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позицією в професійній діяльності і апріорно позитивним ставленням як до співробітників і
навколишньої дійсності, так і до себе як керівника і особистості.
Визначено недостатній рівень сформованості професійної толерантності досліджуваних
керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано баланс спрямованості професійної
толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Встановлено
взаємозв’язок типів спрямованості з рівнями сформованості професійної толерантності
досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Ключові слова: професійна толерантність керівника загальноосвітнього навчального закладу,
сформованість професійної толерантності керівника загальноосвітнього навчального закладу, типи
спрямованості професійної толерантності керівника загальноосвітнього навчального закладу.
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УДК 159.9:005.32:172
Карковська Р.І.
ЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА У ВІТЧИЗНЯНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Карковська Р.І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях.
Статтю присвячено аналізу вітчизняних психологічних досліджень проблем етичності в організації.
Проаналізовано змістовні та методологічні аспекти вивчення в Україні етичної організаційної
поведінки. Встановлено, що в дослідженнях етичності в організації опитуваними переважно є
працівники наукових і освітніх організацій, правоохоронних органів та підприємці. Форми неетичної
поведінки, які стали об’єктом пізнання психологів, – корупція, наукове шахрайство, мобінг.
Констатовано деякі зовнішні чинники етичної організаційної поведінки: низька оплата праці,
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незайнятість на робочому місці, відсутність дієвих санкцій тощо. В якості емпіричних методів
вивчення етичної організаційної поведінки застосовують опитування і аналіз документації.
Найпоширеніший психологічний підхід до підвищення етичності в організаціях – розвиваючий вплив на
моральну свідомість працівників з допомогою соціально-психологічної тренінгу, психологічного
консультування та просвітницької роботи.
Ключові слова: етична організаційна поведінка, моральна свідомість,
етичний кодекс,
корупція, плагіат, шахрайство, мобінг.
Карковская Р.И. Этическое организационное поведение в отечественных психологических
исследованиях. Статья посвящена анализу отечественных психологических исследований проблем
этичности в организации. Проанализированы содержательные и методологические аспекты изучения в
Украине этического организационного поведения. Установлено, что в исследованиях этичности в
организации опрашиваемыми преимущественно являются работники научных и образовательных
организаций, правоохранительных органов и предприниматели. Формы неэтичного поведения, ставшие
объектом познания психологов, – коррупция, научное мошенничество, моббинг. Констатированы
некоторые внешние факторы этического организационного поведения: низкая оплата труда,
незанятость на рабочем месте, отсутствие действенных санкций. В качестве эмпирических методов
изучения этического организационного поведения применяют опрос и анализ документации. Наиболее
распространенный психологический подход к повышению этичности в организациях – развивающее
воздействие на нравственное сознание сотрудников с помощью социально-психологического тренинга,
психологического консультирования и просветительской работы.
Ключевые слова: этическое организационное поведение, нравственное сознание, этический
кодекс, плагиат, коррупция, мошенничество, моббинг.

Постановка проблеми. За Індексом економічної свободи – 2017 (більшість даних
охоплюють другу половину 2015 року та першу половину 2016 року) Україна займає в рейтингу
166 місце із 180. Наша держава входить в найнижчу категорію – пригнічених (несвобідних), і з
1995 року жодного разу не піднімалась вище передостанньої категорії – переважно
несвобідних. Зокрема, за показниками верховенства закону Україна набрала такі бали (із 100
можливих за кожним пунктом): чесність уряду – 29,2, ефективність судочинства – 22,6, права
власності – 41,4 [46]. За Індексом сприйняття корупції – 2016 Україна посіла 131 позицію із 176,
набравши 29 балів із 100 (чим вищий бал тим нижчий рівень корупції в державі). Ситуація в
Україні означається як корупційне дно [49]. За результатами всеукраїнського опитування,
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною
службою Центру Разумкова (14–22 листопада 2015 року) 11,5% респондентів вказали, що за
