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 Анотація. Метою статті є аналіз теоретичних положень та розроблення 
практичних рекомендацій з удосконалення діагностики стану соціально-
психологічного клімату на підприємстві. Представлено структуру соціально-
психологічного клімату крізь призму відносин, об’єктивності стану та 
існуючих комунікацій. Встановлено, що метою діагностики соціально-
психологічного клімату на підприємстві є підвищення ефективності і 
результативності роботи персоналу за рахунок профілактики трудових 
конфліктів, підвищення командної згуртованості й підтримки основних 
елементів корпоративної культури підприємства. З’ясовано, що домінантами 
(складовими) соціально-психологічного клімату через призму відносин та 
комунікацій в системі «працівник – колектив – підприємство» є: 1) 
домінанта роботи особистості; 2) домінанта роботи колективу; 3) домінанта 
роботи підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному 
напрямі є удосконалення системи часткових діагностичних цілей 
діагностики діяльності (економічної діагностики) підприємства з 
урахуванням поданих результатів досліджень. 

Ключові слова: підприємство; працівники; соціально-психологічний клімат; 
діагностика. 

 

Abstract. The purpose of the article is to analyze the theoretical positions and 
develop practical recommendations for improving the diagnosis of the state of the 
socio-psychological climate in the enterprise. The structure of the socio-
psychological climate is presented through the prism of relations, the objectivity of 
the state and existing communications. It was established that the purpose of 
diagnostics of socio-psychological climate at the enterprise is to increase the 
efficiency and potency of the personnel through the prevention of labor conflicts, to 
increase team cohesion and support the main elements of corporate culture of the 
enterprise. It was determined that the dominants (components) of the socio-
psychological climate through the prism of relations and communications in the 
system "employee – collective – enterprise" are: 1) the dominant work of the 
personality; 2) the dominant work of the team; 3) the dominant work of the 
enterprise. The prospect of further research in this area is the improvement of the 
system of partial diagnostic purposes of the diagnosis of the activity (economic 
diagnostics) of the enterprise, taking into account the presented research results. 

Keywords: enterprise; personnel; socio-psychological climate; diagnostics. 
 

 

  

http://lubp.com.ua/
http://ntsh.org/
http://dx.doi.org/10.22178/pos.31-3
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#L
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M
mailto:uan_lviv@ukr.net
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 2  ISSN 2413-9009 

Section “Economics”   1025 

ВСТУП 

Сучасна теорія і практика ведення бізнесу до-
водить, що розвиток будь-якого підприємст-
ва безпосередньо залежить від його конкуре-
нтоспроможності та інвестиційної привабли-
вості з урахуванням соціально-
психологічного клімату на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що проблемні питання (аспекти) 
щодо формування та оцінювання соціально-
психологічного клімату на підприємстві дос-
ліджували такі науковці, як Н. Базалійська [1, 
2], Н. Бєляєва [3], Н. Жигайло [4], Ю. Куріс [5], 
Т. Луцик [6], І. Марков [7], О. Марциняк-Дорош 
[8], Д. Михайленко [9], Г. Назарова [10], А. Ро-
манов [11, 12], В. Сич [13], А. Чечель [14], 
А. Хмелевська [15], М. Шакірі [16] та інші. 
Водночас, віддаючи належне високому рівню 
наукових доробок у цьому напрямі, доцільно 
відмітити, що сьогодні недостатньо уваги 
приділено діагностиці стану соціально-
психологічного клімату на підприємстві. Все 
це обумовило актуальність поданого дослі-
дження, визначило його тему та мету. 

Тому метою статті є аналіз теоретичних 
положень та розроблення практичних реко-
мендацій з удосконалення діагностики стану 
соціально-психологічного клімату на підпри-
ємстві. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Виходячи із результатів аналізу наукової 
праці А. Романова [11], можна стверджувати, 
що під соціально-психологічним кліматом 
слід розуміти певну систему взаємовідносин, 
що виникають між членами колективу. Вод-
ночас з’ясовано, що подана система взаємо-
відносин формується під впливом індивідуа-
льних психофізіологічних особливостей (фа-
кторів, параметрів) та внутрішньогрупових 
традицій і стандартів, які визначають певну 
колективну свідомість і настрій та впливають 
на стан психологічних умов, які сприяють або 
перешкоджають продуктивній спільній дія-
льності і усесторонньому розвитку особи в 
групі (колективі) для досягнення цілей (ви-
значеної мети) окремого індивіда, колективу 
та підприємства в цілому (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура соціально-психологічного клімату (СПК) крізь призму відносин, об’єктивності 
стану та існуючих комунікацій [11] 

 
У цьому контексті слід також погодитися з 
думкою Н. Бєляєвої [3] та О. Кузьміна [17] про 
те, що стан соціально-психологічного клімату 
в колективі (персоналу) безпосередньо впли-

ває на діяльність підприємства, оскільки рі-
вень ефективності і результативності його 
функціонування, у першу чергу, залежить від 
взаємовідносин між окремими працівниками, 
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між різними підрозділами, між менеджером 
(керівником) і його підлеглими. 

