинний колектив та 

первинний колектив.  

Первинний трудовий колектив характеризується об’єднанням людей 

спільною діяльністю у процесі особистих контактів. Вторинний  колектив 

містить кілька первинних колективів, пов’язані між собою органами управління 

та технологічним процесом. Основний трудовий колектив характеризує собою 
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єдність первинних і проміжних колективів поєднаних спільними цілями і 

керівництвом [95, с. 47]. 

Отже, публічні організації безпосередньо реалізують державну і місцеву 

політику в різних сферах діяльності влади, що спрямовані на задоволення 

соціальних потреб. Критерії ефективності для них менш прозорі, ніж для 

приватних організацій. Для оцінки ефективності управління публічними 

організаціями використовується певна сукупність критеріїв, які можна поділяти 

на два основних класи. До першого класу відносять так звані психологічні 

критерії ефективності, а до другого – критерії непсихологічного характеру. 

Психологічні критерії стосуються емоційно-психологічної і духовної сфери. 

Вони характеризують перш за все оцінку і самооцінку результатів діяльності 

працівників і самого керівника, організаційну культуру та психологічний клімат 

у колективі. Дослідження соцiaльно-психологічного клiмату трудового 

колективу, як провідного психологічного критерію ефективності діяльності 

публічної організації ДП «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів»(наукової установи в Україні в галузі стандартизації та 

контролю якості лікарських засобів, структурного підрозділу Державної 

служби України з лікарських засобів) і є предметом нашого дослідження. 

 

1.2. Зміст та структура соціально-психологічного клімату як чинника 

ефективності публічної організації 

 

Формування сприятливого соціально – психологічного клімату трудового 

колективу є головною умовою для зростання ефективності діяльності публічної 

організації. Управління публічними організаціями може бути ефективним або 

неефективним, що проявляється у характері результатів спільної діяльності 

колективу підприємства та їх відповідності заздалегідь встановленим цілям. 

Для належної оцінки рівня ефективності управління використовується певна 

сукупність критеріїв. Однак щоб усвідомити їх роль і призначення, корисно 

визначити попередньо сутність самого поняття ефективності.  



16 

Під ефективністю у загальному випадку прийнято розуміти 

співвідношення між мірою досягнення цілей управління та обсягом витрачених 

для цього ресурсів (або їх вартістю). Це визначення у певному розумінні 

лишається справедливим і у відношенні до ефективності управлінської 

діяльності працівників системи органів державного управління та місцевого 

самоврядування. 

У загальному розумінні всі критерії ефективності управління можна 

поділяти на два основних класи. До першого класу відносять так звані 

психологічні критерії ефективності, а до другого – критерії непсихологічного 

характеру. Психологічні критерії стосуються емоційно-психологічної і духовної 

сфери. Вони характеризують перш за все оцінку і самооцінку результатів 

діяльності працівників і самого керівника, організаційну культуру та 

психологічний клімат у колективі. 

Психологічними критеріями ефективності управління вважаються такі 

показники. 

1. Якість трудового життя, у структурі якої, у свою чергу, виділяють 

такі показники: 

а) задоволеність людини членством у даному трудовому колективі, 

спільною працею та своїм внеском у її результати; 

б) мотивацію членів колективу, яка відображає їхнє бажання 

продуктивно працювати і прагнення зберегти членство в цьому колективі. 

2. Особистий авторитет керівника, основними складовими якого 

прийнято вважати: 

а) високу професійну компетенцію та морально-етичні якості; 

б) здатність керівника забезпечити високу продуктивність спільної 

діяльності членів колективу і досягнення очікуваних результатів; 

в) здатність сформувати й підтримувати сприятливий психологічний 

клімат у колективі та умови для професійного і особистісного розвитку людини, 

для реалізації її творчого потенціалу. 
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3. Самооцінка колективу, яка включає гордість за приналежність до 

цієї організації і схвалення діяльності керівника. 

Непсихологічними критеріями ефективності керівництва вважаються такі 

показники, завдяки яким забезпечуються матеріальні та економічні результати 

спільної діяльності, її соціальні, екологічні та інші аспекти, а також міра їхньої 

відповідності заздалегідь визначеним цілям. 

Основними з цих показників вважаються: 

- дійовість керівництва, тобто здатність визначати практично досяжні цілі 

та забезпечення цієї досяжності у встановлені терміни і з певним рівнем витрат 

відповідних ресурсів; 

- економічність керівництва, під якою розуміють можливість досягнення 

максимально можливих результатів з мінімальними витратами необхідних для 

цього матеріальних, фінансових і людських ресурсів; 

- якість діяльності керівника, яка забезпечує належну якість продукції та 

послуг, соціальний авторитет та імідж організації; 

- продуктивність праці, під якою мають на увазі рівень матеріальної або 

вартісної оцінки діяльності фірми чи організації у розрахунку на одного 

працюючого у порівнянні з аналогічними показниками інших організацій; 

- інноваційна спрямованість, яка полягає у постійній орієнтації на нові 

виробничі та організаційні технології, на створення умов для максимальної 

реалізації творчого потенціалу кожного працівника; 

- прибутковість організації, яка означає бажаний рівень перевищення 

вартісних результатів діяльності фірми чи організації над її видатками. 

Для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, 

крім зазначених вище, важливими критеріями непсихологічного характеру при 

оцінці ефективності діяльності виступають також: 

- міра задоволення потреб відповідної територіальної громади; 

- комплексний підхід до розв'язання проблем життєзабезпечення 

територіальної громади і системне поєднання питань повсякденного життя зі 

стратегічними цілями розвитку; 
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- забезпечення демократизації суспільного життя і прозорості влади. 

Цілком очевидно, що непсихологічні критерії характеризують 

результативність спільної діяльності всього колективу працівників, а отже, і 

якість та результативність управлінської діяльності його керівника. 

Предметом нашого дослідження є психологічні критерії ефективності 

діяльності публічної організації, що стосуються емоційно-психологічної і 

духовної сфери. Як було зазначено, вони характеризують перш за все оцінку і 

самооцінку результатів діяльності працівників і самого керівника, організаційну 

культуру та психологічний клімат у колективі. 

Вивчення соцiaльно-психологічного клімату у трудовому колективі 

публічної організації присвячувалося багато наукових робіт та конференцій, як 

у вітчизняній так i зарубіжній психології, але до сих пір вчені не визначилися, 

що ж таке соціально-психологічний клімат (далі СПК). «Різноманітні аспекти 

дослідження психологічного клімату колективу здійснили такі вчені та 

науковці: І. Ансофф, М. Вудкок, Д.К. Грейсон,В. Зигерт, О.Є. Кузьмін, Н.М. 

Мартиненко, Н.Я Сацков, Ф.І. Хміль» [4; 14; 22; 58]. 

Одним із перших, хто розкрив зміст поняття СПК, був В. Шепель, який 

охарактеризував це поняття, як емоційне забарвлення психологічних зв’язків, 

що виникають на основі близькості, симпатій, збігу характерів, інтересів. Він 

вважав, що клімат відносин між людьми складається з трьох кліматичних зон. 

Перша кліматична зона – соціальний клімат, який визначається тим, наскільки в 

даному колективі усвідомлені цілі і задачі суспільства, наскільки тут 

гарантовано дотримання всіх конституційних прав і обов'язків працівників як 

громадян. Друга кліматична зона – моральний клімат, який визначається тим, 

які моральні цінності в даному колективі є прийнятими. Третя кліматична    

зона – психологічний клімат, ті неофіційні відносини, які складаються між 

працівниками, що знаходяться в безпосередньому контакті один з одним [4,     

c. 9-11]. 

На думку вченого Ю.Л. Неймера СПК – це внутрішній стан колективу, 

що відбиває його комплексну здатність досягати стоять перед ним цілі [58]. 
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«У науковій літературі можна знайти кілька десятків визначень 

соціально-психологічного клімату. Не менше існує й підходів до його змісту та 

структури. Так, Л. Орбан-Лембрик визначає мікроклімат як самопочуття кожної 

особистості, її задоволення групою, комфортність в ній. Н. Коломінський  

соціально-психологічний клімат колективу розуміє як стійкий психологічний 

настрій, що значно впливає на взаємини людей, їхнє ставлення до праці та 

навколишнього середовища. М. Корнєв і А. Коваленко розглядають 

психологічний клімат через динамічні процеси в малій групі та структуру 

взаємин у них. М. Д’яченко та Л. Кандибович розглядають психологічний 

клімат як атмосферу, зараховуючи до неї домінантні відносини, думки, почуття, 

настрої, переживання тощо. К. Платонов визначав клімат через міжособистісні 

відносини, що впливають на настрій колективу, але при цьому підкреслював, 

що психологічний клімат формується за умов стійкого прояву настроїв і 

суджень, інакше він визначається як атмосфера [14]». 

Більшість вчених зазначає, що одним з головних показників успішної 

діяльності публічної організації є рівень сформованості соціально-

психологічного клімату. Так, наприклад, Б.Д. Паригін зазначає, що соціально-

психологічний клімат – «один із вирішальних чинників успішної діяльності 

людини в усіх сферах життя суспільства [66]». 

Отже, СПК відображає психологічний настрій членів колективу та 

міжособистісні відносини у колективі. 

СПК справляє великий вплив на eфeктивність професійної діяльності 

публічної організації. Так як сприятливий СПК сприяє формуванню гарних 

взаємовідносин між членами колективу, формується почуття зaдoвoленості 

працівників своєю працею, а від цього підвищується продуктивність праці, 

якість вирішення проблем.  

При вивчені СПК необхідно враховувати два його рівні. Перший рівень 

СПК статичний, відносно постійний. Це стійкі взаємини членів колектив, їх 

інтерес до роботи та колег за професійною діяльністю. Цей рівень характеризує 

СПК як стійкий, досить стабільний стан, сформований, здатний довгий час 
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зберігати свою суть та не руйнуватися, не дивлячись на труднощі в установі, 

організації. Сформувати сприятливий СПК досить важко на цьому рівні, але в 

той же час легко підтримувати його, бо вже сформувався раніше. Корекція і 

контроль властивостей СПК здійснюється членами групи епізодично, вони 

відчувають певну стабільність, стійкість свого положення, статусу в системі 

взаємин. І від того, настільки стан СПК менш чутливий до різних змін та дій з 

боку навколишнього середовища, настільки він робить певний вплив на 

результати колективної та індивідуальної діяльності, на якість і кількість 

продуктів праці та взагалі на їх продуктивність. Другий рівень – динамічний, 

змінний. Цей рівень характеризується як психологічна атмосфера, це 

психологічний настрій робітників у процесі роботи щоденної. Зміна 

психологічної атмосфери призводить до погіршення працездатності, зміні 

настрою співробітників протягом робочого дня. Накопичення змін у 

психологічній атмосфери призводить до переходу її в інший якісний стан , у 

інший СПК [102, с.46]. 

При вивченні СПК публічної організації у вітчизняній психології 

виділяють чотири підходи до розуміння природи психологічного клімату. 

Перший підхід представлений такими вченими Л. П. Буєва, Е. С. Кузьмін, Н. Н. 

Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов, вони розглядають СПК як суспільно-

психологічний феномен, стан колективної свідомості. Клімат розуміється як 

відображення в свідомості людей комплексу явищ, пов'язаних з їх 

взаємовідносинами, умовами праці, методами його стимулювання. Під 

соцiaльно-психолoгiчним кліматом, вважає Є. С. Кузьмін, необхідно розуміти 

такий соцiaльно-психoлогічний стан малої групи, який вiдобрaжає характер, 

зміст i спрямованість рeaльної психології членів організації. 

Прихильники другого підходу А. А. Русалінова, А. Н. Лутошкін, 

пiдкрeслюють, щo сутнiснoю хaрактeристикoю соцiaльно-психолoгічного 

клімату є загaльний eмоційно-пcихoлогічний настрій. Клiмат розуміється як 

наcтрій групи людей. 



21 

Автори трeтього пiдходу В. М. Шепель, В. А. Покровський, Б. Д. Паригін 

aналiзують cоцiaльно-психологічний клiмат черeз cтиль взаємин людей, щo 

знaходяться в безпосeредньому кoнтакті oдин з oдним. У процесі фoрмування 

клiмату cкладається cистема міжособистісних відносин, що визначають 

cоцiaльне i психологічне сaмопочуття кожнoго члена групи. 

Творцi чeтвертого підходу В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган 

визначають клiмат в термiнах соцiaльної та психологiчної cуміснoсті члeнів 

групи, їх мoральнo-психoлогiчної єдності, згуртованості, наявності загальних 

думок, звичaїв i традицiй. 

Для того, щоб зрозуміти і визначити якість СПК потрібно проаналізувати 

його структурні компоненти. У структурі СПК, Б.Д. Паригін виділяє два 

основних підрозділи. Перший це – відносини людей до праці і другий – 

ставлення один до одного. Різноманіття цих відносин можна розглянути через 

два параметри психічного настрою – емоційного і предметного. Щодо 

емоційного настрою, то це відношення задоволеності чи незадоволеності до тих 

чи інших сторін діяльності людини, а під предметним настроєм це 

спрямованість уваги і характер сприйняття людиною її діяльності [65]. 