останні 12 місяців їм особисто чи членам їхньої сім’ї доводилось давати хабар за отримання
адміністративних послуг; 18,1% опитаних відмовились відповідати на це питання [26]. За
Глобальним індексом ґендерного розриву 2016 Україна знаходиться на 69 позиції із 144. За
окремими індикаторами, на основі яких розраховується індекс, маємо такі місця в рейтингу:
рівень освіти – 26 місце, економічна участь та можливість – 40, здоров’я і тривалість життя – 40
місце, політичні повноваження – 107 [55]. Компанія EY провела опитування 4100 представників
великих компаній з 41 країни (EMEІA), присвячене ризикам шахрайства у 2017 році. За
показником оцінки опитуваними рівня хабарництва у своїй державі Україна показала
найгірший результат. 88% опитуваних з України вважають, що в нашій державі хабарництво
існує на дуже високому рівні. 37% опитуваних повідомили, що готові запропонувати грошову
винагороду заради задоволення бізнесових інтересів (укладення угоди тощо). Лише 12%
опитаних відзначили, що в їхніх організаціях нормативна регуляція сприяє підвищенню
етичності [34]. Дослідження доброчесності в освіті України, проведеного Організацією
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСD), доводить існування у галузі серйозних
проблем, які стосуються недотримання професійної етики працівниками. Йдеться про
корумпованість, академічну недоброчесність, дієвість неформальних домовленостей, неналежне
визнання навчальних досягнень [38]. Наведені цифри демонструють, що неетична поведінка в
різних галузях є проблемою загальносоціального рівня в Україні. Неетична поведінка набула
масово поширення, що сприяє її відтворенню та переводить в ранг неформальної соціальної
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норми. Організації і державного, і приватного секторів стоять перед необхідністю застосування
дієвого інструментарію підвищення етичних стандартів. Організаційні середовища є полем
соціалізації дорослих, а відтак, мають ресоціалізаційний потенціал. Наявність правової норми
не гарантує її виконання, тому розв’язання проблем неетичної організаційної поведінки вимагає
застосування, поряд з правовими та економічними, і соціально-психологічних засобів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення етичної організаційної поведінки
як напрям психологічних досліджень активно розвивається в Європі та США з 80-х років
минулого століття. Очевидно, ця тематика належить до сфери вивчення психологічних основ
моральної поведінки. Виявлені соціально-психологічні механізми формування та виявів
моральної поведінки переважно є прикладними, тому придатні для аналізу організаційної
поведінки. Лінда К. Тревіно із співавторами виділили такі аспекти етичної організаційної
поведінки в якості предмета психологічних досліджень: неетична поведінка (брехня, обман,
злодійство); етична поведінка як дії, які відповідають мінімальним моральним стандартам
(чесність, законність); етична поведінка як дії, які перевищують моральний мінімум
(благочинні пожертви, повідомлення про факти корупції чи незаконної діяльності); етичні
рішення; умови, за яких неетична поведінка в організації стає нормою. В огляді досліджень
етичної організаційної поведінки, опублікованому понад десять років тому, вчені представили
широке коло проблем, зокрема, наголосили на неоднозначності зв’язку моральної свідомості та
моральної поведінки особистості. Моральні судження та наміри далеко не завжди втілюються у
фактичній поведінці. Водночас моральна поведінка може реалізовуватися автоматично, без
свідомих моральних переживань чи роздумів. Наведено результати досліджень, в яких йдеться
про вплив особистісних якостей на етичну поведінку в організації (сили Я, локусу контролю) та
дію організаційного контексту (конфлікти, система винагород та покарань, поведінка
ровесників, лідери, лінгвістичні практики тощо) [56]. Тінг Жанг, Франческа Джино та Макс Х.
Базерман виділили дві групи підходів до вивчення етичної поведінки: ціннісно-орієнтовані та
структурно-орієнтовані. Ціннісно-орієнтовані дослідження спрямовані на вивчення
індивідуальних схильностей бути моральним. Ідея практичного застосування результатів цих
досліджень полягає в можливості апелювати (нагадувати) до моральних цінностей та
ідентичності людей для підвищення етичності їхньої поведінки. Структурно орієнтовані
дослідження спрямовані на вивчення зовнішніх факторів зниження неетичної поведінки та
мають на меті модифікацію стимулів середовища для зменшення кількості неетичних дій.