Поряд з тим, у межах дослідження наукових 
праць [1, 15], встановлено, що: 

1) метою діагностики соціально-
психологічного клімату на підприємстві є пі-
двищення ефективності і результативності 
роботи персоналу за рахунок профілактики 
трудових конфліктів, підвищення командної 
згуртованості й підтримки основних елемен-
тів корпоративної культури підприємства [1] 
(Н. Базалійська, С. Микитюк); 

2) ключовими завданнями діагностики соці-
ально-психологічного клімату на підприємс-
тві є: а) виявлення факторів (чинників) фор-
мування соціально-психологічного клімату, 
за допомогою яких можна керувати ним; б) 
визначення рівня (ступеню) сприятливості 
соціально-психологічного клімату в колекти-
ві та подальших управлінських впливів з ме-
тою коригування його стану [15] (А. Хмелев-
ська). 

З огляду на це і виходячи з результатів вико-
наних досліджень [7], з’ясовано, що для діаг-
ностики стану соціально-психологічного клі-
мату на підприємстві використовується ком-
плекс методичних процедур, який включає в 
себе: 1) спостереження; 2) аналіз документів; 
3) інтерв’ю; 4) бесіди; 5) анкетування; 6) соці-
ометричне опитування тощо. 

Тут доцільно також відмітити, що А. Хмелев-
ська [15] дотримується точки зору, згідно 
якої процес діагностики та коригування соці-
ально-психологічного клімату на підприємс-
тві включає такі три основні етапи: 1) експе-
ртне опитування з метою виявлення (іден-
тифікації) ключових факторів (чинників) фо-
рмування соціально-психологічного клімату, 
за допомогою яких можна керувати ним; 2) 
аналіз та оцінювання стану соціально-
психологічного клімату з метою визначення 
ступеню його сприятливості; 3) коригування 
(корекція) стану соціально-психологічного 
клімату за рахунок формування і викорис-
тання заходів з покращення його стану. 

У свою чергу, Д. Михайленко [9] стверджує, 
що діагностика стану соціально-
психологічного клімату на підприємстві здій-
снюється в кілька етапів, а саме: 

1. Етап – а) ознайомлення з підприємством, 
його організаційно-правовою формою, діяль-

ністю і спеціалізацією; б) формування зага-
льного уявлення про умови праці, рівень її 
організації, про характер взаємовідносин між 
працівниками підприємства в процесі трудо-
вої діяльності тощо; 

2. Етап – збір та обробка інформації 
суб’єктивного характеру, на основі якої роз-
раховуватимуть показники (параметри, біз-
нес-індикатори) соціально-психологічного 
клімату в колективі; 

3. Етап – первинна та вторинна економіко-
математична обробка отриманих даних; 

4. Етап – а) аналіз та інтерпретація отриманої 
інформації, зіставлення суб’єктивних показ-
ників (параметрів, бізнес-індикаторів) кліма-
ту з даними, що характеризують об’єктивні 
соціально-психологічні взаємовідносини, 
зведення окремих конкретних (визначених) 
показників у цілісну характеристику соціаль-
но-психологічного клімату; б) розробка прак-
тичних рекомендацій для менеджерів (керів-
ників) підприємства (інституційного, управ-
лінського та технічного рівня управління 
[17]) з покращення соціально-психологічного 
клімату в конкретних колективах [9]. 

В цьому контексті на особливу увагу заслуго-
вує наукова праця [1] (Н. Базалійська, С. Ми-
китюк), у якій представлено модель діяльно-
сті в організації сфери щодо оптимізації соці-
ально-психологічного клімату колективу. 
Згідно поданої моделі видно, що діагностика 
соціально-психологічного клімату на підпри-
ємстві передбачає: 1) консультативну роботу 
психолога з оптимізації соціально-
психологічного клімату; 2) гармонізацію ді-
лових та особистісних стосунків; 3) діяль-
ність психолога щодо попередження та 
розв’язання конфлікту; 4) психопрофілакти-
чну роботу з окремими працівниками [1]. 
Водночас з’ясовано, що існують 5 основних 
міжособистих способів вирішення конфліктів 
(конфліктних ситуацій): 1) ухилення; 2) згла-
джування; 3) примус; 4) компроміс; 5) 
розв’язання проблеми, яка привела до конф-
лікту [17]. 