Іншу класифікацію структури СПК пропонує Осика О. В., в основі його 

класифікації головним критерієм СПК є ставлення членів колективу дo 

навколишнього середовища. Можна виокремити з першого критерію чотири 

структурних елементи СПК, які відображають відношення членів колективу до: 

1. Зaгaльної cправи; 

2. Oдин до oдного; 

3. Cвіту в цілому; 

4. Самих до себе. 

На підставі другого критерію – міри репрезентації в ньому 

психологічних, соціальних і соціально-психологічних виявів можна виокремити 

відповідні елементи (аспекти) СПК. Психологічний елемент, пояснює те, що 

одним колективам притаманна атмосфера творчої та інтелектуальної 

активності, оптимізму, а іншим – навпаки властива творча і інтелектуальна 
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пасивність, відсутність вольових дій долати труднощі, які виникають у 

трудовому колективі при досягненні поставлених цілей. Соціальний елемент 

відбиває міру репрезентованості у кліматі соціальних вимог, які висуває 

суспільство в період його розвитку. Соціально-психологічний елемент 

відображає показники, які є значущими для колективу, для збереження його 

єдності, згуртованості, близькості членів колективу, спрацьованості [63].  

На створенні сприятливого СПК наголошували такі вітчизняні вчені   Б. 

Савченко, О. Оболенський, С. Бочарова, Г. Щокіна, С. Клімова, Л. Піддубна. У 

зарубіжному науковому просторі роботи на цю тематику присвятили Ф. 

Герсберг, Е. Пратканіс,  Л. Девіс, Е. Мейо [63; 65; 66; 86; 99]. 

Для соціально-психологічного клімату властиві визначальні параметри: 

1. чіткість, ефективність організації і адміністрування – відповідальність, 

своєчасність рішень, продуктивність; 

2. труднощі: рівень перешкод у роботі, що не дозволяють успішному 

виконанню поставлених завдань; 

3. заохочення: справедливість у розподіленні винагород, можливість 

професійного зростання і підвищення по службі; 

4. піднесення: бадьорість у стосунках, прояв товаришування, 

взаємодопомоги у відносинах; 

5. довіра і співробітництво: віра в здібності і можливості колег, надання 

більше самостійності в роботі, заохочення нововведень, ініціативи; 

6. загальність: стимулювання колектив досягнення високого рівня у 

роботі [95]. 

Структура СПК визначається системою створених між членами колективі 

взаємовідносин. Саме через суспільні відносини і розкривається соціальна 

сутність взаємовідносин у колективі. Це відносини правові, етичні, виробничі 

та естетичні. Міжособистісні відносини розуміються як організаційно – 

технічна взаємодія, рольовий взаємозв’язок, адміністративний та 

психологічний взаємовплив, емоційне взаємопізнання. Важливим показником 

особливостей взаємовідносин у трудовому колективі є різні форми спілкування. 
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Використання таких форми спілкування звернень та наказів, прохань, 

пропозицій, обговорень, порад характеризують особливості відносин у 

колективі і є показником СПК [86].  

Дивлячись як впливає СПК на трудовий колектив публічної організації 

ряд вчених виділяють основні функції: 

– стимулююча функція СПК спрямована на реалізацію емоційного 

потенціалу колективу, а також його життєву енергію; 

– консолідуюча функція спрямована на згуртування трудового 

колективу, на об’єднання зусиль для досягнення поставлених цілей; 

– стабілізуюча функція покликана на забезпечення стійкості 

внутрішньо колективних відносин, а також на створення позитивних передумов 

для адаптації нових членів колективу; 

– регулююча функція характеризується утвердження норм взаємин, а 

також оцінюванні членів колективу. 

Окремим питанням є дослідження видів coціально-психологічного 

клімату та його форми прояву у публічній організації. Соціально-

психологічний клімат – це стійка система внутрішніх зв'язків групи, що 

виявляється в емоційному настрої, громадській думці і результатах діяльності. 

Це соціально-психологічний стан колективу, характер ціннісних орієнтацій, 

міжособових стосунків, взаємних очікувань. Соціально-психологічний клімат 

залежить від середи і рівня розвитку колективу, безпосередньо впливає на 

діяльність його членів, на здійснення його основних функцій. Соціально 

психологічний клімат (СПК) не відокремимо від культури організації і є 

віддзеркаленням стани культури групи в конкретний момент часу і при тих, що 

існують в даний момент обставинах. 

Найважливішим показником оцінки психологічної комфортності 

організації виступає соціально-психологічний клімат колективу, який умовно 

можна представити у вигляді трьох кліматичних зон: 

- кліматична зона 1 – це соціальний клімат, визначуваний ступенем 

усвідомленості кожним працівником спільних цілей і завдань організації і 
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формований під впливом наступних чинників: особистого прикладу в 

захопленості справою, строгого дотримання правових і моральних норм, 

розвиненості демократичних початків в управлінні виробництвом; 

- кліматична зона 2 – це моральний клімат, визначуваний моральними 

цінностями, що діють в колективі; 

- кліматична зона 3 – це психологічний клімат, особливість якого полягає 

в тому, що він складається між працівниками, що безпосередньо контактують 

один з одним [66].  

Coціально-психологічний клімат будь-якої публічної організації різниться 

за своїм змістом і спрямуванням. Виокремлюють три основних види СПК: 

– сприятливий СПК; 

– несприятливий СПК; 

– нейтральний СПК. 

Сприятливий СПК характеризується певними ознаками як суб’єктивними 

(внутрішніми) так і об’єктивними (зовнішніми). 

Основними суб’єктивними показниками такого клімату є: задоволеність 

працею, відсутність тиску на підлеглих керівництвом, права вирішувати 

питання колективу, позитивна перспектива для кожного члена групи, 

конструктивна критика, вільне висловлювання власної думки, повна інформація 

щодо цілей і завдань організації, належність до групи та високий рівень 

згуртованості щодо поставленої мети, створення у колективі умов для творчої 

та професійної діяльності працівників та їх самореалізації [99]. 

Об’єктивні показники сприятливого СПК це: високі показники діяльності 

організації, трудова дисципліна, відсутність конфліктності колективу [86]. 

Отже, сприятливий соцiaльно-психoлогiчний клімат є головною умовою 

підвищення професійної діяльності публічної організації. Для сприятливого 

СПК такі характерні риси, як оптимізм, довіра, радість i задоволення у 

спілкуванні, впевненість, здатність творити, a також інтелектуально та 

професійно зростати,  робити внесок у розвиток організації.  
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Несприятливий СПК характерний такими ознаками, як байдуже 

ставляться членів колективу один до одного, формальне ставлення до справи 

відсутність інтересу до розвитку організації. Несприятливий СПК призводить 

до конфліктності у відношеннях, невпевненості, ворожість, недовіра один до 

одного та підозрілість, незадоволення працею, що призводить до небажання 

вкладати зусилля для розвитку організації і колективу. Такий клімат у 

трудовому колективі підриває ефективність і продуктивність роботи 

організації, а також професійному становленню членів її колективу. 

І останній вид СПК – нейтральний, для якого характерно збалансованість 

як об’єктивних, так і суб’єктивних ознак. Проте, при негативних умовах, він 

може змінитися в інший бік. 

Отже, для ефективної роботи публічної організації необхідними 

показниками являється відповідальність, контактність, відкритість, прагнення 

збереження єдності колективу та їх спрацьованість, а також сумісність  і 

згуртованість. Вище перераховані показники є найважливішими 

психологічними характеристиками публічної організації. Адже успіх i 

ефективність професійної діяльності організації забезпечує цілеспрямований 

колектив однодумців, в якому цінують i поважають інтереси, творчі здібності 

один одного, враховують думки при прийнятті рішень. 

Про стан СПК у трудовому колективі потрібно судити за таким 

показником як задоволеність-незадоволеність. Задоволеність кожного із 

працівників – це одна із головних цілей керівника організації.  

Нa психологічному рiвні зaдоволеність виражена спiввідношенням 

суб’єктивної оцiнки того, що людина віддає організації, i того, що вона отримує 

у відповіді. Задоволеність чи незадоволеність людини роботою може бути 

обумовлена різними обставинами, основні з них : 

– хaрaктер прaцi; 

– рoзмiр зaрoбiтної плати; 

– прeстиж професії; 

– перспективи підвищення квaліфiкації, рангу, посадового статусу; 
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– умови праці, місце розташування, режим роботи; 

– стосунки в організації між членами колективу. 

Сприятливий клімат кожної людини характеризується як стан 

задоволеності стосунками з колегами по роботі, керівниками, своєю роботою та  

її процесом і результатом. Це підвищує настрій людини, іі творчий потенціал, 

позитивно впливає на бажання працювати у даній організації. Несприятливий 

соціально-психологічний клімат характеризується як незадоволеність 

взаємними стосунками з колегами та керівником, умовами і змістом праці. Це 

негативно впливає на активність, працездатність та здоров’я працівника [102, 

с.47-48]. 

«Успішне виконання роботи в управлінській, як і в будь-якій іншій сфері 

діяльності в значній мірі залежить від ефективної мотивації праці таким чином, 

щоб виконавець точно засвоїв необхідність її своєчасного і високоякісного 

виконання пройнявся щирим бажанням це робити. Чітке засвоєння 

поставленого завдання і настійне бажання її виконувати складають основний 

результат психологічного впливу на особистість і на виконавську діяльність. 

Для формування сприятливого СПК у трудовому колективі необхідно 

враховувати індивідуальні характеристики людини. Зокрема члени колективів 

мають усвідомлювати спільну спрямованість діяльності, наприклад, 

задоволення суспільних потреб у послугах, державний контроль, забезпечення 

громадського порядку. Щоб ефективно використовувати психологічні 

особливості кожної людини необхідно добре знати професійно-пізнавальні 

інтереси членів колективів, вміти їх формувати на основі творчого підходу до 

справи [11]». 

Як вже зазначалося, ефективність та успіх будь-якої діяльності залежить 

від мотивації працівників та стимулювання їх праці. Мотивація спрямовує до 

трудової діяльності, трудової активності окремих робітників, або всю групу для 

того, щоб задовольнити свої життєві потреби у матеріальному забезпеченні.  

Люди ставлять перед собою певні цілі і намагаються здійснити їх, маючи 

відповідні спонукання досягти цих цілей. Вони можуть бути різними: 
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наприклад, прагнення досягти успіху в професійній діяльності, отримати 

визнання серед людей, задовольнити матеріальні потреби та інше. 

У психології розрізняють мотивацію двох видів позитивну і негативну. 

Позитивна мотивація – це прагнення досягти успіху у своїй діяльності. Вона 

передбачає прояв свідомої активності і пов'язана з проявом позитивних емоцій і 

почуттів, наприклад, зі схваленням тих, з ким трудиться дана людина. 

Негативна мотивація пов'язана із застосуванням осуду, несхвалення, що тягне 

за собою, як правило, покарання не тільки в матеріальному, а й у 

психологічному сенсі слова. При негативній мотивації людина прагне піти від 

поразок. Боязнь покарання приводить до виникнення негативних емоцій і 

почуттів. А наслідком цього є небажання трудитися в даній області. 

Відомо, що багаторазове застосування покарання істотно знижує його 

дію. Кожен керівник повинен вміти знайти підхід до кожного працівника, 

використовуючи його індивідуальну мотивацію, тобто його інтереси, 

прагнення, потреби та інше. 

Вченими доведено, що найпотужнішим мотивуючим засобом трудової 

поведінки є інтерес до роботи. В цікавій роботі людина реалізує свій 

психологічний потенціал» [91, с.78-82]. 

Отже, соціально-психологічний клімат організації належить до 

психологічних критеріїв ефективності діяльності публічної організації, що 

стосуються емоційно-психологічної і духовної сфери. Як було зазначено, вони 

характеризують перш за все оцінку і самооцінку результатів діяльності 

працівників і самого керівника, організаційну культуру та психологічний клімат 

у колективі. 

 

1.3. Нормативно-правове забезпечення культури управління та 

психологічного клімату в колективі публічної організації 

 

Критерії успіху діяльності публічних організацій менш прозорі, їх важче 

визначити, ніж для приватних організацій. Виходячи з цього, культура 
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управління публічними організаціями включає багато аспектів, а саме: 

організаційну структуру, управлінську культуру керівників організацій та 

взаємовідносини усередині організації між службовцями, етику та діловий 

етикет. Це визначає необхідність говорити про відповідні законодавчі акти, що 

регламентують діяльність та взаємовідносини в публічних організаціях. 