Автори обґрунтували доцільність застосовувати комплексно два підходи для корекції неетичної
поведінки та вважають доцільним зміщення акценту на поведінкові дослідження з питань
етики. Т. Жанг з колегами запропонували низку способів зниження неетичної поведінки в
організації. Наприклад, внутрішньоорганізаційне інформування про дотримання працівниками
етичних норм поведінки, нагадування про публічні зобов’язання, вживання понять, пов’язаних
з мораллю (діти, час тощо), дієве санкціонування, аудит суперечностей у заходах впровадження
політики компанії щодо підвищення етичності [58]. Різноманіття сучасних психологічних
досліджень етичної організаційної поведінки ілюструють розробленість та актуальність цієї
тематики на Заході. Прикладом можуть слугувати результати вивчення деяких факторів
етичності працівників в організації. Зокрема, виявлено нелінійний зв’язок між рівнем неетичної
проорганізаційної поведінки працівників та етичним лідерством у компанії: зростання
етичності лідерства від низького до помірного сприяє поширенню неетичної проорганізаційної
поведінки працівників, а зростання етичності лідерства в організації від середнього до високого
рівня знижує неетичність працівників (Міао Цин та ін.) [54]. Встановлено стійкий ефект
підвищення етичності організаційної поведінки внаслідок тренінгу розвитку етичності (Даніель
І. Уоррен, Джозеф П. Гаспар та Вільям С. Лауфер) [57]. Марк С. Боліно та Ентоні Клодц
виділили п’ять причин неетичної поведінки працівників, які попередньо демонстрували
конструктивну дискреційну поведінку в організації (зниження ресурсів, дозволеність,
несправедливість і гнів, тиск оточення, управління враженням) [48]. Досліджено, що надмірна
емоційна включеність в роботу сприяє неетичній проорганізаційній поведінці працівника
(Деджун Тоні Конг) [51]; трактування себе як професіонала та доступ до грошей підвищують
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ймовірність корупції (Мар’ям Кучакі та інші) [52; 53]; знижена здатність до самоконтролю (як
особистісна характеристика і як ситуативний результат виснаження) зменшує стійкість особи
перед спокусою обманути (Франческа Джіно та інші) [50].
Мета дослідження – на основі аналізу психологічних досліджень виділити напрямки
вивчення етичної організаційної поведінки в Україні, описати міру розробленості зазначеної
тематики вітчизняними психологами та виділити перспективи подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Увагу вітчизняних
психологів в першу чергу привертають етичні аспекти діяльності працівників державних
правоохоронних органів, науки і освіти та підприємців. В окремих дослідження йдеться про
порушення етичних норм як загальнодержавне явище. Наприклад, Олена Луценко виділила
зменшення моральних та етичних обмежень як адаптивний механізм в перехідний період і
пов’язала його «з недосконалим правовим захистом та слабкими соціальними гарантіями під
час перехідних процесів у державі» [36, 15]. Опитуваним, які вирізнилися найвищими
показниками адаптивності, була властива знижена моральна нормативність. Серед корисних
для адаптації якостей люди виділили аморальність і асоціальність поведінки (хитрість,
спритність, підлість, нечесність) [36]. За Нігорою Хазратовою, в основі етичних проблем у
державному управлінні – легітимація в масовій свідомості керівника, який підтримує кулуарні
домовленості, через пріоритетність вирішення ситуативних питань порівняно зі стратегічними.
Це призводить до корупції та приховування неефективності управлінської діяльності шляхом
імітації звітів та досягнень [44]. Впливати на масову свідомість через ЗМІ для подолання
корупції вважає за доцільне Сергій Гаркавець. Корупцію він потрактував як інструментальну
цінність особистості. Факторами її поширення названо негативне ставлення громадян до
правоохоронців (через це не повідомляють про факти корупції) і низьку оплату праці посадових
осіб (як виправдання хабарництва) [20].
