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клімату (виявлення факторів формування мікро- та макросередовища, діагностика його наявного стану, 
корекція клімату). Сформовано шкалу визначення ступеня сприятливості соціально-психологічного клімату. 
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кожного адміністративно-управлінського відділу підприємства окремо та по підприємству загалом. 
Розроблено методичні положення щодо діагностування та корекції соціально-психологічного клімату 
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Abstract. The main approaches to diagnosis of socio-psychological climate are investigated in the article. The three-
step evaluation procedure of diagnosing and correction of the socio-psychological climate (identifying the micro- and 
macro-environmental factors which are forming socio-psychological climate, diagnosing its current state, correction of 
the climate) is proposed. The scale which allows to determine the favorableness degree of socio-psychological climate 
is formed. The formulas which allow to calculate integral indicators of socio-psychological climate for each 
administrative department of the enterprise management and separately for the company as a whole are proposed. The 
methodical provisions concerning diagnosis and correction of the socio-psychological climate of collectives are 
developed, using which allows the managers to be able to evaluate the climate as fully as possible and to make 
informed decisions on the choice of measures to improve its condition. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Реалії сучасних умов господарювання 
підприємств потребують підвищення уваги як до економічної, так і соціальної складових 
ефективності управління персоналом, оскільки саме людські ресурси стають головним 
чинником досягнення успіху в конкурентній боротьбі та розвитку будь-якого бізнесу. 
Соціально-психологічний клімат, що відповідає цілям підприємства, є неодмінною умовою 
створення сприятливого середовища для його ефективного функціонування й розвитку, а 
також підвищення організації та продуктивності праці, як індивідуальної, так і колективної. 
Отже, питання діагностики та корекції соціально-психологічного клімату в трудовому 
колективі є досить актуальним та має велике практичне значення, що зумовлено його 
вагомою роллю в діяльності підприємства. Результати ж діагностики варто використовувати 
керівникам при формуванні інформаційного забезпечення для прийняття управлінських 
рішень у сфері менеджменту персоналу.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вагомий внесок у розвиток 
теоретико-методологічних засад дослідження соціально-психологічного клімату було 
зроблено численними як вітчизняними, так і закордонними вченими, зокрема:  
Л. М. Карамушкою [1, с.62–67], Л. Е. Орбан-Лембрик [2, с.320–345], Б. Д. Паригіним  
[3, с.53–78], В. В. Бойком [4, с.39–44], К. Аргарізом, Д. МакГрегором [5, с.379–408] та ін.  
Б. Д. Паригін [3, с.53–78] пропонує систему потенціалів використовувати як показники 
клімату. К. Аргаріз визначав стан клімату з точки зору формальної організаційної політики, 
потреб та цінностей співробітників, а Д. МакГрегор – за відносинами між менеджерами та їх 
підлеглими [2, с.379–408]. Однак, питанню розробки методики діагностики соціально-
психологічного клімату, котра б дозволяла оцінити як фактори, що його формують, так і його 
стан одночасно в науковій літературі приділено недостатньо уваги.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Соціально-
психологічний клімат відіграє значну роль у забезпеченні високоефективної та продуктивної 
співпраці членів трудового колективу, впливає на підвищення задоволеності трудовими 
відносинами, що, у свою чергу, дозволяє досягти високої якості трудового життя. Стан 
соціально-психологічного клімату прийнято визначати через показники діяльності, відносин 
та спілкування в колективі. Зазвичай, дослідники абстрагуються від одних сторін цього 
явища та концентрують увагу на інших, а, отже, отримані ними дані характеризують тільки 
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деякі з його проявів. Варто зазначити, що сьогодні не існує такої методики дослідження 
соціально-психологічного клімату, яка б охоплювала всі його показники. 

Постановка завдання. Діагностика соціально-психологічного клімату на 
підприємствах має важливе значення, оскільки дозволяє визначити стан цього явища, як 
одного із чинників підвищення ефективності його діяльності. Актуальність проблеми, 
недостатня наукова розробка окремих її аспектів і практична значимість визначили вибір 
мети статті, котра полягає в дослідженні існуючих підходів та розробці методичних 
положень щодо діагностування та корекції соціально-психологічного клімату колективів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діагностика соціально-психологічного 
клімату колективу, відповідно до [6, с.465–480], розуміється як інтегральна змістовна 
характеристика проявів його переважаючого настрою та оцінка рівня його якості. В науковій 
літературі зазвичай виокремлюють два основні варіанти проведення діагностики соціально-
психологічного клімату колективу: 
– у рамках фундаментального дослідження, що передбачає дослідження всієї сукупності 

соціально-психологічних умов життєдіяльності колективу (керівництво і лідерство, 
рівень соціально-психологічної культури спілкування тощо); 

– у режимі оперативного обстеження, метою якого є застосування наявних знань та методів 
для вирішення конкретної практичної задачі – поліпшення стану соціально-
психологічного клімату певного колективу, а не розвиток наукових уявлень стосовно 
цього явища. 

