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Статтю присвячено актуальній проблемі формування сприятливих соціально-психологічних умов для 

реалізації ефективної діяльності персоналу на підприємстві. У статті досліджено чинники впливу на соціаль-

но-психологічну домінанту системи управління персоналом, яка визначає поведінку людини в колективі та пев-

ну модель взаємодії з колегами та керівництвом через призму таких понять, як: задоволеність працею, згурто-

ваність колективу та лояльність до підприємства. Також у статті за рахунок аналізу підходів різних вчених 

сформовано узагальнюючу класифікацію даних чинників з поєднанням двох класифікаційних ознак: за рівнем 

середовища  та напрямом впливу. 
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Постанова проблеми. Ефективне управ-

ління персоналом є складним багатогранним 

процесом, від якого залежить результативність 

діяльності будь-якого підприємства, організації 

або установи, їх успішне стабільне функціону-

вання та перспективи подальшого розвитку. В 

умовах економічної, політичної нестабільності та 

невизначеності, жорсткої конкуренції, а також 

обмеженості фінансових ресурсів перед вітчиз-

няними компаніями постає проблема пошуку 

нових ідей, підходів та методів раціонального 

використання трудового потенціалу, збільшення 

продуктивності праці у довгостроковій перспек-

тиві, тобто максимального залучення працівника 

у трудовий процес.  

У зв’язку з цим все більшої актуальності 

набуває питання створення необхідних умов для 

реалізації цих завдань, а саме – сприятливого 

соціально-психологічного клімату (СПК) як ба-

зису психологічного комфорту персоналу, а та-

кож можливості його ефективного регулювання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі регулювання соціально-

психологічного клімату в контексті ефективного 

менеджменту персоналу присвячено праці та 

наукові дослідження таких вітчизняних і закор-

донних вчених, як В. Бєлов, А. Єршов, Є. Кузь-

мін, Л. Корольов, Н. Мансуров, С. Мишак, 

Е. Островський, Б. Паригін, Л. Почебут, В. Ше-

пель тощо. Однак у той же час, враховуючи значну 

мінливість та динаміку зовнішніх та внутрішніх 

умов підприємства, більш детального аналізу потре-

бують фактори впливу на стан і рівень СПК колек-

тиву, що і обумовило мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Соціально-психологічний клімат – це склад-

не явище, яке об’єднує у собі певну систему вза- 
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ємовідносин між членами колективу, що під 

впливом індивідуальних психо-фізиологічних 

особливостей та внутрішньогрупових традицій і 

стандартів формують певну колективну свідо-

мість та настрій, а також комплекс психологіч-

них умов, сприяючих або перешкоджаючих про-

дуктивній спільній діяльності і усесторонньому 

розвитку особи в групі для досягнення цілей 

окремого індивіда, колективу та підприємства в 

цілому. Однак, відповідно до рис. 1 СПК розгля-

дається не тільки крізь призму сукупності відно-

син людини: до самої себе, оточуючих, викону-

ваної роботи та навколишнього світу з урахуван-

ням об’єктивності стану, але й з точки зору мож-

ливості проявити ці відносини в реальній кому-

нікації.  

Такий підхід щодо сутності та структури 

соціально-психологічного клімату є більш гли-

боким та адаптивним через те, що він поєднує 

відношення людини до певного об’єкта як в про-

цесі здійснення реальних комунікацій (де є мож-

ливість висловити свою позицію), так і лише по-

думки, через внутрішні переживання.  

Також, звертаючи увагу на нестабільність 

відносин у будь-якому колективі, необхідно за-

значити про доцільність врахування стану соціа-

льно-психологічного клімату в колективі у певний 

момент часу та перехідний стан, що обумовлю-

ється динамічними процесами на підприємстві.  

Іншими словами, необхідно враховувати 

два рівні соціально-психологічного клімату на 

підприємстві: 

перший рівень – статичний, відносно пос-

тійний. Це стійкі взаємини членів колективу, їх 

інтерес до роботи і колег по праці. На цьому рів-

ні соціально-психологічний клімат розуміється 

як стійкий, досить стабільний стан колективу, 

який, одного разу сформувавшись, здатний дов-

гий час не руйнуватися і зберігати свою сутність, 

незважаючи на ті труднощі, з якими стикається 

колектив; 
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другий рівень – динамічний, мінливий, що 

коливається. Це щоденний настрій членів колек-

тиву в процесі роботи, їх психологічний настрій. 

Цей рівень називається «психологічна атмосфера 

в колективі». Вона характеризується більш шви-

дкими, тимчасовими змінами і менше усвідом-

люється людьми. Зміна психологічної атмосфери 

впливає на настрій і працездатність працівника 

протягом робочого дня [9]. 