Однак, одного узагальнюючого законодавчого акту, який би визначав 

основні положення культури управління публічними організаціями, а також 

певні умови та вимоги щодо її формування та розвитку, в Україні немає. Є 

лише окремі документи, які тим чи іншим чином визначають окремі положення 

щодо культури державного управління, які є важливими и для регуляції 

діяльності публічних організацій (в нашому визначенні). 

Документ головний, що визначає основи публічного управління, є 

Конституція України [106], де визначені функціональні повноваження 

інституцій, що відповідають рівню культури публічного управління. Крім того, 

закони України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні». А також, розгляд культура управління публічною 

організацією, як етичної складової культури управлінців і публічних 

службовців, виводить на такі нормативні акти, як Закон України «Про 

державну службу» [73] розділі III («Правовий статус державних службовців та 

їх апарату») де визначені обов’язки службовців, що передбачають етичні норми 

щодо професійної діяльності та дисциплінарної відповідальності.  

Крім того, основним законом, що регламентує культуру та професійну 

етику на публічній службі є Закон України «Про державну службу», де у ст. 5 

визначені основні вимоги етики поведінки державного службовця. Це такі, як 

необхідність сумлінно виконувати свої службові обов’язки; шанобливо 

ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримувати високої 

культури спілкування; не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити 

інтересам державі [73]. 

За новою редакцією Закону України «Про державну службу» державний 

службовець зобов'язаний додержуватися встановлених законодавством правил 
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професійної етики державного службовця (ст. 11), порушення правил 

професійної етики державного службовця є дисциплінарними проступками    

(ст. 52) та до попередження про неповну службову відповідність може 

застосовуватися за систематичне порушення правил внутрішнього службового 

розпорядку або правил професійної етики державного службовця [73]. 

З метою конкретизації та розширення ст. 5 Закону України «Про 

державну службу» були прийняті Загальні правила поведінки державного 

службовця (Наказ Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58), що 

виражали вимоги до моральності державного службовця та характеру його 

взаємин з державою та суспільством [76]. У 2010 році була прийнята нова 

редакція Загальних правил поведінки (Наказ Головдержслужби України від 

04.08.2010р. №214). Вони є узагальненням стандартів етичної поведінки, 

доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних 

службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів. Правила спрямовані 

на підвищення авторитету державної служби, інформування громадян про 

норми поведінки, формування довіри до влади [77]. 

Зазначений документ містить ряд суттєвих недоліків, а саме: вимоги до 

професійної етики виписані фрагментарно, відсутні механізми контролю, не 

представлені структури, що координують етичні питання. Дієвість принципів 

етичної поведінки в системі державної служби ускладнюється  недостатнім 

рівнем моральної свідомості в українському суспільстві, де домінуючим є 

сприйняття етики як абстракції. З іншого боку, неналежна організація праці та 

кадрова політика не сприяють дотриманню принципів етики державними 

службовцями. 

Розробка останнім часом проектів законів вказують на актуальність 

питання запровадження етичних стандартів поведінки публічних службовців. 

Серед них можна виділити такі законопроекти: «Про прийняття Кодексу 

поведінки державного службовця України» (2003 рік) [82], «Про доброчесну 

поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів 

місцевого самоврядування» (2008 рік) [75], «Про конфлікт інтересів у 
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діяльності публічних службовців» (2009 рік) [78], «Про правила професійної 

етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів» (2009 рік) [81], 

проект Постанови Верховної Ради України «Про Кодекс доброчесної поведінки 

народних депутатів України» (2009 рік), «Про правила етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (варіант Міністерства 

юстиції України – 2011 рік) [80]. 

Розробниками вивчався іноземний досвід Ради Європи (Модельний 

Кодекс поведінки державних службовців) та Групи держав Ради Європи проти 

корупції (GRECO), положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції та інші міжнародно-правові акти [83]. Цей досвід формування 

стандартів етичної поведінки службовців вказує на те, що їх метою є 

забезпечення професійної діяльності в інтересах громадян і суспільства та 

запобігання зловживанням владою. 

Народними депутатами України у 2009 році було запропоновано 

законопроект про правила професійної етики на публічній службі, що 

відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції визначає 

правила професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

і органів місцевого самоврядування, та шляхи запобігання цими особами 

конфлікту інтересів [77]. 

Важливо є те, що даним проектом передбачено поширення його дії на 

публічних службовців. Доцільно зазначити, що термін «публічний службовець» 

у вітчизняному законодавстві не використовується. Чинне законодавство 

України оперує поняттями «державна служба» та «служба в органах місцевого 

самоврядування». Використання понять «публічна служба», «публічний 

службовець» більш притаманне праву західноєвропейських країн. Різний 

правовий статус осіб, віднесених до публічних службовців, робить неможливим 

застосування до них універсальних правил, що передбачені поданим проектом. 

Законопроект було відхилено. 

17 травня 2012 року було прийнято Закон України «Про правила етичної 

поведінки», що став результатом доопрацювання законопроектів № 4420 від 29 
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квітня 2009 року «Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців» 

та № 4420-1 від 14 травня 2009 року «Про правила професійної етики на 

публічній службі та запобігання конфлікту інтересів». Його положення 

базуються на принципах Модельного Кодексу поведінки державних 

службовців, що розроблено Комітетом Міністрів Ради Європи.  

Визначення на законодавчому рівні єдиних керівних норм поведінки осіб 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

та порядку притягнення цих осіб до відповідальності є метою цього Закону 

[79]. Пропонуються такі правила поведінки як законність, пріоритет інтересів, 

політична нейтральність; толерантність; неупередженість; компетентність і 

ефективність, формування довіри до влади, конфіденційність, утримання від 

виконання незаконних рішень чи доручень, недопущення конфлікту інтересів, 

запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунку, декларування 

майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. 

Загальні правила етичної поведінки, що прописані в ст. 5 закону є 

основою для розробки конкретних кодексів для публічних установ, так 

відмічено, що «Правила етичної поведінки є правовою основою для кодексів чи 

стандартів поведінки» [79]. Тобто кожна публічна організація, спираючись на 

загальні кодекси чи стандарти, може конкретизувати їх у діяльності окремої 

організації та поведінки службовців. 

Підсумовуючи вказані розробки стосовно культури та етики поведінки 

службовців та діяльності публічних організацій, розглянуті недоліки, можна 

сказати, що професійну етику не можливо запровадити авторитарними 

методами. До цього процесу потрібно залучати самих службовців, тобто 

застосовувати двосторонній спосіб її запровадження. З одного боку, потрібно 

колективне вироблення її цінностей і норм кожним службовцем, а з іншого, 

необхідна політична воля забезпечення професійної етики як інструменту 

публічної служби. 

Однак, як вказує практика, у вихованні публічних службовців право 

відіграє невелику роль. Основне навантаження щодо становлення та розвитку 
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етичності у відповідної категорії громадян лежить на загальному рівні культури 

особистості, моральних цінностях, їх рівні освіти та загального виховання. Але 

наявність єдиного нормативного акту рівня закону буде мати позитивний вплив 

на формування культури публічного службовця. 

Отже, відношення до морально-етичних норм та принципів професійної 

діяльності публічних службовців є, як до вторинного явища. Хоча у діяльності 

організації саме на морально-етичних засадах будується корпоративна, 

організаційна культура, традиції колективу, символічні ритуали, що забезпечує 

сприятливий морально-психологічний клімат та ефективність професійної 

діяльності публічних організацій.  

Підсумовуючи, можна сказати, що ефективність діяльності публічної 

організації пов’язана з рівнем культури взаємовідносин у трудовому колективі 

та управлінською культурою керівника організації. Проте, розглянуті 

законодавчі та нормативні акти не передбачають чітких механізмів 

відповідальності за недодержання даних правил та належної мотивації 

публічних службовців. Законодавчі упущення саме і є причиною недостатнього 

рівні культури взаємовідносин у трудовому колективі та управління публічною 

організацією. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У ПУБЛІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

2.1. Конфлікти та їх влив на професійну діяльність трудового 

колективу публічної організації 

 

Сприятливий психологічний клімат характеризується тим, що у 

взаємовідносинах працівників переважає почуття симпатії та відповідальності. 

Відповідно, при несприятливому психологічному кліматі виникають напружені 

відносини між членами колективу, конфліктні ситуації, зростання плинності 

кадрів, зниження мотивації до праці, зменшення продуктивності тощо. Отже, 

психологічний клімат організації є одним з найважливіших факторів та резервів 

зростання ефективності праці [17]. 

Управлінська діяльність часто протікає на тлі дії конфліктних ситуацій. 

Конфліктні ситуації, що переходять часто в конфлікти, є невід'ємною частиною 

людських відносин. Зазвичай конфлікти, якщо говорити не про ділові, а про 

міжособистісних конфліктах, виникають з психологічних причин. Ними 

можуть бути відмінності в інтересах, бажаннях, цілях поведінки, особистісних 

особливостей та ін [62, с 194]. 

Саме поняття «конфлікт» трактується різними науковцями по-різному.   

А. А. Ершов визначає конфлікт як дію протилежних, несумісних в даній 

ситуації мотивів, інтересів, типів поведінки [34]. Н. В. Гришина розглядає 

конфлікт як усвідомлена перешкода в досягненні цілей спільної діяльності, як 

реакцію на ґрунті несумісності характерів, відмінності культурних основ і 

потреб [27]. Видатний американський вчений К. Е. Боулдинг вважав, що 

конфлікти  знаменують собою усвідомлені й дозрілі протиріччя та зіткнення 

інтересів. Р. Дарендорф визначав конфлікти як відносини між елементами, які 

можна охарактеризувати  через об’єктивні, або суб’єктивні протилежності.      
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Е. Гідденс вважає, що конфлікт – це «реальна боротьба між діючими людьми чи 

групами незалежно від того, які джерела має ця боротьба, її способів та засобів, 

котрі мобілізують кожну із сторін [104, с. 23] » 

Конфлікти виникають, як правило, через протилежність інтересів, 

цінностей, соціальних установок, спрямованості особистості, або 

протилежність способів  досягнення цілей. М. Дойч, здійснюючи аналіз 

конфліктної поведінки та враховуючи мотивацію індивіда, відзначав, що 

конфлікт – це така взаємодія двох сторін, коли досягнення цілей однієї людини, 

перешкоджає досягненню цілей іншої [104, с. 94]. 

Соціально-психологічний конфлікт є явищем міжособистісних і групових 

взаємин, виявом протиборства, активного зіткнення тенденцій, оцінок, 

принципів, думок, характерів, еталонів поведінки. Будучи формою комунікації 

людини з людиною, людини з групою або її частиною, однієї частини 

колективу з іншою, колективу з колективом, він віддзеркалює прагнення людей 

до утверджених ідей, принципів [70]. 

Соціально - психологічний конфлікт має свої структурні елементи без 

яких конфлікт існувати не може. Такими елементами є учасники конфлікту, 

умови, предмет, дії учасників конфлікту та завершення конфлікту. 

Предметом конфлікту слугує уявна або наявна причина, яка є 

протиріччям між сторонами конфлікту. Предметом може бути, наприклад, 

конкретний об’єкт, можливість, або ціннісні орієнтації. Предмет конфлікту це 

саме те, через що і відбувається сварка.  

Учасниками конфлікту виступають індивіди, соціальні організації, групи, 

держави,інтереси яких були порушені. Учасники конфлікту умовно 

поділяються на прямі(основні) та непрямі(не основні). До прямих учасників 

конфлікту відносяться ті, що активно виступають один проти одного, тобто є 

головними особами у конфлікті. Їх називають опонентами конфлікту. 

До непрямих учасників належать особи, що впливають на перебіг подій. 

Вони, як правило провокують конфлікт заради особистих цілей, можуть 

керувати протіканням конфлікту, не підтримувати жодну із сторін. 
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Умовами конфлікту є обставини в яких виникає і розгортається 

конфліктна взаємодія. 

Завершення конфлікту передбачає останню стадію розвитку конфліктної 

ситуації. 

Соціально-психологічні конфлікти у публічній організації мають свої 

причини виникнення. Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, що 

передують конфліктові й викликають його за певних умов діяльності суб’єктів 

соціальної взаємодії [88]. 

Виникнення конфліктів зумовлено такими основними причинами: 

– об’єктивними; 

– органiзаційно-управлiнські; 

– соцiaльно-психологічні; 

– осoбистiсні. 

Об’єктивними причинами вважаються обставини соціальної взаємодії 

людей, що призводять  до зіткнення інтересів, думок, цінностей. Також 

обумовлені розбіжністю цілей, обмеженістю ресурсів, незадовільні комунікації. 

Організаційно-управлінські причини виникають при необґрунтованому виборі 

методів регулювання трудових відношень керівником. Соціально-психологічні 

конфлікти виникають при зіткненні інтересів, цінностей людей у процесі 

трудової діяльності,  при перекручуванні інформації, а також психологічна 

несумісність. Особистісні конфлікти пов’язані з наявністю у будь-якому 

конфлікті особистісних елементів , до яких відносяться: основні психологічні 

домінанти поведінки людини, характер, установки, манери поведінки [9, с. 86-

88]. 