Крім того, необхідно зазначити, що соціаль-
но-психологічний клімат в колективі підпри-
ємства формується під впливом багатьох різ-
номанітних факторів (чинників), які різнять-
ся: 

1) за рівнем середовища: 
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- фактори глобального (макро) середовища: 
суспільно-політична ситуація в країні (а1), 
економічна ситуація в суспільстві (а2), рівень 
життя населення (а3), організація життя на-
селення (а4), соціально-демографічні факто-
ри (а5), регіональні фактори (а6), етнічні фа-
ктори (а7); 

- фактори локального (мікро) середовища: 
задоволеність роботою (b1), психологічна су-
місність (b2), спрацьованість (b3), характер 
комунікацій (b4), характер виконуваної робо-
ти (b5), організація спільної діяльності (b6), 
стиль керівництва (b7), організаційна струк-
тура (b8), умови праці (b9); 

2) за напрямом впливу: економічні – а2, а3, а4, 
а6; соціально-демографічні – а4, а5, а7; соціа-
льно-психологічні – b1, b2, b3, b4, b7; органі-
заційні – b5, b6, b7, b8, b9) [11] (А. Романов). 

Водночас з’ясовано, що на стан соціально-
психологічного клімату в колективі підпри-
ємства також впливають такі фактори (чин-
ники), як: 1) зміст праці та рівень задоволе-
ності працівників (управлінського персоналу, 
робітників основного та допоміжного вироб-
ництва [17, 18]) роботою; 2) умови праці та 
побуту, рівень задоволеності ними; 3) ступінь 
задоволеності характером міжособистісних 
стосунків зі співробітниками; 4) стиль керів-
ництва та лідерство, система взаємовідносин 
керівника із підлеглими працівниками [1]. 

Поряд із тим варто наголосити, що соціально-
психологічний клімат на підприємстві фор-
мується за рахунок таких складових: 1) від-
ношення до роботи; 2) виконання роботи за 
спеціальністю; 3) особистих і ділових якостей 
керівника; 4) стану обладнання; 5) ритмічно-
сті праці; 6) санітарно-гігієнічних умов; 7) 
взаємовідносин із керівником (менеджером); 
8) підвищення кваліфікації; 9) різноманітнос-
ті праці; 10) організації праці; 11) рівня впли-
ву керівника на роботу тощо [8]. 

Беручи до уваги зазначене вище, доцільно 
також звернути увагу на результати дослі-
джень [10] (Г. Назарова, А. Романов), згідно 
яких видно, що домінантами (від лат. 
domimns – пануючий) соціально-
психологічного клімату через призму відно-
син та комунікацій в системі «працівник – ко-
лектив – підприємство» є: 1) домінанта робо-
ти особистості (відображає переважаючий 
вплив на стан соціально-психологічного клі-
мату особистісної компоненти, персональні 

відчуття працівника, його емоційний стан, 
відношення до праці, колективу та підприєм-
ства в цілому); 2) домінанта роботи колекти-
ву (ілюструє переважаючий вплив на якість 
соціально-психологічного клімату міжособо-
вої складової, а також відображає взаємовід-
носини, які існують в колективі, їх конструк-
тивну або деструктивну дію на трудові про-
цеси); 3) домінанта роботи підприємства (ре-
алізується через дії керівників, спрямованих 
на формування сприятливої для продуктив-
ної роботи атмосфери, усвідомлення цілей 
підприємства та ототожнення їх із власними 
цілями та цілями колективу) [10]. 

Встановлено, що діагностика соціально-
психологічного клімату на підприємстві до-
зволяє оцінити: 1) готовність колективу до 
спільної роботи; 2) групову згуртованість 
працівників; 3) наявність неформальних ор-
ганізацій і відповідних їх лідерів; 4) причини 
виникнення й джерела соціально-
психологічної напруженості; 5) схеми взає-
модії й інформаційного обміну між колекти-
вами (підрозділами); 6) дублювання функцій, 
функціональні перетинання; 7) соціально-
психологічний клімат у колективі; 8) індиві-
дуально-особистісні особливості працівників 
і прогноз їх поведінки [1]. 