Отже, до кінця сформованих і статичних 

відносин не існує. Незважаючи на те, що соціа-

льно-психологічний клімат можна вважати від-

носно стабільним, він являє собою лінію тренду, 

яка змінює свій напрям в залежності від психо-

логічної атмосфери, що постійно коливається. 

Одним з важливих питань у дослідженні 

соціально-психологічного клімату є виявлення 

факторів, що його формують.  
 

 

Рис. 1. Структура СПК крізь призму відносин, об’єктивності стану та існуючих комунікацій* 

* Складено автором 

 

В теорії (економіки, соціології, психології і 

педагогіки) існує багато класифікацій таких фак-

торів. Так, наприклад, С. Мишак формує класи-

фікацію факторів за класифікаційною ознакою 

«рівень середовища», відповідно до якої вони 

поділяються на глобальні, локальні та ін. [5, с. 

87]). Аналогічний підхід використовує 

Л. Почебут, який виділяє дві групи факторів: фа-

ктори макро- та мікросередовища [8, с. 130-131].  

Згідно з даною класифікацією, фактори 

макросередовища – це той суспільний фон, на 

якому будуються і розвиваються відносини лю-

дей. До цих факторів  належать: 

- суспільно-політична ситуація в країні – 

зрозумілість і чіткість політичних та 

економічних програм, довіра до уряду 

та ін.; 

- економічна ситуація в суспільстві – ба-

ланс між рівнями технічного і соціаль-

ного розвитку; 

- рівень життя населення – баланс між 

заробітною платою і рівнем цін, спожи-

вча здатність населення; 

- організація життя населення – система 

побутового і медичного обслуговуван-

ня, страхування; 

- соціально-демографічні фактори – за-

доволення потреб суспільства і вироб-

ництва в трудових ресурсах; 

- регіональні фактори – рівень економіч-

ного і технічного розвитку регіону, рі-

вень його самостійності або дотаційно-

сті; 

- етнічні чинники – наявність або відсут-

ність міжетнічних конфліктів  за раху-

нок полінаціонального складу населен-

ня [8, с. 130-131]. 

Фактори мікросередовища – це матеріальне 

та духовне оточення особистості в організації. До 

мікрофакторів відносяться: 

Структура СПК крізь призму відносин 

Відношення до себе 

Міжособисті відносини 

Відношення до праці 

Між колегами 

Між керівником і підлеглим 

суб’єктивне 

задоволення 

об’єктивний  

стан 

Відношення до світу 

Прояв відносин в комунікаціях 
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об'єктивні – комплекс технічних, санітар-

но-гігієнічних, управлінських елементів у кожній 

конкретній організації; 

суб'єктивні (соціально-психологічні фак-

тори): 

формальна структура – характер офіційних 

і організаційних зв'язків між членами групи, офі-

ційні ролі і статуси членів групи; 

неформальна структура – наявність това-

риських контактів, співробітництва, взаємодопо-

моги, дискусій, суперечок, стиль керівництва, 

індивідуальні психологічні особливості кожного 

члена групи, їх психологічна сумісність [8, с. 

130-131]. 

Б. Паригін  у своєму дослідженні орієнту-

ється на узагальнення та врахування максималь-

ної кількості факторів, які впливають на соціаль-

но-психологічний клімат [7, с. 27]. Однак, у той 

же час, також об’єднує їх у дві групи за рівнями: 

1) чинники глобальної макросфери – це си-

стема суспільних відносин, соціально-

психологічна атмосфера, соціально-економічна 

ситуація в країні; 

2) чинники локальної мікросфери – це 

предметно-речова сфера діяльності та взаємодії 

членів колективу між собою [7]. 

Такої ж позиції щодо узагальнення факто-

рів, які формують СПК, притримується 

О. Жданов. До таких факторів він відносить: 

1) глобальне середовище: обстановка в су-

спільстві, сукупність економічних, культурних, 

політичних та інших умов. Стабільність в еконо-

мічному, політичному житті суспільства забез-

печують соціальне й психологічне благополуччя 

його членів і побічно впливають на СПК груп; 

2) локальне макросередовище, тобто орга-

нізація, у структуру якої входить трудовий коле-

ктив. Розміри організації, статусно-рольова стру-

ктура, відсутність функціонально-рольових про-

тиріч, ступінь централізації влади, участь спів-

робітників у плануванні, розподілі ресурсів, 

склад структурних підрозділів (статевовіковий, 

професійний, етнічний) тощо; 