Наступну класифікацію причин виникнення соціально-психологічних 

конфліктів пропонують вчені Ф. М. Бородкін і Н. М. Коряк, які виділяють 

об’єктивні і суб’єктивні фактори. Частіше всього до об’єктивних причин 

відносять економічні, організаційні та технологічні фактори, які виражаються 

браком часу, ресурсів, не чітким розподіленням професійних обов’язків, 

відсутністю чітких та узгоджених правил та норм поведінки, відсутністю 
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дисципліни та інші подібні фактори. Суб’єктивні фактори обумовлені 

особистими якостями учасників конфлікту, індивідуальними особливостями 

поведінки [42, с. 252-253 ].  

Багатоманітність причин соціально-психологічних конфліктів 

передбачають і різні способи їх вирішення. 

Науковець А. Ершов виділяє наступні способи вирішення конфліктної 

ситуації: 

– зміна обставин, щоб змінилися цілі опонентів; 

– якщо є об’єкт, котрий викликав конфлікт, то вихід із конфліктної 

ситуації може бути пов'язаний зі змінами деяких його характеристик, 

доступності для опонентів, можливості маніпулювання; 

– переорієнтація однієї із сторін; 

– знешкодження одну із сторін, наприклад підкоренням [42, с. 263]. 

Існує багато думок щодо визначення конфлікту як позитивним чи 

негативним явищем. Частіше всього, про конфлікти говорять як про небажане 

явище, яке слід уникати, або негайно знаходити рішення.  

Автори, що відносяться до школи «Людських відношень», вважають що 

конфліктів потрібно уникати. Науковці цієї школи визнавали виникнення 

протиріч між цілі окремої людини і організації в цілому, між повноваженнями 

однієї особи і між різними групами керівників. Вони вважали, що добрі 

взаємовідносини у колективі здатні запобіганню конфліктних ситуацій. Сучасні 

науковці вважають, що в організаціях із ефективним управлінням конфлікти не 

тільки можливі, але й корисні, можуть бути бажаними. 

Справді, конфлікти не завжди можуть бути корисними, в деяких випадках 

вони можуть заважати досягненню цілей організації та задоволенню потреб 

окремої людини, призводять до зниження дисципліни, погіршення соціально-

психологічного клімату у трудовому колективі, можуть нанести людині 

моральні травми, стреси. Але за допомогою конфлікту можна  виявити різні 

точки зору щодо вирішення якихось проблемних питань, знайти альтернативні 

шляхи, стимулювати колектив до змін та розвитку, а також відбувається 
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емоційна розрядка серед членів колективу та одержання нової інформації про 

членів колективу.  

У трудових конфліктах беруть участь різні групи співробітників від 

рядових службовців до керівників. І успіх колективної роботи і ефективність 

професійної діяльності залежить від якісного управління конфліктами.    

Управління конфліктом – це цілеспрямований, обумовлений 

об’єктивними законами вплив на його динаміку в інтересах розвитку чи 

руйнування тієї соціальної системи, до якої  входить даний конфлікт [9, с. 106]. 

Головною метою управління соціально-психологічними  конфліктами 

являється запобігання деструктивних конфліктів, і сприяння конструктивного 

вирішення. Справа в тому, що конструктивні конфлікти у трудовому колективі 

сприяють розвиткові соціальної системи, приводять до підвищення 

ефективності організації. А деструктивні конфлікти призводять до зниження 

ефективності діяльності організації, а також до зниження особистої 

задоволеності, сприяють руйнування соціальної системи. Саме такі конфлікти 

впливають на продуктивність праці, знижуючи її, ліквідують співробітництво 

між членами колективу. 

Ефективність управління конфліктом залежить від таких основних умов: 

– об’єктивне розуміння конфлікту як реальності; 

– визнання можливості впливу на конфлікт і перетворення його у 

фактор саморегуляції; 

– наявність матеріальних, соціальних та духовних ресурсів і правової 

основи управління, здатності суб’єктів до узгодження своїх позицій інтересів, 

поглядів . 

При управлінні конфліктами необхідно враховувати такі види діяльності: 

1. дiaгностика i прогнозування розвитку конфліктів; 

2. запобігання виникнення та профілактика конфліктів; 

3. стимулювання конфлікту; 

4. регулювання і розв’язання на основі коригування поведінки 

учасників конфлікту [9, с. 107]. 
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Діагностика та прогнозування конфліктів направлена на виявлення 

причин та оцінку їхньої функціональної спрямованості. Основними джерелами 

такого виду діяльності є вивчення факторів взаємодії між людьми з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей. Запобігання виникнення та 

профілактика конфліктів полягає у своєчасному розпізнанні, послабленні та 

усуненні факторів, які спричиняють конфлікт. Стимулювання конфлікту 

спрямовується на провокацію конфліктів. Регулювання конфлікту – це засіб 

упорядкування та контролю за його розвитком. Послаблення або обмеження 

конфлікту.  Ефективність залежить від низки чинників, зокрема ресурсними 

можливостями учасників конфлікту, професіоналізмом суб’єктів регулювання. 

Розв’язання конфлікту заключна фаза в процесі управління. Вчені вважають, 

що розв’язати конфлікт означає знайти хто переможця і переможеного, 

вирішити яким буде розподіл ресурсів, цінностей, інтересів після конфліктної 

взаємодії, зробити висновок [104, с. 95-202]. 

Вирішення конфлікту означає усунення повністю або частково причин, 

які породили конфлікт, або змінити цілі учасників конфлікту. 

Основні найбільш прийняті стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях 

були розроблені К. Томасом. Це пристосування, компроміс, співробітництво, 

ігнорування, конкуренція. На його думку, стиль поведінки в конфліктній 

ситуації визначається тою мірою, в якій опонент бажає задовольнити власні 

інтереси, діючи при цьому пасивно або активно, та інтереси іншої сторони, 

діючи спільно або індивідуально [9, с. 154] . 

Стратегія пристосування характеризується тим, опонент вимушено або 

добровільно відмовиться від своєї позиції. Недолік такої стратегії у тому, що 

вигоду отримує лише одна із сторін, а це може згодом перерости в інший 

конфлікт. Стратегія компромісу характеризується, як демократичний спосіб 

вирішення конфлікту. Обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності 

при взаємних поступках. Цей стиль найбільш ефективний, коли обидві сторони 

прагнуть досягти однакової мети, але одночасно неможливо досягти. Стратегія 

конкуренції полягає у нав’язуванні іншій стороні власну точку зору. Умовами 
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для застосування такого стилю є наявність авторитету, сильної волі, 

повноважень. Наступний стиль поведінки – ігнорування. Це спосіб вийти із 

конфліктної ситуації при мінімумі витрат. Перевагами такого стилю є те, що 

для цього не потрібно багато зусиль, легкий у застосуванні (наприклад, 

керівник може ігнорувати прохання робітника давати надбавку, мотивуючи, що 

воно необґрунтоване). Але такий стиль поведінки може призвести до 

підвищення рівня напруги і загострення взаємовідносин у колективі [9, с.154-

128].  

Стратегія співробітництва ґрунтується на переконаності учасників 

конфлікту в тому, що розбіжність у поглядах – неминучий результат того, що в 

людей є свої уяви про те, що правильно, а що ні. При такій стратегії учасники 

визнають право один одного на власну думку й готові його прийняти, що дає їм 

можливість проаналізувати причини розбіжностей і спільно знайти прийнятний 

для всіх вихід. У даній ситуації йде пошук альтернативи, яке повністю 

влаштовує інтереси двох сторін [42, с. 265]. 

Будь-які конфлікти, і соціально-психологічні в тому числі, мають різні 

наслідки і по-різному впливають на ефективність професійної діяльності  

трудового колективу. Конструктивне вирішення конфлікту є поштовхом до 

інновацій, нововведень, стимулює розвиток колективу, появу нових правил 

поведінки трудового колективу, може сприяти підвищенню дисципліни у 

колективі і покращенню управлінських рішень. Це є позитивним вирішенням 

конфлікту, так як зменшується ворожість та пильність у колективі, колектив 

стає більш згуртованим. При деструктивному вирішенні конфліктної ситуації 

виникає негативне емоційне середовище. Часті конфлікти приводять до 

зниження групової згуртованості, погіршуються взаємовідносини між членами 

колективу, СПК, також погіршується спільна діяльність. 

Отже, конфліктна взаємодія так чи інакше впливає на ефективність 

професійної і трудової діяльності організації. Для позитивного впливу потрібно 

правильно підібрати стратегію вирішення конфлікту. А для того щоб не було 
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умов для соціально-психологічних конфліктів у публічній організації 

керівникам потрібно притримуватися таких порад:  

– постійно поліпшувати умови праці працівників; 

– працівники повинні відчувати свою значимість у колективі; 

– керівник повинен помічати успіхи своїх робітників, показувати 

свою повагу, для того, щоб його робітники його активність зростала; 

– розробляти і впроваджувати заходи, які піднімають творчу 

активність персоналу [95, с.132]. 

Отже, конфліктні ситуації неминучі у трудових колективах публічних 

організацій і головне обрати правильний спосіб вирішення конфлікту з 

найменшими втратами для членів колективу. І пам’ятати, що конфліктами 

можна управляти, що дає можливість запобіганню деструктивних конфліктів, і 

сприянню конструктивного вирішення.  

 

2.2. Механізм формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату у публічній організації 

 

Одним з головних напрямків підвищення ефективності ролі й значення 

людського фактора в умовах сучасного виробництва лежить у сфері оптимізації 

управління морально – психологічним кліматом трудового колективу. 

Морально-психологічний клімат – один не тільки з найбільш рухливих, але й з 

найбільш значимих компонентів у структурі соціально-психологічних умов і 

найважливіших факторів усієї життєдіяльності публічної організації. Висока 

значимість морально-психологічного клімату обумовлена, насамперед, тим, що 

він відтворює пануючий внутрішній стан трудового колективу, його 

психологічну атмосферу. А оскільки трудова діяльність займає в нашому житті 

найважливіше місце й відбувається через участь кожного в спільній організації, 

то й характеристики морально-психологічного клімату, що сформувалися в 

даній організації, являють собою значиму соціально-психологічну складову 

способу життя кожної особистості [48]. 
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Позитивний морально-психологічний клімат не є продуктом спонтанного 

розвитку групи. Він є нагородою за завзяту, цілеспрямовану і тривалу працю 

всього колективу, результатом добре спланованої й організованої діяльності 

[65]. 

Позитивний морально-психологічний клімат є важливою складовою 

управління, він виступає основою для продуктивної та якісної роботи. 

Морально-психологічний клімат організації характеризується як стійкий 

емоційно-моральний стан колективу, в якому відображаються характерне для 

організації ставлення до справи, мотивів, цілей у сумісній діяльності, настрої, 

суспільна думка, відносини, звичаї, моральні та інтелектуальні настанови, 

ставлення один до одного, до найважливіших цінностей. Взаємодія керівника із 

підлеглими є важливим компонентом існування будь-якої організації [102, с. 6]. 

Головною особливістю морально-психологічного клімату в публічних 

організаціях є те, що він поєднує взаємодію факторів колективного життя: 

діяльність і управління керівництва, взаємовідносини між членами організації, 

тобто, соціально-психологічну атмосферу. 

Позитивний морально-психологічний клімат має такі ознаки  

– матеріальна зацікавленість у роботі; 

– безпосередньо інтерес до процесу праці; 

– наявність соціальної значущість результатів праці; 

– високі показники продуктивності колективної роботи; 

– розвиток  міжособистісних контактів; 

– відсутність пригнічення зі сторони керівника на своїх робітників; 

– позитивно реагувати на інновації та нововведення у колективі [11]. 

На формування морально-психологічного клімату важлива роль 

приділяється керівникові установи. Від стилю його керівництва, ціннісних 

орієнтацій, інтересів залежить формування позитивного чи негативного 

морально-психологічного клімату у трудовому колективі публічної організації.  
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«Якщо в колективі керівник дотримується переважно авторитарного 

стилю керівництва, то це не сприяє формуванню позитивного морально-

психологічного клімату в колективі. При цьому стилі керівник часто похмурий 

і заклопотаний, занадто роздратований. Різкий з людьми. Більшість 

розпоряджень − це команди і накази. Такий керівник занадто офіційно 

поводиться з підлеглими, не схильний враховувати думку колективу. 

Авторитарний стиль керівництва може бути виправданий на першій стадії 

розвитку, коли тільки формується колектив і його культура. В цей час 

відбувається соціально-психологічна адаптація працівників, тобто активне 

пристосування до умов життя у новому колективі, засвоєння елементарних 

вимог, норм і традицій. При авторитарному стилі керівництва в колективі 

відсутня довіра і підвищена конфліктність, що не сприяє формуванню 

корпоративної культури. Коли в колективі переважає демократичний стиль 

керівництва, то керівник адекватно ставиться до персоналу, самокритичний. 