Один із напрямків вітчизняних досліджень етичної організаційної поведінки – вивчення
корупції у правоохоронних органах. Шляхом теоретичного дослідження Назарій Баранюк
виділив групу «негативних духовних цінностей» в організаційній культурі системи
правоохоронних органів: нерівність чоловіків та жінок, привілейованість управлінців,
пріоритетність успіху справи над дотриманням правових норм [5]. Запропоновано типологію
«форм корупційного делікту правоохоронців: корупційні злочини; корупційні діяння;
порушення спеціальних обмежень; невиконання обов’язків у боротьбі з корупцією; порушення
вимог фінансового контролю; порушення службової етики» [24, 6]. Хоча вітчизняні науковці
відзначають наявність зовнішніх причин корупції в правоохоронних органах, їхня увага
зосереджена на особистісних детермінантах неетичної поведінки. Наприклад, комплекс
неповноцінності та компенсаторні механізми роблять особу чутливою до провокуючих корупції
і формують «корупціогенну особистість» [22]. За результатами опитування працівників ОВС
виділено фактори зниження антикорупційної стійкості: незадоволеність рівнем матеріального
забезпечення та почуття нереалізованості у сфері професійної діяльності [23]. Виділено три
аспекти (перцептивний, мотиваційний, легітимаційний) внутрішньоособистісної психологічної
регуляції нормативно-правової поведінки особистості в системі держслужби [17]. Михайло
Данчук виявив психологічні особливості правоохоронців, які вчинили корупційні дії (шляхом
зіставлення психологічних якостей 118 співробітників СБ України – суб’єктів корупційного
делікту, та 60 правоохоронців того ж підрозділу СБ України, які сформували контрольну
групу). За його результатами, схильність до корупційного делікту властива правоохоронцям з
акцентовано вираженими гіпертимними, демонстративними, ригідними та дистимними рисами.
Схильність до корупції за конкретним типом у правоохоронців детермінована домінантністю,
сміливістю, суворістю, довірливістю та практичністю [24]. Юлія Падафет, спираючись на
результати опитування керівників органів державної виконавчої влади (84 державних
службовців Харківської області), дійшла висновку, що фактор особистості керівника в
дотриманні етичних вимог при виконання службових обов’язків первинний щодо законодавчонормативних заходів [39]. У рамках юридичного аналізу проблеми дотримання етики
держслужбовцями наголошено на надмірній загальності нормативних положень, а також
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відсутності механізмів притягнення працівників до відповідальності за аморальні дії (Анна
Товмач) [43].
Акцент на особистісних детермінантах етичної поведінки спостерігається і у
вітчизняних дослідження менеджерів, зокрема, підприємців (Світлана Баранова [4], Ірина
Блохіна [6], Олена Винославська [7], Марія Кононець [30]). В основі цього підходу ідея
самостійного волевиявлення як найдієвішого фактора етичності дій особи. Для
конструктивного розв’язання підприємцями етичних проблем, з якими їм доводиться стикатися
(питання найму та звільнення, невиконання працівникам своїх обов’язків, обман з боку
працівників тощо), рекомендується розвивати їхню моральну свідомість та навички етичної
поведінки. В якості інструмента для такого розвитку дослідники пропонують соціальнопсихологічний тренінг. Наголошується на доцільності застосування тренінгів для розвитку
моральної свідомості, корекції етичних установок і в роботі з підприємцями, управлінцями, і в
рамках професійного навчання майбутніх менеджерів [4; 6; 11; 14; 15; 30; 31; 32].
Результати опитувань, отримані науковцями-психологами, підтверджують існування
етичних проблем у сфері освіти. До них належать розбіжність між формальними і
неформальними – реально діючими, нормами в колективі; паразитування на результатах роботи
інших; зловживання щодо молодих викладачів, вимушене виконання завдань, в яких викладач
не вбачає доцільності [13]; несправедливе оцінювання студентів [13; 31]; наукове шахрайство
(плагіат) [33]. Шляхи розв’язання етичних проблем у діяльності науково-педагогічних
працівників О. Винославська вбачає у наданні психологічної допомоги викладачам (через
діяльність психологічної служби вищого навчального закладу), у просвітницькій роботі з
аспірантами [13] та розвитку моральної свідомості аспірантів через поширення
підприємницького типу організаційної культури в університеті [16]. Названо причини плагіату
(невміння писати наукові роботи, відсутність мотивації до самостійного написання наукової
роботи/статті, відсутність відповідальності за плагіат, відсутність розуміння поняття плагіат,
непорядність) [33], які окреслююсь стратегічні завдання для підвищення рівня етичності в
науковій галузі. Але встановлення санкцій за плагіат, підвищення компетентності і
мотивованості наукових працівників вимагають конкретного інструментарію та механізмів
впровадження, дієвість яких була б підтверджена результатами емпіричних досліджень.