Відповідно до [4, с.39–44], є недостатнім вимірювати, описувати або інтерпретувати 
стан соціально-психологічного клімату за допомогою таких оціночних суджень, як 
«задовольняє – не задовольняє», «подобається – не подобається», «хороший – поганий», 
«гірше –  краще,  ніж в інших колективах».  Використання в якості показників соціально-
психологічного клімату системи потенціалів, яка запропонована Б. Д. Паригіним [3, с.53–78] 
є недостатнім, оскільки за їх допомогою можливо описати психологічне самопочуття 
особистості в колективі, але вони не дають можливість отримати повну картину соціально-
психологічного клімату в ньому. У наукових джерелах [7, с.27–42; 8, с.90–115] 
наголошується на тому,  що соціометричний метод також має певні недоліки,  а саме:  
результати такого дослідження показують взаємні емоційно бажані уподобання членів 
колективу,  але не пояснюють,  чому та як саме вони склалися,  чи потрібно їх зберегти або 
змінити задля покращення стану клімату. На думку вчених  в працях [2, с.320–345; 4, с.6–38], 
конкретні організаційно-управлінські умови, економічні та правові принципи організації 
спільної трудової діяльності людей в колективах тією чи іншою мірою впливають на прояв 
індивідуальних рис працівників, а отже, є найважливішими детермінантами соціально-
психологічного клімату, за допомогою яких можна його змінювати. 

За науковим джерелом [9, с.5–26], методику діагностики соціально-психологічного 
клімату потрібно вибудовувати таким чином, щоб вона дозволяла дослідити не тільки 
загальні оціночні відомості про нього, але й фактори, під впливом котрих він формується та 
змінюючи які ним можна управляти. Базуючись на аналізі наукових джерел літератури  
[3, с.53–78; 10, с.62–88; 11, с.50–70; 12, с.139; 13 с.41–70], соціально-психологічний клімат 
колективу визначається як сукупність властивостей внутрішнього середовища організації 
(підприємства чи установи), що відображуються у свідомості її працівників та визначають 
систему ставлень членів колективу один до одного, до керівництва, до спільної справи, котра 
формує їх поведінку. 

Перелік завдань, які перед собою ставить дослідник, значною мірою визначає зміст 
методики діагностики соціально-психологічного клімату колективу. Можна виділити два 
ключові завдання діагностики соціально-психологічного клімату:  
– виявлення факторів формування соціально-психологічного клімату за допомогою яких 

можна керувати ним; 
– визначення ступеню сприятливості соціально-психологічного клімату та подальших 

управлінських впливів з метою корекції його стану. 
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Для діагностування та корекції соціально-психологічного клімату автором статті 
розроблено методичні положення, котрі дають можливість успішно вирішувати ці 
дослідницькі завдання. Положення щодо діагностики соціально-психологічного клімату 
розроблялися виходячи із структури його проявів, що складається із ставлень членів 
колективу один до одного, до керівництва, до спільної справи.  

Процес діагностування та корекції соціально-психологічного клімату містить три 
ключові етапи. На першому етапі пропонується проводити експертне опитування з метою 
виявлення факторів формування соціально-психологічного клімату, що найбільше 
впливають на його стан,  а отже,  за допомогою котрих ним можна керувати.  В якості 
експертів виступає адміністративно-управлінський персонал підприємства, а саме: 
керівники, заступники керівників, працівники, які очолюють плановий, фінансовий, 
юридичний, маркетинговий відділи, бухгалтерію, відділ праці та заробітної плати, тощо. 
Вибір саме такої цільової аудиторії для опитування зумовлений тим, що він дозволяє 
виявити перелік факторів,  котрі чинять найбільший вплив на стан клімату для кожного 
окремо взятого колективу підприємства.  Задля упорядкування факторів за ступенем впливу 
на формування клімату менеджерам пропонується здійснити їх ранжування у спеціально 
розробленій анкеті за п’ятибальною системою (1 бал – зовсім не впливає, 5 балів – спричиняє 
значний вплив).  

Стан соціально-психологічного клімату колективу формується під впливом 
сукупності факторів.  Перелік факторів,  що увійшли до анкети,  був сформований 
ґрунтуючись на аналізі наукових джерел [1, с.62–67; 14, с.111–116], відповідно до  
яких вони поділяються на фактори макросередовища (тенденції науково-технічного 
прогресу; суспільно-політична та економічна ситуація в країні; рівень життя населення; 
соціально-демографічні фактори; національний склад, релігійні, расові ознаки; особливості 
діяльності органів управління; соціально-психологічні особливості територіального району, 
в якому функціонує підприємство) та мікросередовища (особливості матеріально-
економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в колективі; 
особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною;  
стиль управління керівника колективу; наявність товариських контактів, співробітництва, 
взаємодопомоги серед членів колективу; можливість професійного та особистого  
розвитку, реалізації свого потенціалу для працівників; іміджеві характеристики фірми та її 
керівників).  

Другий етап – діагностика стану соціально-психологічного клімату з метою 
визначення ступеню його сприятливості. Соціально-психологічний клімат може чинити як 
стимулюючу, так і гнітючу дію на продуктивність праці, творчу активність та інноваційну 
поведінку працівників. Виходячи з цього, як зазначено у джерелах [2, с.320–345; 3, с.53–78], 
виокремлюють такі його стани: сприятливий, нейтральний та несприятливий. 