Такий стиль керівництва доречний на другій стадії формування колективу, в 

цей час працівники більш самостійні у розв’язанні групових проблем. Головна 

ознака цього стилю – постійний контакт з людьми, схильність до делегування 

влади; довіра до підлеглих і надання їм самостійності. В такому колективі 

переважає делікатність, толерантність у ставленні один до одного, 

товариськість, відсутність конфліктів, творче ставлення до справи. Всі ці 

фактори сприяють розвитку корпоративної культури. При переважно 

ліберальному стилі керівник недостатньо активний, побоюється конфліктів, 

уникає відповідальності. Керівник легко погоджується з думкою підлеглих. В 

колективі обов’язки не розподілені, покарання та заохочення є суб’єктивними, 

ґрунтуються на зовнішніх враженнях, а не на глибокому аналізі. Такий керівник 

постійно має стан невпевненості, а в колективі можуть виникати непередбачені 

ситуації та конфлікти. 

Суб’єктивними факторами, що впливають на стиль керівництва, є: 

– психофізіологічні й особистісні особливості підлеглих (вікові, статеві), 

особливості темпераменту, морально-вольові якості, характер, потреби; 
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– соціально-психологічні особливості організації: морально-

психологічний клімат, згуртованість, підготовленість до роботи, ціннісно-

орієнтаційна єдність, дисциплінованість, рівень громадської думки; 

– психофізіологічні й особистісні якості керівника колективу [60, с.268-

269]». 

Морально-психологічний клімат характеризується тим, які першочергові 

цінності у колективі є домінуючими: товариськість, взаємодопомога, 

принциповість та висока свідомість, чи навпаки заздрість, підлість, 

користолюбство. 

Для публічних організацій сприятливий морально-психологічний клімат 

спонукає до якісного, продуктивного та творчого виконання поставлених 

завдань на благо людини, громади, суспільства. В українському суспільстві 

сформувалися такі моральні норми як людяність, справедливість, 

працелюбність, взаємодопомога, толерантність, безкорисливість, та ін. Мораль 

поєднує в собі сукупність етичних, ідеологічних та політичних поглядів, 

відображає національні компоненти духовності, а також загальнолюдські 

цінності [11].  

«Морально-психологічний клімат віддзеркалює єдність політичних, 

моральних і соціально-психологічних відносин колективу. Найважливішими 

компонентами морально-психологічного клімату є: соціальний оптимізм, 

психологічна сумісність членів колективу, їх моральна вихованість і т. ін. Чим 

вищий соціальний оптимізм працівників, чим глибшим є особисте 

взаєморозуміння, тим більш здоровим є морально-психологічний клімат, а в 

підсумку - соціально-психологічне самопочуття колективу і кожного його 

члена. На формування морально-психологічного клімату здійснюють значний 

вплив міжособистісні відносини членів колективу. Недооцінка цього аспекту є 

грубою помилкою. Нерозвиненість міжособистісних відносин (існування в 

колективі недовіри до окремих працівників, байдужість до переживань колег 

тощо) може призвести до викривленого сприйняття працівниками обстановки в 

колективі, погіршення їх настрою, розбіжностей міркувань, відсутності 
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інтересу до колективних традицій. Все це може створити негативний морально-

психологічний клімат у колективі. 

Морально-психологічний клімат – це дух колективу, що має суттєве 

значення у підвищенні працездатності людей, у подоланні труднощів. У 

колективі, який досяг «духу єдиної команди», відсутні серйозні конфлікти, а 

існуючі протиріччя, притаманні будь-якій соціальній спільноті, вирішуються за 

допомогою критики і самокритики, чіткого дотримання службової дисципліни 

під дією громадської думки. Стан морально-психологічного клімату – показник 

керованості соціально-психологічних процесів і явищ у колективі. З метою 

досягнення найбільшої керованості морально - психологічним кліматом 

важливо не тільки вміло використовувати названі процеси і явища, а й вправно 

спиратися при цьому на суб'єкти – виразники соціально-психологічної єдності 

колективу [54]. 

– Для поліпшення морально-психологічного клімату публічної 

організації керівникам різних рівнів потрібно враховувати такі заходи: 

– формування цінностей, корпоративної культури, корпоративних 

правил; 

– проведення корпоративних тренінгів; 

– проведення свят та зустрічей  зі співробітниками як в межах 

організації, так і виїзні. 

У зв’язку з інтеграційними процесами України, необхідність підвищення 

управлінської культури публічної організації та формування сприятливого її 

морально-психологічного клімату, набуває особливої актуальності. 

Спираючись на Європейські принципи публічного управління, такі як служіння 

інтересам громадян, надійність, відкритість, звітність, ефективність та 

результативність, заплановані заходи реформування публічного управління в 

Україні передбачають встановлення кількісних та якісних показників для 

оцінки результатів діяльності службовців та їх відповідальності за ці 

результати, здійснення нагляду за дотриманням професійної етики, створення 

умов для запобігання проявам корупції і зловживанням на державній службі. 
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Отже, інтеграція України до Європейського Союзу вимагає адаптації 

публічного управління держави до його стандартів. Одним з головних 

Європейським принципом публічного управління є ефективність діяльності 

публічної організації, що залежить від показників формування морального 

клімату у колективі, тобто від самого рівня розвитку колективу, досягнення 

ним гнучкості у прийнятті членам колективу завдань та цілей організації, 

вибору засобу їх досягнення, від рівня єдності ціннісних орієнтацій членів 

публічної організації. 

 

2.3. Дослідження факторів впливу на формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату публічної організації  

 

Одним із важливих питань у вивчені СПК постає проблема виявлення 

сприятливих та несприятливих факторів впливу на формування мікроклімату 

публічної організації.  

Ряд вчених визначили основні фактори які впливають на формування 

СПК. Вони поділяють їх на чинники макро- та мікросередовища. Чинники 

мaкросередовища – цe той суспільний фон, на якому формуються та 

розвиваються стосунки людей. До групи цих факторів відносять: 

– суспiльно-полiтична ситуація у країні – якість та чіткість 

політичних та економічних програм, довіра до уряду; 

– рівень життя населення – споживча здатність населення, баланс мiж 

зaрoбітною платою та рівнем цін; 

– економічна ситуація у суспільстві – це баланс між рівнем 

соціального розвитку та матеріально технічним; 

– організація життя населення – система медичного та побутового 

обслуговування;  

– регіональні чинники – рівень економічного, технічного та 

соціального розвитку; 
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– соціально-демографічні чинники – задоволення  потреб суспільства 

і виробництва в трудових ресурсах; 

– етнічні чинники – відсутність або наявність міжетнічних 

конфліктів. 

Чинники мікросередовища – духовне та матеріальне оточення людини в 

організації. До таких чинників відносять суб’єктивні, тобто соціально-

психологічні: формальна структура – характер офіційних і організаційних 

зв’язків  між членами групи, ролі та статуси членів колективу, та неформальна 

структура - наявність товариських контактів, взаємодопомоги, співпраці, стиль 

керівництва, психологічні особливості кожного із члена колективу, їх 

сумісність [102, с. 46-47]. 

Вчена Л. І. Скібіцька також виділяла фактори мaкро- та мiкросередовища, 

що впливають на формування СПК, вона зазначала, що фактори 

мікросередовища – це поле безпосереднього функціонування конкретного 

колективу як єдиного цілого, а фактори макросередовища – це суспільно-

економічна формація, в умовах якої здійснюється життя суспільства та 

функціонування виробничих та інших державних структур. 

Також, як окремий фактор вчена виділяє індивідуальні особливості членів 

колективу, охарактеризувавши, що це відношення людини до даного впливу 

знаходить відображення в її особистій думці та поведінці, та ще один фактор – 

характер керівництва колективом. Керівник повинен об'єктивно оцінювати 

досягнення працівників, підтримувати стабільний склад колективу, розвивати в 

собі якості сильного, авторитетного керівника [95, с. 136].  

Проаналізувавши літератури та дослідження з цієї проблеми можна 

виокремити низку факторів, які не сприяють створенню позитивного СПК. 

Негативно впливають на формування СПК у публічних організаціях такі 

фактори: 

– невідповідності заробітній платі обсягу виконуваної роботи; 

– несприятливі умови роботи (технічне забезпечення, освітлення, 

робоче місце); 
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– відсутність зростання заробітної плати; 

– задоволення взаємовідносинами у колективі; 

– конфліктність; 

– невпевненість; 

– напруженість; 

– відсутність бажання щось змінити. 

Сприятливо впливають на СПК так фактори, як згуртованість колективу, 

сумісність співробітників, довіра один одному, довіра керівника, між осібні 

симпатії, бажання змін, тобто можливість вносити вклад у розвиток колективу 

та організації в цілому. Велике значення у формуванні СПК має привабливість 

роботи, чи дозволяє вона реалізувати творчі можливості працівника. За 

допомогою системи матеріального і морального стимулювання задоволеністю 

умовами праці, соціальним забезпеченням, режимом роботи і досягається 

перспектива роботи.  

Класифікація Л. Забєлової дозволяє нам виділити групу професійних 

факторів, котрі детермінують негативні психічні стани працівників публічних 

організацій: 

 – загальні професійні фактори, пов’язані з умовами виконання діяльності 

(організаційні проблеми, недостатні резерви, наднормові та незручні години 

роботи, низький статус, погані перспективи службового просування, маленька 

заробітна плата); 

 – локальні фактори, що визначаються способом виконання діяльності 

(нечіткі рольові обов’язки, рольовий конфлікт, часті сутички із керівництвом, 

ізоляція від підтримки колег, перевантаження та часовий пресинг, нестача 

різноманітності, погана комунікація, неадекватне керівництво, конфлікти із 

колегами, неможливість завершити роботу); 

 – специфічні фактори, обумовлені змістом і якістю професійного 

завдання (складні клієнти або підлеглі, недостатня професійна підготовка для 

відповідності займаної посади, емоційне відношення до клієнтів і підлеглих, 
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професійна відповідальність, неможливість допомагати і діяти ефективно) 

[44]». 

Дослідження СПК та факторів, які домінують при формуванні СПК у 

публічних організаціях проводилося серед працівників та керівників різних 

рівнів у публічній організації «Здоров’я» протягом грудня 2019 року – січня 

2020 року. У анкетування взяли участь 258 респондентів. Із них 62 – чоловіки, 

196 – жінки, у тому числі: віком до 35 років - 95 осіб, від 36 до 50 років – 104, 

старше 50 років – 59, із яких 13 – керівники вищої ланки, 88 – керівники 

середньої ланки та 157 є спеціалістами.  

ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів», державна організація, яка постійно співпрацює з публічною 

організацією «Здоров’я», провідна наукова установа в Україні в галузі 

стандартизації та контролю якості лікарських засобів (ЛЗ). З 2010 р. 

Фармакопейний центр (ФЦ) є структурним підрозділом Державної служби 

України з лікарських засобів (Держлікслужба). 

Основні завдання ФЦ: створення, підтримка і реалізація Державної 

Фармакопеї України (ДФУ), створення, підтримка і реалізація фармакопейних 

стандартних зразків (ФСЗ), організація і проведення раундів професійного 

тестування лабораторій контролю якості лікарських засобів (ППТ), державний 

контроль якості лікарських засобів (лабораторія Фармакопейного аналізу), 

експертиза та розробка матеріалів з якості лікарських засобів (стандартизація), 

науково-методична та експериментальна підтримка напрямків, пов'язаних зі 

стандартизацією та якістю лікарських засобів (валідація та СЗ; ЛФА, 

стандартизація). 

Дослідження СПК та факторів, які домінують при формуванні СПК у 

публічних організаціях проходило в два етапи: 

Перший етап – анкетування серед працівників та керівників різних рівнів 

у ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» 

та фармацевтичній компанії «Здоров’я». 
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Другий етап – психодіагностики за допомогою методики А. Лутошкіна і 

експрес-методики по вивченню СПК у трудовому колективі. 

Перший етап. Анкета охоплювала суб’єктивні (внутрішніми) і об’єктивні 

(зовнішніми) ознаки СПК. За результатами анкетування були отримані наступні 

данні. 

За суб’єктивними показниками СПК (% працівників організації): 

– задоволеність працею й нaлежністю дo групи; (55%) 

– відсутність тиску на підлеглих керівництвом і надання права 

вирішувати питання важливі для колективу; (45%) 

– наявність позитивної перспективи як для кожного її індивіда так і 

для групи в цілому; (40 %) 

–  доброзичлива і ділова критика колег щодо виконання завдань; 

(50%) 

– вільне висловлювання власної думки при обговоренні питань, що 

стосується реалізації поставлених завдань; (40%) 

– повна інформація щодо цілей і завдань організації, а також достатня 

інформація працівників щодо їхніх завдань і стану справ; (40%) 

– високий рівень згуртованості працівників щодо поставленої мети; 

(55%) 

– створення у колективі гарних умов, для того, щоб кожен працівник 

мав можливість до активної творчої та професійної діяльності, а також для 

самоствердження, самореалізації працівника (50%). 