У дослідженнях організаційної культури загальноосвітніх організацій (Олена
Винославська, Людмила Карамушка) одним із діагностичних показників рівня організаційної
культури є «мотивація і мораль» [10; 28; 29]. Це шкала методики «Оцінка рівня організаційної
культури» І. Ладанова [35], яка включає суб’єктивну оцінку працівником задоволеності
оплатою праці, горизонтальних та вертикальних взаємин, заохочення ініціативи та ставлення до
організації. Отже, йдеться не про етичність працівників, а про ознаки організаційної культури,
які можуть вплинути на етичну поведінку в організації. Наприклад, незадоволення різними
аспектами взаємодії в колективі та демотивованість низькою оплатою чи обмеженням
ініціативи знижують лояльності працівників до організації та підвищують ризик неетичної
поведінки (корупції, порушення конфіденційності тощо) [27, 369]. Проте, встановлені зв’язки
між рівнем організаційної культури та характеристиками освітніх організацій свідчать про
загрози для етичної поведінки їхніх працівників. Встановлено, що компонент організаційної
культури «мотивація і мораль» обернено корелює з часом існування освітньої організації та
кількістю працівників у ній [28]. Це означає, ризики неетичної організаційної поведінки
існують в першу чергу у великих загальноосвітніх навчальних закладах із тривалою історією.
Також виявлено прямий зв’язок між рівнем посадово-кваліфікаційних характеристик
працівників та їхньою суб’єктивною оцінкою рівня організаційної культури, зокрема, за
показником «мотивації і моралі» [10]. Такий результат може свідчити про невідповідність умов
роботи очікуванням працівників з низьким рівнем посадово-кваліфікаційних характеристик,
про ймовірну дискримінацію цих працівників на робочому місці. Водночас, працівники з
високими посадово-кваліфікаційними характеристиками могли частіше давати соціально
бажані відповіді. Можливо, вони почуваються причетними до організації, тими, хто виконує
представницькі функції і повинен якнайкраще відгукуватись про навчальний заклад.
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Формою неетичної поведінки в організації є мобінг як повторювана ворожа поведінка
щодо іншої особи в колективі, цькування на робочому місці [1, 4]. Олександр Сорока на основі
теоретичного аналізу змісту, видів та причин мобінгу подав низку рекомендацій щодо адаптації
нового працівника для попередження психологічних утисків на робочому місці. Наприклад,
забезпечення зворотного зв’язку від працівників, раціональний розподіл праці без дублювання і
перетинів завдань, раціоналізація та відкритість інформаційних протоків [42]. За результатами
опитування працівників органів охорони державного кордону (272 особи), 87,5% у різні періоди
проходження служби були свідками мобінгу в підрозділі. Причинами мобінгу вони назвали
конкуренцію, поведінку жертви, заздрощі, байдикування, конфлікти, некомпетентність
командира та його самоусунення від розв’язання проблеми цькування. За результатами
теоретичного дослідження запропоновано та апробовано рекомендації керівникам
прикордонних підрозділів щодо діагностики і подолання мобінгу серед підлеглих [1, 7–10].
Встановлено зв’язок мобінгу з факторами ризику для професійного здоров’я працівника
(педагога) [25].
Ще один напрям досліджень етичності в організації – це аналіз змісту етичних кодексів
та виявлення їхнього впливу на етичність працівників. О. Винославська виявила, що в період
2008–2009 років (економічна криза) порівняно з 2000–2001 роками зросла частка організацій, в
яких наявний етичний кодекс (на 8,6%). Проте, введення в організаціях етичних кодексів
майже не вплинуло на рівень моральної свідомості працівників. Зросла кількість етикопсихологічних проблем в організаціях, які стосуються порушення рамок в субординаційній
взаємодії, викривленого трактування («підтягування») етичних норм відповідно до потреб
організації, неетичної поведінки керівника, хабарництва [8]. На основі опитування 150
менеджерів вищої і середньої ланки (різних напрямків діяльності) зроблено висновок, що «для
менеджерів, які виявляють високий або середній рівень етичної поведінки в організації,
наявність або відсутність етичного кодексу не є дуже принциповою. У той же час для
менеджерів, схильних до виявлення низького рівня етичної поведінки, наявність в організації
етичного кодексу виступає запобіжним чинником» [7, 87]. Аналіз етичних кодексів 15
університетів США, Англії, Німеччини та Італії показав, що етична поведінка є одним із
«провідних принципів етичних кодексів університетів» (поряд з «відповідальністю перед усіма
інтересантами, конкурентоздатністю, служінням суспільству ... повагою до закону, підтримкою
міжнародного співробітництва, захистом довкілля») [12, 13]. Описано бажану структуру
етичного кодексу та підкреслено необхідність вивчати задоволеність очікувань усіх учасників
навчально-виховного процесу, узгодженість цих очікувань між собою (психологічний контракт)
та з етичним кодексом, а також обмеження в реалізації етичних норм [9; 12]. З допомогою
лінгвістичного аналізу англомовних текстів етичних кодексів компаній виділено два типи
етичних кодексів: внутрішньо орієнтовані – для співробітників організації, та зовнішньо
орієнтовані – для широкого загалу (Юлія Шипіцина). Організації мають на меті встановити
норми етичної поведінки у своєму внутрішньому середовищі, а також презентувати і
рекламувати себе з метою створення позитивного іміджу етично спрямованої компанії. Етичні
кодекси можуть бути засобом маніпуляції для формування лояльного ставлення до компанії (у
споживачів, потенційних працівників тощо). Виділено ознаки рекламного дискурсу в тексті
етичного кодексу. Наприклад, екскурси в минуле для підкреслення стабільності компанії,
підкреслення спільності інтересів працівників та керівництва, вживання гасел, поєднання
різноманітних пластів лексики [45; 46].