3) фізичний мікроклімат, санітарно-

гігієнічні умови праці: спека, духота, погана 

освітленість, постійний шум можуть стати дже-

релом підвищеної дратівливості й побічно впли-

нути на психологічну атмосферу в групі. Тоді як 

добре обладнане робоче місце, сприятливі сані-

тарно-гігієнічні умови підвищують задоволеність 

від трудової діяльності в цілому, сприяючи фор-

муванню позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі; 

4) задоволеність роботою. Велике значен-

ня для формування сприятливого соціально-

психологічного клімату має те, наскільки робота 

є для людини цікавою, різноманітною, творчою, 

чи відповідає вона його професійному рівню, чи 

дозволяє реалізувати творчий потенціал, профе-

сійно зростати. Привабливість роботи підвищу-

ють задоволеність умовами праці, оплатою, сис-

темою матеріального й морального стимулюван-

ня, соціальним забезпеченням, розподілом відпу-

сток, режимом роботи, інформаційним забезпе-

ченням, перспективами кар'єрного росту, можли-

вістю підвищити рівень свого професіоналізму, 

рівнем компетентності колег, характером діло-

вих і особистих відносин у колективі по вертика-

лі й горизонталі тощо; 

5) характер виконуваної роботи. Монотон-

ність діяльності, її висока відповідальність, ная-

вність ризику для здоров'я й життя співробітни-

ка, стресогенний характер, емоційна насиченість 

і т.д. – все це фактори, які побічно можуть нега-

тивно позначитися на рівні соціально-

психологічного клімату; 

6) організація спільної діяльності колекти-

ву. Формальна структура групи, спосіб розподілу 

повноважень, наявність єдиної мети впливає на 

соціально-психологічний клімат. Взаємозалеж-

ність завдань, нечіткий розподіл функціональних 

обов'язків, невідповідність співробітника його 

професійній ролі, психологічна несумісність уча-

сників спільної діяльності підвищують напруже-

ність відносин у групі й можуть стати джерелом 

конфліктів; 

7) психологічна сумісність −  здатність до 

спільної діяльності, в основі якої лежить оптима-

льне сполучення в колективі особистісних якос-

тей учасників. Психологічна сумісність може 

бути обумовлена подібністю характеристик уча-

сників спільної діяльності. Людям, схожим один 

на одного легше налагодити взаємодію. Подіб-

ність сприяє появі почуття безпеки й упевненості 

в собі, підвищує самооцінку. В основі психологі-

чної сумісності може лежати й розходження ха-

рактеристик за принципом взаємодоповнюванос-

ті. Умовою й результатом сумісності є міжособи-

стісна симпатія, прихильність учасників взаємо-

дії друг до друга; 

8) спрацьованість − це результат суміснос-

ті співробітників в контексті певної робочої гру-

пи; 

9) характер комунікацій. Відсутність пов-

ної й точної інформації з важливого для співро-

бітників питання створює підставу для виник-

нення й поширення слухів і пліток. Низька кому-

нікативна компетентність співробітників також 

веде до комунікативних бар'єрів, росту напруже-

ності в міжособистісних відносинах, до нерозу-

міння, недовіри, конфліктів. Уміння чітко викла-

дати свою точку зору, володіння прийомами 

конструктивної критики створюють умови для 

задовільної комунікації в організації; 

10) стиль керівництва. Роль керівника в 

створенні оптимального СПК є вирішальною [1]. 

Враховуючи сказане вище, на рис. 2 наве-

дено класифікацію факторів, які впливають на 

стан соціально-психологічного клімату в колек-

тиві підприємства. 
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Рис. 2. Фактори формування СПК у колективі підприємства* 

* Складено автором 

 

Наведена узагальнююча класифікація чин-

ників має теоретичну та практичну значимість, 

яка пов’язана з можливістю вибору та викорис-

тання адекватних методів та доцільних інстру-

ментів регулювання стану соціально-

психологічного клімату в колективі підприємст-

ва за рахунок розуміння ступеня впливу та на-

пряму дії.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, соціально-психологічний 

клімат складається під впливом багатьох різнома-

нітних чинників, які різняться за рівнем середо-

вища (глобальним або локальним) та напрямом дії 

(економічним, соціально-демографічним, соціаль-

но-психологічним, організаційним). Знання та 

врахування цих чинників відіграють важливу роль 

у формуванні сприятливого лояльного середови-

ща на підприємстві та реалізації ефективного 

управління персоналом з метою отримання мак-

симального результату від діяльності. 

Подальшого дослідження потребує визна-

чення показників, які характеризують стан соціа-

льно-психологічного клімату в колективі під 

впливом визначених факторів. 

Фактори впливу на соціально-психологічний клімат 
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