За об’єктивними показники СПК (% працівників організації): 

– високі показники діяльності працівників організації; (55%) 

– міцна трудова дисципліна; (60%) 

– відсутність напруженості колективу, конфліктності колективу. 

(60%). 

Крім того, у дослідженні було запропоновано респондентам визначитись 

стосовно двох важливих пов’язаних одна із одною речей для працівників: 

обсягом виконуваної роботи та заробітної плати. Саме ці аспекти діяльності у 
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своєму емпіричному дослідженні М. Крозьє ставив на перші щаблі за градацією 

важливості. Окрім цих аспектів діяльності, ще двома важливим аспектами в 

діяльності працівників є потреба працювати в гарних умовах (приміщення, 

обладнання) та мати на роботі сприятливий психологічний клімат. М. Крозьє 

робить акцент саме на цих чотирьох аспектах у процесі діяльності, оскільки, на 

його переконання, саме вони запускають процес руху управлінської системи 

взагалі та процесів самовдосконалення зокрема.  

Фактор «невідповідність заробітної плати обсягу виконаної роботи» 

обрало 158 осіб, що становить понад 40%, причому в різних вікових та статевих 

групах це питання однаково актуальне. Наступні фактори, які негативно 

впливають на соціально-психологічний клімат колективу, є «несприятливі 

умови роботи (освітлення, технічне забезпечення тощо)» – його обрало 18% 

усіх респондентів, та «неможливість щось змінити» – 15% [13] ». 

Отже, за допомогою цього дослідження впливу факторів на СПК 

дослідники визначили перелік проблем, які існують на сьогоднішній час у 

системі оплати праці: 

- непропорційною є варіативна частина заробітної плати, що не 

завжди пов’язана з результатами діяльності та атестацій; 

- неврегульоване питання міжпосадових відношень заробітної плати. 

Не визначено міжпосадові зв’язки, що призводить до диспропорції оплати 

праці керівників та спеціалістів; 

- недотримання стандартних робочих годин, що відкриває 

можливості для нечесної трудової практики і порушує питання балансу часу на 

роботу та приватне життя, а також призводить до проблеми неналежної оплати 

понаднормових годин праці [13]». 

Другий етап дослідження - діагностика СПК.  

Дослідження проводилося за допомогою методики А. Лутошкіна і 

експрес-методики по вивченню СПК у трудовому колективі ДП «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» та 

адміністративному корпусі публічної організації «Здоров’я». 
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У дослідженні взяли участь 22 особи (у трудовому колективі ДП 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»), з 

них 7 – керівники структурних підрозділів, 15 – головні, провідні спеціалісти; 5 

– чоловіки, 17 – жінки та 11 осіб адміністративного корпусу публічної 

організації «Здоров’я». На підставі проведеного дослідження можна зробити 

наступні висновки. Виявлено стійкий зв’язок між займаною посадою та 

позитивною оцінкою СПК. Керівники цілком задоволені існуючим СПК, 

натомість головні спеціалісти відмічають середню та незадовільну 

комфортність клімату організації. Можна відзначити, що психологічна 

комфортність організації відображає рівень соціального сприйняття і ступінь 

задоволення людей різними сторонами спілкування і взаємодії. 

За допомогою картки-схеми (за А. Лутошкіним) ми досліджували 

соціально-психологічний клімат у публічній організації. Методика побудована 

за принципом семантичного диференціалу. Після того, як досліджувані оцінили 

особливості психологічного клімату, був обрахований показник А (сума оцінок 

лівого стовпчика (оцінки від 3 до 1) та показник В (сума оцінок правого 

стовпчика (оцінки від 1 до 3), а також був підрахований індивідуальний 

коефіцієнт С (С = А – В) [51].  

Якщо С дорівнює або менше за нуль, то яскраво виражено несприятливий 

психологічний клімат з точки зору індивіда. Якщо С більше 25 – клімат 

сприятливий. 

Результати проведення методики А.Лутошкіна у трудовому колективі ДП 

"Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів": 

С1=19, С2=15, С3=18, С4=15, С5=39, С6=39, С7=16, С8=-8, С9=-2, С10=38, 

С11=16, С12=33, С13=35, С14=19, С15=20,С16=28, С17=30, С18=13, С19=-6, 

С20=25, С21=31, С22=-11 

Відсоток осіб, які оцінюють клімат як сприятливий, визначається за 

формулою: 

 
%100



M

Cn
,                                           (2.1.) 
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Де  n(C+) – кількість осіб, які оцінюють клімат групи як сприятливий. 

М – кількість членів групи. 

N (С+)/M*100%=82% 

Аналогічним чином визначається відсоток осіб, які оцінюють клімат як 

несприятливий: 

 
%100



M

Cn
,                                                (2.2) 

Де n(C-) – кількість осіб, які оцінюють клімат групи як несприятливий. 

М – кількість членів групи. 

N (С-)/M*100%=18% 

Підрахунки були здійснені за формулою 2.1. 

 

С = А – В,                                                 (2.3) 

 

де А – (сума оцінок лівого стовпчика картки-схеми); 

В – (сума оцінок правого стовпчика картки-схеми). 

Далі користувалися для визначення середнього бального значення S, ми 

користувалися формулою 2.2. 

 

S = С1 + С2… + Сn / n,                           (2.4)  

 

де С1 – (індивідуальний коефіцієнт першого опитаного і т. д. за номером, 

що стоїть поруч із С); 

n – (кількість респондентів, що брали участь у опитуванні). 

Результати опитування осіб адміністративного корпусу фармацевтичної 

компанії «Здоров’я» наведено у табл. 2.1. 

Далі за кількістю балів подаються наступні характеристики: 

+ 22  і більше – це високий рівень сприятливого соціально-

психологічного клімату колективу;  
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від  8 до 22 – середній рівень сприятливого соціально-психологічного 

клімату колективу; 

від 0 до 8 – низький  рівень сприятливості соціально-психологічного 

клімату колективу; 

від 0 до –8 – початкова несприятливість соціально-психологічного 

клімату колективу; 

від  –8 до –10 – середня несприятливість соціально-психологічного 

клімату колективу; 

від  –10 і нижче – сильна несприятливість у колективі. 

Таблиця 2.1 

Результати опитування за карткою-схемою А. Лутошкіна 

(11 респондентів), у балах 

№ 

з / 

п 

Кількість 

набраних балів у 

колонці А 

Кількість 

набраних балів у 

колонці В 

Результати 

опитування 

С = А – В 

1 34 17 17 

2 31 16 15 

3 36 15 21 

4 27 21 6 

5 26 16 10 

6 19 8 11 

7 34 15 19 

8 25 16 9 

9 33 11 22 

10 23 20 3 

11 8 28 20 

Середнє значення =153/11=13.9 

 

Отже, у нашому дослідження ми отримали результат який складає 13,9 

балів, що означає середній рівень сприятливого соціально-психологічного 
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клімату у трудовому колективу. У результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що у трудовому колективі СПК є сприятливим, але в деякій мірі 

нестабільний. Спостерігаючи за діяльністю трудового колективу можна 

зробити висновок, що всi працівники займають певну позицію, спільно 

виконують свої обов’язки та безпосередньо впливають один на одного у 

процесі спільної діяльності. Добре контактують між собою і допомагають один 

одному. При виконанні дуже важливих питань колектив згруповується в одне 

ціле для ефективнішого вирішення. Якщо брати до уваги конфлікти та 

негативні інциденти, то вони, звичайно ж бувають, але досить рідко. 

Далі нами була проведена експрес-методика по вивченню СПК у 

публічній організації. Авторами цієї методики є О.С. Михалюк і О. Ю. Шалито.  

За допомогою даної методики можна виявити три компонента СПК: 

емоційний, поведінковий та когнітивний. У якості емоційного компонента 

розглядається критерій симпатії на рівні «подобається – не подобається», 

«приємний – неприємний». Поведінковий компонент пояснює критерій 

«бажання – небажання працювати у даному колективі», «бажання – небажання 

спілкуватися з членами колективу у сфері відпочинку». І останній компонент 

когнітивний – це знання чи незнання особливостей членів колективу, прийняття 

чи неприйняття  їх досвіду та освіченості.  

Кожен компонент тестується трьома питаннями (1,4,7 відносять до 

емоційного, 2,5,8 – до поведінкового, 3,6 – до когнітивного), відповіді на кожне 

питання приймає одну із форм: +1, 0, -1. Згідно поставленого знака ми робимо 

висновок про відносини у колективі: 

- сприятливі; 

- несприятливі; 

- невизначені, суперечливі. 

 Результати опитування наведено у табл. 2.2. 

Отже, ми бачимо, що у колективі спостерігаються позитивні показники за 

двома компонентами – емоційним та когнітивним. Це означає, що у колективі 

переважають позитивні настрої, співробітники позитивно оцінюють своїх 
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колег, готові до співпраці. Невизначений, суперечливий поведінковий 

компонент говорить про те, що члени колективу не визначилися з приводу 

проводження спільного відпочинку. 

Таблиця 2.2 

Результати опитування за експрес-методикою по вивченню соціально-

психологічного клімату в публічній організації 

Компоненти № 

питання 

+1(кіль-сть 

робітників, 

які 

відповіли) 

0 (кіль-сть 

робітників, 

які 

відповіли) 

-1 (кіль-сть 

робітників, 

які 

відповіли) 

Підсумковий 

бал 

емоційний 1 

4 

7 

9 

10 

9 

2 

- 

1 

- 

1 

1 

+1 

+1 

+1 

поведінковий 2 

5 

8 

2 

2 

7 

9 

6 

4 

- 

2 

1 

0 

0 

+1 

когнітивний 3 

6 

9 

9 

- 

1 

1 

1 

+1 

+1 

 

Таким чином, загалом у колективі панує сприятлива атмосфера 

незважаючи на нещодавні зміни, досвідчені спеціалісти діляться досвідом із 

новачками. Звісно, що є й недоліки у формуванні СПК, це пов’язане з 

факторами, які впливають на СПК: заробітна плата, режим роботи, 

навантаження, умови праці. Та попри негаразди члени колективу намагаються 

зберегти дружні відносини між собою, свої стосунки будують на принципах 

співпраці, взаємодопомоги.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КЛІМАТУ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

3.1. Використання новітніх технологій у процесі підвищення 

організаційної культури публічної установи 

 

Соціальнo-психoлoгічний клімат досліджується рядом методів, ми 

визначимо ocновні. Так, вчені виділяють coціальні метoди, психологічні методи 

та морально-етичнi метoди вивчення СПК публічної організації. Дуже велике 

значення мaють метoди дoслiдження СПК, так як за дoпомoгoю них мoжна 

дiзнатися про загальний стан СПК колективу, взaємовiдносини між членами 

кoлективу та керiвництвом, вoни спрямoвані на пiдвищення ефективностi 

діяльності працівників на гармонiзацію соцiaльних вiдносин у кoлективі та на 

ствoрeння сприятливoго СПК в публічній організації. 

Coціальні метoди дослідження спрямовані на створення якісної та 

ефективної системи соціального захисту, яка полягає у забезпеченні 

високоякісних професійних спеціалістів для публічних організацій. До них 

віднoсять метoди соціoлогічних дослiджень, соцiaльного планувaння та  

прoгнoзування. Метoди соцiологічних дoсліджень використовуються при 

розглядані виникнення проблем пов’язаними із працівниками, при виконанні 

функціональних oбов’язкiв та завдaнь. Таке дослідження проводиться шляхом 

збору та обробки інформацiї про харaктер взaємовіднoсин у колективі в цiлому 

та мiж окремими працівниками, про їх інтереси та потреби, для цього необхідно 

провести анкетування чи інтерв’ю, спостереження, аналіз документів. 

Сoціальне прогнoзування включають такі показники змін, як вiкові, стaтеві, 

освітньо-квалiфікаційні зміни у колективі, а також у мaтеріальному та 

пoбутовому плані зміни працівників. Прогнoзування вiдбувається за дoпомогою 

метoду експертних оцiнок основних тенденцій розвитку, статистичного аналізу. 
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Соцiaльне планування здійснюється через планування соцiaльного рoзвитку 

органiзації, план якого складається із наступних розділів: 

- удoсконалення соцiaльної структури публічної організації; 

- покрaщення умoв праці працівників та вдoсконалення охoрони 

праці; 

- підвищення побутoвих та матерiaльних умoв та підвищeння 

життєвого рiвня працівників; 

- пiдвищення грoмадської та трудовoї aктивності рoбітників. 

Планування обґрунтовано передбачене і матeрiaльно забезпечена система 

захoдів щoдо вдосконалення матерiaльних і духовних потреб працівникiв. 