Авторами цього дослідження було розроблено анкету для діагностики стану 
соціально-психологічного клімату, в котрій питання розбиті на три блоки відповідно до 
структурних елементів прояву клімату, які відображають ставлення членів колективу до 
об’єктів навколишнього світу,  а саме:  один до одного,  до керівництва,  до спільної справи.  
Анкета складена за принципом полярних суджень. Чим ближче значення відповідей до 0, 
тим більш несприятливим є клімат, 2 – показник нейтрального стану клімату, а найбільш 
сприятливий стан клімату має значення 4.  Отже,  в результаті отримано шкалу відповідей в 
діапазоні від 0 до 4. Для кожного із блоків питань окремо проводиться оцінка за формулою 
середньої арифметичної. Відповідно, було сформовано шкалу визначення ступеню 
сприятливості соціально-психологічного клімату, що наведено в табл. 1. 

У результаті кількісної оцінки стану соціально-психологічного клімату колективу 
керівники матимуть змогу приймати обґрунтовані рішення щодо вибору подальших 
управлінських впливів на нього з метою корекції його стану. Для цього пропонується 
розрахувати інтегральний показник стану соціально-психологічного клімату для кожного 
адміністративно-управлінського відділу підприємства окремо за формулою: 
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де, S спк в – інтегральний показник стану соціально-психологічного клімату 

колективу певного адміністративно-управлінський відділу підприємства;  
Di – середнє арифметичне значення кожного із блоків питань;  
D max – максимальне значення показника (в нашому випадку воно дорівнює 4);  
n – кількість блоків питань (в нашому випадку n=3). 

 
Таблиця 1 

Шкала визначення ступеню сприятливості соціально-психологічного клімату  
(розроблено автором) 

 

Ступінь сприятливості соціально-психологічного клімату Інтервал значень показників 
Сприятливий 2≤S≤4 
Нейтральний S=2 
Несприятливий 0≤S≤2 

 
Стан соціально-психологічного клімату по підприємству в цілому оцінюється за 

формулою: 
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n

1
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де, S спк пп – інтегральний показник стану соціально-психологічного клімату 

колективу підприємства в цілому;  
n – кількість блоків питань (в нашому випадку n=3). 
 
Третій етап – корекція соціально-психологічного клімату колективу, оскільки 

керівнику будь-якого рівня управління варто приділяти значну увагу заходам з поліпшення 
його стану. Вибір заходів повинен здійснюватися керівником виходячи з результатів оцінки 
стану клімату, ключові з яких наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 
 

Заходи з поліпшення стану соціально-психологічного клімату  
(розроблено автором) 

 
Ступінь сприятливості 

стану соціально-
психологічного клімату 

Інтервал значень 
показників Управлінські заходи 

1 2 3 
Сприятливий 2≤S≤4 – постійний моніторинг та підтримка 

сприятливого стану соціально-
психологічного клімату; 

– проведення свят та неформальних 
зустрічей в колективі. 

Нейтральний S=2 проведення корпоративних тренінгів; 
постійний аналіз «вузьких місць» соціально-
трудової сфери підприємства (якість 
трудового життя, напруженість, конфлікти 
тощо). 
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Продовження табл. 2 
Несприятливий 0≤S≤2 – вдосконалення стилю управління керівника 

колективу; 
– поліпшення матеріально-економічних, 

технологічних та організаційно-
управлінських умов праці в колективі; 

– розробка та впровадження іміджевої 
концепції підприємства-роботодавця; 

– вдосконалення кадрової політики. 
 
Наведений перелік заходів з корекції соціально-психологічного клімату колективу не 

є вичерпним й може доповнюватися та змінюватися відповідно до особливостей кожного 
окремого підприємства, організації чи установи. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже,  у статті було досліджено 
основні підходи до діагностування соціально-психологічного клімату. Запропоновано процес 
діагностування та корекції соціально-психологічного клімату здійснювати в три етапи: 
виявлення факторів формування мікро- та макросередовища, діагностика його наявного 
стану, корекція клімату. Розроблено анкету для діагностики стану соціально-психологічного 
клімату, особливість якого полягає в окремій оцінці структурних елементів його прояву. 
Сформовано шкалу визначення ступеню сприятливості соціально-психологічного клімату. 
Запропоновано формули розрахунку інтегральних показників стану соціально-
психологічного клімату для кожного адміністративно-управлінського відділу підприємства 
окремо та по підприємству в цілому. Розроблено методичні положення щодо діагностування 
та корекції соціально-психологічного клімату колективів, що дозволяють керівникам 
максимально повно оцінювати його та приймати обґрунтовані рішення щодо вибору заходів 
з поліпшення його стану. На думку автора статті, потрібно чітко розгалужувати показники 
для проведення діагностики стану соціально-психологічного клімату та оцінки 
результативності управління ним. Задля підвищення якості управління персоналом 
підприємства є необхідною подальша розробка системи критеріїв та показників для 
проведення комплексної оцінки результативності управління соціально-психологічним 
кліматом на підприємствах. 
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