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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА ПРОКУРОРІВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ 

 
До умов нормальної життєдіяльності прокуратур, безумовно, відно-

ситься їх належне фінансове і матеріальне забезпечення, особливо су-
часною оргтехнікою; належний рівень оплати праці та іншого забезпе-
чення. Проте не менш важливішою передумовою згуртованості колек-
тиву прокуратури є забезпечення в ній нормального психологічного 
клімату, який, у свою чергу, є запорукою додержання етичних правил 
у стосунках між членами колективу. 

Визначення психологічного клімату в суспільстві походить від тер-
міна «психологія» як науки і сукупності психічних особливостей соціа-
льної, національної та іншої групи людей [1, с. 72]. У деяких наукових 
визначеннях під психологічним кліматом у колективі розуміють само-
почуття кожної особистості, її задоволення групою, комфортність пе-
ребування в ній (Н. Обран-Лембрик), стійкий психологічний настрій, 
що значною мірою впливає на взаємини людей, їхнє ставлення до 
праці та навколишнього середовищ (Н. Коломінський), атмосферу, 
домінантні відносини, думки почуття, настрої, переживання 
(М. Дяченко, Д. Кандибович), міжособистісні відносини, думки, по-
чуття, настрої, переживання тощо, що впливають на настрій колективу 
(К. Платонов) [2]. 

Незважаючи на стилістичні розбіжності, всі ці визначення вірно ві-
дображають зміст психологічного клімату в колективі. При цьому слід 
погодитися з К. Платоновим, що такий клімат формується лише за 
умов стійкого прояву настроїв і суджень, які можна вважати атмосфе-
рою в колективі [2]. 
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З огляду на зміст психологічного клімату прийнято виокремлювати 
три його види: сприятливий або здоровий, несприятливий або нездо-
ровий, а також нейтральний чи мінливий, спрямованість якого важко 
конкретно визначити через відсутність чітких переконань і суджень у 
членів колективу. 

Моральний клімат у колективі працівників прокуратури може вва-
жатися здоровим тоді, коли взаємини між ними ґрунтуються на засадах 
товариського партнерства, взаємоповаги і взаємодопомоги (ч. 1 ст. 26 
Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури), 
коли члени колективу об’єднані спільним прагненням сумлінно пра-
цювати для виконання поставлених завдань і відчувають від цього 
принаймні моральне задоволення. 

Звичайно, у кожному колективі можуть бути працівники, які не по-
діляють цього загального позитивного настрою («чорні вівці»). Проте, 
потрапивши в ізоляцію, вони або змінюють стиль поведінки, або за-
лишають колектив. Значно небезпечнішими є утворення в колективі 
досить стійких угруповань з протилежними інтересами і «неформаль-
ними» лідерами, кожен з яких обстоює свої погляди на стан і перспек-
тиви розвитку взаємовідносин у колективі. 

Статтею 26 вищезазначеного Кодексу передбачено, що взаємини 
між працівниками прокуратури у їх колективах повинні ґрунтуватися 
на засадах товариського партнерства, взаємоповаги і взаємодопомоги, а 
в стосунках між собою працівники прокуратури повинні уникати про-
явів недоброзичливого ставлення один до одного, спрямовуючи свої 
зусилля на виконання покладених на прокуратуру завдань. Ці в цілому 
корисні правила поведінки мають бути поєднані з пошуками виходу із 
конфліктних ситуацій, які здебільшого випливають із невпорядковано-
сті службових відносин у колективах прокуратур. 

Основними показниками сприятливого психологічного клімату є 
такі фактори: а) високий рівень поінформованості всіх членів колекти-
ву про цілі і завдання спільної діяльності; б) високий ступінь опосере-
дкованості міжособистісних відносин і взаємооцінювання в колективі; 
в) адекватне розуміння всієї відповідальності за успіхи та порядки в 
груповій діяльності; г) високий показник ціннісно-орієнтованої і пре-
дметно-ціннісної єдності, здатності і готовності членів колективу до 
проявів особистісного самовизначення; д) задоволеність членів колек-
тиву своїм перебуванням у ньому, процесом і результатами праці;  
е) визнання авторитету керівників, які поєднують ознаки формальних і 
неформальних лідерів; є) мажорний життєстверджуючий настрій у ко-
лективі; ж) високий ступінь участі членів колективу в управлінні та 
самоуправлінні; з) згуртованість і організованість; и) свідома дисциплі-
на; і) висока продуктивність роботи; ї) відсутність плинності кадрів 
[3, с. 189]. 

Успіх діяльності кожної окремої прокуратури забезпечує цілеспря-
мований колектив прокурорів-однодумців, в якому цінують індивідуа-
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льність, творчі здібності, характер, інтереси й уподобання кожної 
окремої особистості. У цьому механізмі повинні максимально реалізо-
вуватися творчі здібності кожного. Кожен окремий працівник прокура-
тури повинен сам постійно удосконалюватися, підвищувати морально-
етичний і культурний рівень, щоб повною мірою реалізувати свій інте-
лект і здібності при виконанні службових обов’язків, не проявляти 
«чорної заздрості» до більш успішних працівників. 

Ефективним способом впливу керівника прокуратури на формуван-
ня сприятливого психологічного клімату в прокурорському колективі 
має бути особистий приклад. Наприклад, це ставлення керівника про-
куратури до самого себе, своїх обов’язків, підлеглих, до колективної 
думки. Конкретний приклад як у поведінці, так і в манері спілкування 
створює певний зразок, еталон, якого повинен дотримуватися кожен 
член колективу прокуратури. Але при цьому керівникові прокуратури 
необхідно знати особливості характеру своїх підлеглих, їхню життєву 
ситуацію, проблеми, що турбують підлеглих, їх здібності та навички в 
роботі. 

Отже, створення та підтримання, як керівником прокуратури так і 
самими прокурорами, сприятливого психологічного клімату в проку-
рорському колективі, позитивно буде впливати ефективність роботи 
конкретного прокурорського колективу. 
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