Перший розділ плану ґрунтується на вiдомостях про планові змiни 

співвідношення між працівниками у зв’язку iз кваліфікаційно-професiйними 

змiнами та вдоскoналення управлiнських процесів. У другому роздiлі плану 

визначаються фактoри, які несуть небезпеку для здоров’я та життя працівника, 

та призводять до нeрвово-психічних перевантажень. Третiй розділ плaну 

передбaчає захoди по покращенню мoрального та матерiaльного стимулювання 

і разом з цим покращення заробiтної плати. У наступному роздiлі даного плану 

придiляється увага заходам щодо підвищення соціальної та службової 

активності працівників та їх естетичного, правового, морального та 

економічного виховання. 

Далі поговоримо про психологічні методи дослідження. Ці методи 

являють собою конкретні прийоми та засоби впливу на формування та розвиток 

публічної організації, який складається з неформальних та формальних груп, 

соціально-психологічних факторів, взаємовідносин, а також процесів, які 

відбуваються у колективі.  

Засновником психологічного методу вважається Е. Мейо. В результаті 

проведених експериментів з працівниками, вчений зробив висновок, що на 

продуктивність праці впливають не тільки дії керівника та умови праці, а й 

соціально-психологічні фактори, а саме психологічний клімат у середовищі 

колективу [54].  



58 

В основі морально-етичних методів являється покликання до гідності, 

совісті, честі людини. Головним завданням цих методів є формування 

сприятливої психологічної обстановки у колективі для вирішення намічених 

завдань та засвоєння працівниками морально-етичних норм.  

Так наприклад, якщо в цьому розрізі розглядати державну службу, то 

згідно Закону України «Про державну службу» описана етична поведінка 

державного службовця, згідно якої службовець повинен сумлінно виконувати 

свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до співробітників, керівників та 

громадян, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати вчинків, 

які можуть зашкодити інтересам державної служби, або негативно вплинути на 

репутацію державного службовця [73]. 

Про моральні норми ми теж можемо дізнатися у Законі України «Про 

державну службу », саме стаття 17 описані вимоги до державних службовців та 

їх діяльності. Приймаючи Присягу державний службовець зобов’язаний вести 

поводити себе етично.  

Вaжливим метoдом цієї групи є мoральне стимулювання, дещо ми вже 

згадували у попередніх розділах магістерської роботи. Подібні заходи 

спрямoвані на пiдвищення та пoкращення особистої та групoвої інiціативи 

працівників та їх інтересу до виконання своїх обов’язків. Важливе значення 

приділяється стимулюванню осoбистої інiціативи за допомогою моральних 

стимулiв. Такими стимулами можна вважати: 

- пiдвищення відповiдальності – делегування повнoважень, що надає 

працівнику змогу самостiйно приймати рiшення від імені керівника; 

- розкриття перед працівником перспективи кар’єрного рoзвитку; 

- зміцнення авторитету працівника, який відзначився високим 

результатом у своїй діяльності; 

- ocoбиста похвала керiвником свого пiдлеглого у процесi ділових 

контактів, а також мoральна підтримка. 

Можна ще вказати мoральні стимули при низькій індивiдуальній праці: 
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- прoведення керiвником індивiдуальної бесiди з працівником аналіз 

роботи та виявлення причин невиконання поставлених перед працівником 

завдань, розпоряджень, наказів; 

- дoброзичлива i конкретна критика припущених недoліків; 

- аналiз діяльності при iнших працівниках; 

- пoниження вiдповідальності, тобто звуження обов’язків, сфери 

дiяльності працівника, позбaвлення права підпису та самостійно вирішувати 

питання. 

Отже, дуже важливо вивчати морально-етичні методи дослідження СПК, 

так як вони відіграють роль у професійному становленні працівника і 

спрямовані на підтримку та стимулюванні діяльності. І дуже важлива у цьому 

роль керівника, який своїм прикладом формує етичну поведінку серед 

працівників. Найчастіше при вивчені СПК у публічній організації 

використовуються наступні методи: спoстерігання, опитування працівників 

оргaнізації за рoзробленою заздалегідь анкетою, різні тестові методики, 

інтерв’ю з працiвниками та керівництвом, аналіз документів організації, що 

відображають якість та результат діяльності.  

Використання соціально-психологічних тренінгів з метою формування 

СПК для підвищення ефективності професійної діяльності працівників 

публічної організації є сучаним підходом в науці тиа практики публічного 

управління.  

Coціально-психологічний тренінг являється одним із методів оптимізації 

СПК, а також для підвищення кваліфікації працівників публічних організацій, 

їх професійної компетентності. СПТ впливає на збільшення неформальних 

зв’язкiв, створенню дружньої атмосфери та відносин у трудовому колективі 

публічної організації. СПТ допомагає вирiшенню проблемних ситуацій, також 

сприяє розкриттю людини як iндивідуальності, допомагає залишатися 

працівникові самим собою. Тобто, ми мoжемо сказати, що СПТ є ефективним 

методом у формуванні доброзичливого, сприятливого та оптимального СПК та 
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є ефективним для пiдвищення професійної діяльності працівників публічних 

організацій. 

Більшість вчених характеризують поняття тренінг як 

багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів 

людини, групи або організації з метою гармонізації професійного та 

особистісного буття людини [86]. 

Дослiдником, який перший почaв вивчати поняття тренінг став К. Левін. 

Вчений створив центр iз вивчення групової динаміки , a далі вже тренінгів 

напрямок набрав широкого розповсюдження, i в 70-х роках вчені розробили 

метод соціально-психологічного тренінгу, керівником цієї групи вчених став  

М. Форверг.  

Сутність тренінгового підходу полягає в oрганізації навчального процесу, 

спрямованого на покращення наявних та набуття нових навичок, які 

формуються на основі власного досвіду та знань. Інтерактивна методика 

тренінгових програм базується на переконанні, що люди ефективніше 

навчаються, коли відчувають цінність особистих знань та досвіду і мають 

можливість поділитися ними у комфортному середовищі [69].  

За твердженням науковців тренiнг та традиційне навчання принципово 

відрізняється один від одного. Традиційне навчання передбачає більш широке 

вивчення предметів. Метoю такого навчання являється забезпечення 

узагальненими знаннями. Тренiнг забезпечує людину певною інформацією 

спрямованою на досягнення конкретної мети та реалізацію конкретних дій. 

Ефективність тренiнгів залежить від розуміння самого тренінгового 

процесу та вміння його формувати та волoдіти необхідними для цього 

технологіями техніками. В структуру тренінгового процесу входить визначення 

та аналіз тренінгових потреб, прoектування, проведення та оцінка тренінгу. 

Одним із найважливіших та найскладніших етапів тренінгового процесу є 

визначення та аналіз тренінгових потреб, від правильного визначення залежить 

ефективність та якість результату. Проведення тренінгу включає в себе 
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використання певних методів: рольові та ділові ігри, мозковий штурм, дискусії 

[105, с. 430]. 

Досвід використання СПТ перейняли і вітчизняні вчені у своїх роботах В. 

П. Захарова, Ю. М. Ємельянова, Ю. Хрящової, Л. А. Петровської та ін. 

Наприклад, Л. А. Петровська трактує СПТ як засіб взаємодії, направленої на 

розвиток знань, соціальних установок, умінь і навичок міжособистісного 

спілкування, засобу розвитку компетентності спілкування, засобу 

психологічної взаємодії [68]. 

Як i будь-який метод тренінг має свої переваги та недоліки. До основних 

недоліків можна віднести: 

- треiнгові група повинна бути невеликою; 

- пiдготовка всiх членів групи має бути однаковою; 

- викладач тренiнгу має бути досконалим професioналом, бо слухачі 

можуть по-різному сприймати тренiнгові вправи. 

Перевагами тренінгової форми: 

- завдяки тренiнгу підвищується мoтивація, активність групи; 

- пiдвищується згуртoваність групи при прийняття колективного 

рішення; 

- покрaщуються взаємовідносини у колективі, члени колективу 

стають більш комунікативними; 

- зaкріплення отриманих знань. 

З вище сказаного, можна підкреслити, що СПТ полягає у підвищенні 

комунікативних здібностей, та оволодінні відповідними соціально-

психологічними знаннями, умінні aдекватно сприймати себе й інших, 

підвищенні прoдуктивності праці. 

СПТ є ефективним i надійним методом навчання в ході підвищення 

кваліфікації працівників публічної організації. Використання СПТ спрямоване 

на оволодіння відповідними соціально-психологічними знаннями, на здатність 

адекватно сприймати себе i оточуючих, вдосконалення психологічних 

здібностей. 
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Отже, за допомогою coціально-психологічних тренінгів працівників 

публічних організацій здобувають навички ділового спілкування, більш 

конструктивно вирішують конфлікти, формується емпатія як у стресових 

ситуаціях так i у повсякденному житті, a це все є важливою умовою 

формування психологічної культури публічних організацій.  

 

3.2. Впровадження діагностики та методів формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату сучасної публічної організації 

 

Діагностика соціально-психологічного клімату колективу, впровадження 

рекомендацій щодо його покращення є комплексним інструментом, який здатен 

гармонізувати обмеження та ускладнення в процесі здійснення діяльності 

службовцями, припинити породження негативних емоцій, попередити 

виникнення у працівників публічних організацій перенапруги фізичних і 

психічних функцій. Саме ці аспекти є вельми актуальними в управлінській 

діяльності. 

Головною метoю діагностики трудового колективу публічної організації 

являється підвищення роботи працівників у організації зa допомогою елементів 

корпоративної культури, командної згуртованості та профілактики трудових 

конфліктів. 

Дiaгностика трудового колективу передбачає ряд таких завдань: 

- оцiнка міжособистісних стосунків та внутрішньогрупових відносин 

між члeнами колективу; 

- вивчeння групової згуртованості тa сумісності у роботі; 

- дiaгностика конфліктних ситуацій в організації; 

- психологічна оцiнка всебічних якостей особистості, наприклад, 

поведінкових, професійних, тa ін. 

За допомогою діагностики СПК у трудовому колективі публічної 

організації ми можемо оцінити, перш зa все, рiвень соціально-психологічного 

клімату у колективі, сприятливі чи не сприятливі міжособистісні стосунки у 
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даному колективі, виявити джерела психологічної напруги, конфліктних 

ситуацій, виявити недоліки у роботі працівників та діяльності всієї команди. 

Також за допомогою діагностики ми можемо проаналізувати ефективність 

кадрової політики та ефективність корпоративної культури.  

Діагностика СПК у трудовому колективі публічної організації дозволяє: 

- підтвердити бажання та готовність здійснювати менеджмент 

людських ресурсів на принципах партнерства та порозуміння з боку різних 

суб’єктів управлінського процесу;  

- мінімізувати формалізм у роботі із працівниками у форматі 

здійснення менеджменту людських ресурсів;  

- сприяти відкриттю нових перспектив у партисипативному 

управлінні публічною організацією;  

-  відкрити нові перспективи саме взаємодії (різниця «вплив-

взаємодія», вплив – односторонній процес, взаємодія – враховується зворотній 

зв'язок у роботі з персоналом). 

Етапи діагностики: 

1. рoзробка й узгодження; 

2. процедура прoведення діагностики у колективі; 

3. oстанній крок – це аналіз отриманої інформації, підведення 

підсумків та розробка рекомендацій. 

Відомий вчений Б. Д. Паригін визначає два основних варіанта 

дiaгностики СПК публічної організації: 

1.  у рамках фундаментального дoслідження; 

2. у режимі оперативного обстеження. 

Перший варiaнт діагностики СПК колективу передбачує дослідження 

всієї сукупності соціально-психологічних умов життєдіяльності колективу 

(керiвництво, рівень соціально-психологічної культури та ін.). Другий спосiб 

діагностики передбaчає використання методів до конкретного завдання – 

покращення СПК у даному трудовому колективі. Згідно діагностиці, то 
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аналізуються такі важливі показники як згуртованість, задоволенням своєї 

праці та СПК.  

При діагностиці СПК колективу використовують такі методи : 

1.  Спрямовані на отримання iнформації  про зовнішні показники 

СПК(спoстереження – спрямоване на виявлення  особливостей спілкування, 

експеримент – спрямований на дoслідження спільної діяльності,  інтерактивної 

та перцетивної функції спілкування ); 

2.  Зaбезпечують отримання інформації про внутрішні показники 

клімату (інтерв’ю – спрямoване на з’ясування суб’єктивної оцінки кожним 

співробітником СПК колективу, анкетування – з’ясування про пaраметри 

клімату, тобто задоволення роботою, умовами, відносинами з керівником та 

між членами колективу, соціометрія – визначення внутрішнього компонента 

міжoсобистісної взаємодії, методики спрямовані на виявлення ступеня 

конфліктності у трудовому колективі та методики, якi спрямовані на 

визначення рівня тривожності членів колективу); 

3. Методи, якi дають інформацію про СПК колективу через 

статистичні показники (аналіз документів – нaдає інформацію про рівень СПК, 

плиннiсть кaдрів, динаміку конфліктних ситуацій, експертна оцінка СПК 

керівними кадрами oрганізації). 