Серед дослідників є прихильники ідеї впровадження етичних кодексів як превентивного
засобу порушення етичних норм в професійній взаємодії [37], і ті, хто поділяє думку, що
наявність корпоративних правил в організації не гарантує їхнього втілення. Одна із запорук
дієвості цих правил – освітні інтервенції для розвитку моральної свідомості працівників
(зокрема, керівників) та створення етичного оточення в організації [40; 41].
Дотичні до проблематики етичної організаційної поведінки дослідження нормативної
поведінки, формою якої є етична поведінка [21, 43]. Зокрема, ідея про те, що надмірно жорсткі
норм провокують особу їх обходити [3], типологія норм (правові норми, норми соціальної
62

Організаційна психологія. Економічна психологія. № 2–3 (9–10) / 2017

моралі та особистої моралі) та специфіка нормативної регуляції в нестандартних ситуаціях [2],
трактування конформізму як механізму продукування соціально-нормативної поведінки
особистості, а мотиву безпеки як її базової спонуки [18], дія дітей на дорослих в якості спонуки
поводитись етично [19].
Висновки. Аналіз вітчизняних психологічних досліджень показав, що найбільший
інтерес науковців, які займаються питанням етичності в організації, зосереджений на діяльності
підприємців, працівників наукових і освітніх організацій, правоохоронних органів (Державної
прикордонної служби, органів внутрішніх справ) та підприємців. До форм неетичної поведінки,
які стали об’єктом пізнання психологів, належать корупція, наукове шахрайство (плагіат),
мобінг. Один із напрямків досліджень етичності в організаціях – вивчення етичних кодексів,
зокрема, їхнього впливу на етичну поведінку працівників.
У деяких дослідженнях названо фактори організаційного середовища, які стимулюють
порушення працівниками етичних норм (низька оплата праці, незайнятість на робочому місці,
відсутність дієвих санкцій, надто загально сформульовані нормативи). Зосереджуватись на
зовнішній детермінації організаційної поведінки більшою мірою схильні дослідники із
суміжних з психологією галузей (юриспруденція, менеджмент, лінгвістика, педагогіка) та
психологи, які досліджують мобінг.
У вітчизняній психології провідним підходом до вивчення детермінації етичної
організаційної поведінки є дослідження її особистісних факторів. Запропоновані психологами
заходи для розв’язання етичних проблем в організаціях передбачають розвиток моральної
свідомість працівників, а також розвиток компетенцій, необхідних для виявлення і корекції
неетичної поведінки в колективі (щодо останнього, йшлося про мобінг). В якості практичних
психологічних методів підвищення етичності працівників в організації дослідники найчастіше
пропонують застосовувати соціально-психологічний тренінг, рідше – психологічне
консультування, просвітницьку роботу та заходи формування організаційного середовища, яке
б стимулювало етичну поведінку.
Для емпіричного вивчення етичних проблем в організації вітчизняні психологи
застосовують переважно метод опитування. Опитування спрямовані на отримання відомостей
про факти неетичної поведінки чи отримання суб’єктивних оцінок опитуваних про рівень
етичності в їхніх організаціях. Винятком є дослідження етичних кодексів та дослідження
корупції в правоохоронних органах (М. Данчук), де було застосовано аналіз документів.