В контексті цього визначено, що одним із 
ключових бізнес-індикаторів в системі оці-
нювання соціально-психологічного клімату 
на підприємстві є розрахунок інтегральної 
характеристики згуртованості в колективі 
(групі), яка є мірою єдності та спричинена ус-
відомленням спільностей цілей, завдань та 
ідеалів, – формула (1): 

 

 0,5 1

P

K

V
S

N N





,   (1) 

 

де SK – індекс згуртованості колективу (гру-
пи); 

∑VP – кількість взаємопозитивних виборів в 
колективі (групі) відповідно до запитання: «З 
ким би ви хотіли (не хотіли) працювати ра-
зом для досягнення визначеної мети?»; 

N – кількість членів колективу (групи), що 
брали участь в опитуванні [14]. 
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Беручи до уваги наведене вище, тут доцільно 
відмітити наукову роботу В. Сич [13], в якій 
зазначено, що визначення рівня соціально-
психологічного клімату на підприємстві до-
цільно здійснювати виходячи із орієнтації 
працівників на «працю» і/або на «відносини» 
на основі з’ясування їх реального та ідеаль-
ного бачення. 

Що стосується чинників, що зумовлюють за-
доволеність працівників виконуваною робо-
тою, то основними серед них є: 1) вдалий ви-
бір працівником фаху; 2) цікавість роботи; 3) 
успішність роботи; 4) система стимулювання; 
5) стиль керівництва тощо [1, 4, 17]. 

Тут варто відмітити, що основна (ключова) 
роль керівника (менеджера) у формуванні 
позитивного соціально-психологічних кліма-
ту на підприємстві – правильно організувати 
роботу і мінімізувати рівень конфліктності у 
колективі через вольові якості, що виявля-
ються у вимогливості, відповідальності, само-
стійності у прийнятті остаточного рішення, 
непримиренності до всього, що шкодить 
справі [4, 14]. 

Поряд з тим, виходячи із методичних реко-
мендацій щодо оцінки стану соціально-
психологічного клімату на підприємстві з 
урахуванням його ключових домінант з точ-
ки зору синергетичного підходу [12], встано-
влено, що за допомогою методу «градієнт 
станів» можна оцінити рівень соціально-
психологічного клімату в колективі і визна-
чити наявність або відсутність проблем. Крім 
цього з’ясовано, що поданий підхід дозволяє 
визначити стан проблеми в цілому, а врахо-
вуючи складність та багарівневість об’єкта 
дослідження – соціально-психологічного клі-
мату в колективі, то тут варто зазначити про 
необхідність детального аналізу всіх його 
складових (домінант), серед яких виокремле-
но: 

1) домінанта роботи особистості (задоволе-
ність індивіда працею як особистісна доміна-
нта соціально-психологічного клімату); 

2) домінанта роботи колективу (згуртова-
ність колективу як групова домінанта соціа-
льно-психологічного клімату; 

3) домінанта роботи підприємства (лояль-
ність до підприємства як організаційна (кор-
поративна) складова соціально-
психологічного клімату) [10, 12]. 

Тут доцільно також зазначити, що Н. Базалій-
ська та А. Гук [2] стверджують, що основними 
шляхами оптимізації соціально-
психологічного клімату на підприємстві є: 1) 
формування однодумності і узгодженості 
стосовно до норм, прийнятих в організації; 2) 
створення таких умов у рамках організації, 
які забезпечили б можливість актуалізації 
ціннісних орієнтацій особи в процесі роботи; 
3) зростання почуття впевненості членів ор-
ганізації у власних силах і здібностях; 4) роз-
виток умінь цілеспрямованого впливу на мо-
тиваційну сферу підлеглих; 5) проголошення 
принципу рівних можливостей, справедливо-
го розподілу нагороджень, створення обста-
вин, що стимулюють дискусію, обмін знан-
нями, досвідом; 6) гнучкість у здійсненні ко-
нтролю, надання певної автономності в про-
цесі вирішення виробничих завдань; 7) вико-
ристання процесів наслідування, імітації, мо-
делювання тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дослідження дово-
дять, що: 

1. Метою діагностики соціально-
психологічного клімату на підприємстві є пі-
двищення ефективності і результативності 
роботи персоналу за рахунок профілактики 
трудових конфліктів, підвищення командної 
згуртованості й підтримки основних елемен-
тів корпоративної культури підприємства. 
Досягнення окресленої мети передбачає ви-
рішення таких завдань: 

- виявити фактори (чинників) формування 
соціально-психологічного клімату, за допо-
могою яких можна керувати ним; 

- визначити рівень сприятливості соціально-
психологічного клімату в колективі та пода-
льші управлінські впливи з метою коригу-
вання його стану. 

2. Домінантами (складовими) соціально-
психологічного клімату через призму відно-
син та комунікацій в системі «працівник – ко-
лектив – підприємство» є: 1) домінанта робо-
ти особистості; 2) домінанта роботи колекти-
ву; 3) домінанта роботи підприємства. 

Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є удосконалення системи част-
кових діагностичних цілей діагностики дія-
льності (економічної діагностики) підприєм-
ства з урахуванням поданих результатів дос-
ліджень. 
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