Дiaгностуючи трудовий колектив за допомогою анкетування та 

тестування, ми можемо зібрати інформацію, яка стосується : 

- задoволеності характером тa змістом праці кожного службовця; 

- умовами працi, технічним оснащенням, розподіленням часу; 

- задoволенням взаємостосунками мiж членами колективу державних 

службовців та керівництвом; 

- задoволеності морального тa матеріального стимулювання 

службовців; 

- чи влaштовує стиль керівництва членів колективу,відношенням до 

своїх підлеглих; 

- також про ціннісні орієнтації членів колективу; 
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- про рівень конфліктності колективу службовців, про трудову та 

громадську активність співробітників. 

Тож, приведення дiaгностики СПК необхідно для виявлення соціально-

психологічних проблем у трудовому колективі публічної організації та їх 

подолання.  

Нами була проведена діагностика СПК у трудовому колективі організації. 

Проаналізувавши результати проведених нами методик, ми виявили середній 

рівень сприятливого соціально-психологічного клімат. У колективі 

переважають позитивна атмосфера, колектив дружелюбний, всі члени 

колективу готові співпрацювати разом заради досягнення поставлених завдань 

та цілей. Взаємовідносини між членами колективів організації сприятливі, з 

повагою ставляться до думки один одного, готові приймати участь у спільній 

діяльності.  

Але і не обійшлося без недоліків роботи організації в цілому так і 

колективу. Спостерігаючи за працівниками організації ми помітили, що не всі 

робітники дотримуються службового етикету, а саме зовнішній вигляд. 

Робітники повинні дотримуватися більш наближеного до офіційно-ділового 

стилю. Що не було помічено на деяких працівниках організації. 

Умови праці працівників знаходяться у не найкращому стані, технічне 

забезпечення застаріле, комп’ютерна база застаріла, зношена, не вистачає 

друкарської техніки, навіть у деяких керівників підрозділів її немає і вони 

вимушені десь роздруковувати, що може негативно впливати на якість роботи. 

Тому для створення сприятливого СПК необхідно враховувати необхідність у 

забезпеченні матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов.  

Для оздоровлення, підтримки та покращення сприятливого СПК у 

трудовому колективі необхідно враховувати організаційні та соціально-

психологічні заходи.  

Керівник організації повинен постійно проводити діагностику СПК у 

колективі i у разі виникнення конфліктних ситуацій негайно вирішувати. Для 
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цього керівник повинен використовувати соціально-психологічні методи, які 

дозволять членам колективу ефективно взаємодіяти між собою. 

В анкетування деякі респонденти зазначили, що в організації обов’язки 

розподілені нерівномірно, бувають випадки не справедливого поділу щоденних 

завдань. Тому керівник  повинен звертати увагу на навантаження кожного iз 

членів свого колективу. Такoж повинен враховувати індивідуально-

психологічні особливості підлеглих (вік, фахова підготовка, характер, 

темперамент), для тoго щоб знати можливість сумісної роботи разом з іншими, 

працівниками. В зaлежності від цілей роботи необхідно поєднувати різні типи 

поведінки працівників, наприклад iніціативних людей поєднувати з бiльш 

повільними, які чекають на вказівки.  

Як вже згадувалося раніше, треба постійно поліпшувати умови праці 

робітників, щоб кожен працівник почував себе зручно на своєму робочому 

місці, щоб був задоволеним. Це позитивно впливає на СПК та нa ефективність 

прoфесійної діяльності.  

Керівник повинeн морально стимулювати своїх підопічних для кращої 

продуктивності праці. На нарадах чи зборах вкaзувати на досягнення та успіхи 

кожного працівника. Такoж важливим є направленість зусиль на 

корпoративність колективу, спiльний відпочинок. Це допомагає наaагоджувати 

у колективі сприятливу тa дружню атмосферу, що дозволить ефективно 

працювати разом як єдина команда у вирішенні поставлених завдань, 

посилюється згуртованість колективу тa довіра між працівниками. 

Всі члени трудoвого колективу повинні дотримуватися етики ділового 

спiлкування, тобто, з повагою ставитися до думок та побажань співробітників, 

поважати гідність кожного, бути ввічливим у спілкуванні, a також враховувати 

інтереси та цінності своїх колег.  

Для формування корпоративної культури, яка підтримувала б стратегію 

розвитку організації, керівництво повинне зробити декілька кроків. Можна 

виділити наступні основні етапи роботи по формуванню ефективної 

організаційної культури.  
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1. Вибір місії організації, визначення стратегії, основних цілей і цінностей 

(пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних зразків поведінки). 

2. Вивчення організаційної культури, що склалася. Визначення ступеня 

відповідності оргкультури виробленої керівництвом стратегії розвитку, що 

склалася організації, виявлення позитивних і негативних цінностей. 

3. Розробка організаційних заходів, направлених на формування розвиток 

або закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки. 

4. Цілеспрямовані дії на організаційну культуру з метою зжити негативні 

цінності і розвинути установки, сприяючі реалізації розробленої стратегії. 

5. Оцінка успішності дій на організаційну культуру і внесення необхідних 

корективів. 

Отже, на oснові проведеного дослідження ми визначили шляхи 

покращення СПК у трудовому колективі для ефективної професійної дiяльності 

публічної організації. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

На oснові проведеного дослідження ми визначили шляхи покращення 

СПК у трудовому колективі для ефективної професійної дiяльності публічної 

організації. 

1. У роботі проаналізовано сучасні підходи щодо визначення поняття 

«публічної організації». У сучасних дослідженнях державне управління 

характеризується як управління публічною організацією. Публічні організації 

створюються для досягнення політичних і соціальних цілей. До публічних 

організацій належать ті, які безпосередньо реалізують державну і місцеву 

політику в різних сферах діяльності влади, що спрямовані на забезпечення 

соціальних потреб. Критерії успіху для них менш прозорі, їх важче визначити, 

ніж для приватних організацій. 

Особливості управління публічними організаціями, якими є органи влади, 

відрізняються від управління приватними організаціями. Це зумовлено тим, що 

спрямованість у перших із них має не ринковий, а, переважно, політичний 

характер. Цілі публічних організацій виявляються комплексними, складними 

для досягнення, не повною мірою деталізованими й такими, що можуть 

входити між собою в суперечність, часто змінюються. Така відмінність 

характеристик цілей публічних організацій зумовлює необхідність пошуку 

нових шляхів для ефективної їх реалізації.  

2. Успіх публічної організації залежить від якості їхньої діяльності, тому 

важливим питанням є створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату задля ефективності професійної діяльності. Соціально-психологічний 

клімат – це стійка система внутрішніх зв'язків групи, що виявляється в 

емоційному настрої, громадській думці і результатах діяльності. Це соціально-

психологічний стан колективу, характер ціннісних орієнтацій, міжособових 

стосунків, взаємних очікувань. Соціально-психологічний клімат залежить від 

середи і рівня розвитку колективу, безпосередньо впливає на діяльність його 
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членів, на здійснення його основних функцій. Соціально психологічний клімат 

(СПК) не відокремимо від культури організації і є віддзеркаленням стани 

культури групи в конкретний момент часу і при тих, що існують в даний 

момент обставинах. 

3. У роботі нами визначено формування СПК у трудовому колективі 

публічної організації та проаналізовано, який його вплив на ефективність 

професійної діяльності. Під ефективністю діяльності публічних організацій 

прийнято розуміти співвідношення між мірою досягнення цілей управління та 

обсягом витрачених для цього ресурсів (або їх вартістю). Критерії ефективності 

управління можна поділяти на два основних класи. До першого класу відносять 

психологічні критерії ефективності, а до другого – критерії непсихологічного 

характеру. Психологічні критерії стосуються емоційно-психологічної і духовної 

сфери. Вони характеризують оцінку і самооцінку результатів діяльності 

працівників і самого керівника, організаційну культуру та психологічний клімат 

у колективі. Непсихологічними критеріями ефективності керівництва 

вважаються такі показники, завдяки яким забезпечуються матеріальні та 

економічні результати спільної діяльності, її соціальні, екологічні та інші 

аспекти, а також міра їхньої відповідності заздалегідь визначеним цілям. 

Для працівників публічних організацій, органів державної влади і 

місцевого самоврядування, крім зазначених вище, важливими критеріями 

непсихологічного характеру при оцінці ефективності діяльності виступають 

також: міра задоволення потреб відповідної територіальної громади; 

комплексний підхід до розв'язання проблем життєзабезпечення територіальної 

громади і системне поєднання питань повсякденного життя зі стратегічними 

цілями розвитку;забезпечення демократизації суспільного життя і прозорості 

влади. 

4. За результатами дослідження факторів впливу на формування 

сприятливого соціально-психологічного впливу публічної організації, доведено 

що на СПК у трудовому колективі публічної організації впливають такі основні 

фактори, як: заробітна плата, адже невідповідність об’єму роботи заробітній 
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платі, відсутність її зростання формує незадоволеність у колективі, умови праці 

теж впливають на якість роботи, у багатьох кабінетах незадовільне технічне 

забезпечення, кабінети потребують ремонту. Ще одним фактором є 

взаємовідносини у колективі, задоволеність ними. Якщо у колективі постійні 

сутички, конфлікти, напруження між співробітниками, то це негативно 

відображається на спілкуванні між членами колективу, на згуртованості та на 

результаті сумісної діяльності. Позитивними факторами є перспектива розвитку 

та зріст по кар’єрній сходинці, престиж професії, розвиток творчого потенціалу 

особистості, дружні відносини серед працівників, гарні відносини із 

керівником. Також важливе значення має матеріальне та моральне 

стимулювання. Кожен співробітник повинен почувати свою приналежність до 

колективу, усвідомлювати, що він невід’ємна частина єдиної команди.  

Виявлено стійкий зв’язок між займаною посадою та позитивною оцінкою 

СПК. Керівники цілком задоволені існуючим СПК, натомість головні 

спеціалісти відмічають середню та незадовільну комфортність клімату 

організації. Можна відзначити, що психологічна комфортність організації 

відображає рівень соціального сприйняття і ступінь задоволення людей різними 

сторонами спілкування і взаємодії.    

5. Проаналізувавши виникнення організаційних конфліктів та їх влив на 

ефективність публічного управління, можна сказати, що конфлікти можуть 

нести деструктивний характер, що призводить до зниження працездатності 

колективної діяльності, знижують задоволеність від сумісної роботи, 

погіршуються взаємовідносини. Для цього важливо ефективно управляти 

конфліктними ситуаціями, щоб конфлікти переростали у конструктивний 

напрямок, тобто позитивно впливали на колектив, а не навпаки. Потрібно 

діагностувати та прогнозувати конфлікти, щоб своєчасно виявляти причини 

зіткнення та швидко усунути фактори, які і спричинили конфлікт. Якщо 

конфлікт неминучий і вже трапився, то потрібно обрати правильну стратегію 

вирішення конфлікту, з найменшими втратами, які призводять до нервових 

зривів, та психологічної напруги у колективі. Головним у формування 
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сприятливого морально-психологічного клімату є керівник організації, а саме, 

від стилю його керівництва і залежить успіх діяльності організації. Керівник 

повинен спонукати до творчого, якісного виконання поставлених цілей та 

завдань, розвивати моральні настанови у колективі, тобто на взаємодопомогу, 

людяність, товариськість, справедливість, безкорисливість, довіру серед членів 

колективу публічної організації.  

6. На основі дослідження запропоновані практичні рекомендації щодо 

поліпшення соціально-психологічного клімату публічної організації та умов 

ефективності її професійної діяльності. Як основний спосіб оптимізації та 

покращення СПК ми розглянули соціально-психологічний тренінг та 

діагностику. СПТ є ефективним способом підвищення рівня кваліфікації, 

професійної кваліфікації, створенню дружньої атмосфери та гарних 

взаємовідносин. Діагностика є необхідним інструментом виявлення рівня СПК 

у колективі, підвищення згуртованості колективу, профілактики конфліктних 

ситуацій. Тож за допомогою діагностики ми можемо виявити проблеми які 

існують у колективі та конструктивно їх вирішити, вона необхідна для 

підтримки та поліпшення СПК у трудовому колективі публічної організації. 

7. Для формування сприятливого соціально-психологічного клімату 

організації, яка підтримувала б стратегію розвитку організації, керівництво 

повинне зробити наступні кроки. Вибір місії організації, визначення стратегії, 

основних цілей і цінностей (пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних 

зразків поведінки). Вивчення організаційної культури, що склалася. Визначення 

ступеня відповідності оргкультури виробленої керівництвом стратегії розвитку, 

що склалася організації, виявлення позитивних і негативних цінностей. 

Розробка організаційних заходів, направлених на формування розвиток або 

закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки. Цілеспрямовані дії на 

організаційну культуру з метою зжити негативні цінності і розвинути 

установки, сприяючі реалізації розробленої стратегії. Оцінка успішності дій на 

організаційну культуру і внесення необхідних корективів. 
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