Перспективи подальших досліджень. Аналіз психологічних досліджень, які
стосуються етичності працівників в організації, вказує на інтерес науковців до цієї тематики. З
огляну на гостру соціальну значущість проблематики доцільно спрямовувати наукову
активність на прикладні дослідження та дбати про популяризацію і впровадження їхніх
результатів. Доцільно розвивати дослідницьку роботу, спрямовану експериментальне вивчення
етичної поведінки та аналізу відомостей про зафіксовані факти неетичної поведінки.
Корисними будуть інтеграція і поглиблення світових напрацювань у вивченні
зовнішньої детермінації етичної організаційної поведінки. Відомості про психологічні
механізми дії організаційних стимулів на етичну поведінку працівників матимуть переконливий
вплив на управлінців та організаційних психологів щодо дієвості впровадження змін у
компаніях і вказуватимуть на конкретні інструменти підвищення етичності.
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Karkovska, R.І. Ethical organizational behavior in Ukrainian psychological research. The article
analyzes Ukrainian psychological research on ethics in the organization, focusing on the content and
methodological aspects of studying ethical organizational behavior in Ukraine. It has been found that research
on ethics in Ukrainian organizations has been conducted mainly in scientific, educational and business
organizations and law-enforcement bodies (State Border Guard Service, police). The forms of unethical
behavior studied by researchers include corruption, fraud and mobbing. One of the subjects of studying ethics
in organizations is the ethical code, in particular, its impact on employees' ethical behavior. Among the external
factors behind unethical organizational behavior are low wages, idling in the workplace, lack of effective
sanctions, etc. The study of ethical organizational behavior should focus on its person-related determinants. The
empirical methods of studying ethical organizational behavior include surveys and documentation analyses. The
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ways used by psychologists to solve ethical problems in organizations include the development of employees'
moral consciousness and competencies for unethical behaviors identification and prevention (e.g. mobbing). As
practical psychological methods to improve employees' ethical organizational behavior, organizational
psychologists most often use socio-psychological training, counseling and educational talks, and, less often,
different organizational environment development techniques that would stimulate ethical behavior.
The promising areas of ethical organizational behavior research may include analyses of non-ethical
organizational behaviors and psychological mechanisms of external determination of ethical organizational
behavior.
Key words: ethical organizational behavior, moral consciousness, ethical code, corruption, plagiarism,
fraud, mobbing.
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УДК 159.9.019.3:130.2
Когут О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури. У статті
розглянуто сучасні напрями дослідження розвитку організаційної культури вищого навчального закладу
зі специфічними умовами навчання, виокремлено етапи розвитку організаційної культури та її
компоненти, здійснено пошук понятійно-категоріального апарату обраної теми дослідження.
Поняття «організаційна культура» розглядається як ідеологічна основа організації, на якій
ґрунтується її філософія, здійснюється стиль керівництва вищим навчальним закладом та
підрозділами, створюються умови для праці, розробляються мотиватори для розвитку професійноособистісної й особистої сфер життєдіяльності працівників. Організаційна культура досліджується
як система взаємопов’язаних компонентів, що динамічно розвиваються та визначають певні етапи її
розвитку; як процес діяльності та взаємодії співробітників, відображений у психологічному та
організаційному кліматі; як структурна організація, що є конкурентоспроможною на ринку праці.
Ключові слова: організаційна культура, конкуренція, управлінська команда, лідерство,
організація, психологічний клімат, організаційний клімат.
Когут А.А. Теоретические аспекты развития организационной культуры. В статье
рассмотрены современные направления исследования развития организационной культуры высшего
учебного заведения со специфическими условиями обучения, выделены этапы развития организационной
культуры и ее компоненты, осуществлен поиск понятийно-категориального аппарата темы
исследования. Понятие «организационная культура» рассматривается как идеологическая основа
организации, на которой основывается ее философия, осуществляется стиль руководства высшим
учебным заведением и подразделениями, создаются условия для труда, разрабатываются мотиваторы
для развития профессионально-личностной и личной сфер жизнедеятельности работников.
Организационная культура исследуется как система взаимосвязанных, динамично развивающихся
компонентов, которые определяют этапы ее развития; как процесс деятельности и взаимодействия
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