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ВСТУП
У рейтингу найсильніших військових держав світу Україна в 2020 році
посіла 27 сходинку зі 138, а серед країн Європи – 9 місце із 50. Такі дані
оприлюднив веб-ресурс Global Firepower, який щороку здійснює оцінку
сукупної військової потужності кожної з країн світу.
Це є свідченням того, що українська армія за роки активної боротьби за
незалежність нашої держави та відбиття ворожої агресії на сході України
поступово виходить на новий рівень свого розвитку за всіма напрямками.
Крім того, Україна остаточно зробила важливий стратегічний вибір,
закріпивши в Конституції положення про набуття повноправного членства
України в ЄС і НАТО.
Проте, незважаючи на велику кількість позитивних змін, залишається
ще чимало питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Одним із них
є культура відносин у військових колективах. Ця складова є надзвичайно
необхідною в професійній діяльності командирів.
Чесність та правдивість, відповідальність за власні дії і рішення,
сприяння формуванню та підтримці позитивного командного духу,
дотримання об’єктивності та незалежності в роботі, прагнення бути
справедливим у всіх аспектах діяльності, підтримувати найвищий рівень
компетенції та зразково виконувати професійний обов’язок, у відносинах
поважати конфіденційність приватної сфери, гендерну ідентичність та
соціальну різноманітність, не переслідувати та не дискримінувати інакших,
вимагати того ж від інших ‒ всі ці риси повинні бути відмінними
особливостями сучасного командира Збройних Сил України.
Метою даного методичного посібника є ознайомити командирів із
зарубіжним і вітчизняним досвідом формування культури відносин у
військових колективах, розглянути основні соціально-психологічні аспекти
культури відносин у військовому середовищі та запропонувати шляхи її
підвищення.
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РОЗДІЛ 1
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВІДНОСИН
У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ
Традиції відносин між військовослужбовцями у військових колективах
не виникли на порожньому місці. Вони почали закладатися вже з появою
перших військових колективів та формувалися протягом багатьох століть. Ці
процеси необхідно всебічно вивчати задля того, щоб розуміти витоки
сучасної системи відносин між військовослужбовцями Збройних Сил
України.
Однак чим далі в минуле, тим менше зберіглося джерел, звідки можна
бодай фрагментарно отримати відповідну інформацію. Фактично, від доби
Середньовіччя в Україні ми маємо лише вкрай уривчасті літописні свідчення
про те, яким був характер взаємин між князями, боярами, воєводами і
воїнами.
Військо доби Київської Русі мало назву “дружина”. Відносини між
великим князем київським і дружинниками відповідали традиціям
ранньофеодальної доби. Головним обов’язком дружинника вважалося вірно
служити своєму князеві, супроводжувати його у військових походах.
Літописи містять згадки про те, що дружинники зберігали вірність своєму
правителю навіть у тих випадках, коли він втрачав князівство і був змушений
вести боротьбу за повернення своїх землеволодінь. Наприклад, 1150 року
князь Ізяслав обіцяв своїм воїнам, що він або загине в бою, або поверне свої
землі та їхнє майно [43].
За віддану службу князь мав дбати про добробут свого війська та його
вигоди. Середньовічна історія Європи в цілому наповнена воєнними
конфліктами, які тривали десятиліттями, армії протиборчих сторін
пересувалися з одного місця на інше, грабували мирне населення, а у великі
битви одна проти іншої вступали нечасто. Власне, то було закономірним
явищем до появи модерних армій XVIII – XIX століть, які вже цілком
перебували на державному забезпеченні [106].
З “Повісті минулих літ” нам відомо, що князь Володимир Великий
дуже приязно ставився до свого війська та дбав про його потреби. Брат
Ярослава Мудрого, Мстислав Володимирович, також ніколи не шкодував для
свого війська ані майнового забезпечення, ані харчування. Він же намагався
здобувати перемоги ціною найменших втрат, цінуючи життя своїх
дружинників [43]. 1172 року князь Святослав Ростиславич і 1187 року князь
Володимир Глібович наділяли своїх дружинників золотом, не збагачуючись
при цьому самі. Як бачимо, з точки зору давньоруських літописців, такі дії
належали до найвищих чеснот правителя.
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Справжнім зразком для своїх воїнів був великий князь київський
Святослав Ігорович – знаменитий завойовник другої половини X століття.
Нестор-літописець повідомляє, що цей правитель і полководець завжди був
разом зі своїм військом, харчувався із ними спільною трапезою, спав на сирій
землі, тобто ніколи не цурався спартанських умов. А ще напередодні
військового походу відправляв послів до противника із попередженням
“Хочу на вас іти” – для того, аби ворог встиг підготуватися і бій відбувався
згідно з середньовічними лицарськими уявленнями про честь [51].
Слова Нестора підтверджує й візантійський хроніст Лев Діакон, який
на власні очі бачив Святослава під час мирних переговорів під стінами
Доростола в 971 році. Він описав зовнішність і поведінку київського князя,
які нічим не вирізнялися від простих воїнів [26].
Влада князя, зокрема у військових справах, ніколи не була
абсолютною. При ньому існувала боярська дума із дорадчим голосом, із якою
правитель-воєначальник радився щодо питань початку та закінчення війни,
укладення союзів тощо. Хоча рішення ухвалював лише князь, проте він не
завжди міг дозволити собі йти проти волі бояр, адже вони приводили з собою
дружинників і в разі невдоволення князем могли піти від нього чи
відмовитися виконувати його накази.
Серед самих князів у військових походах існувала субординація –
молодші повинні були їздити при стремені старшого князя, супроводжувати
та захищати його в бою, публічно виявляти пошану. Перед початком походу
великий князь скликав молодших, і вони повинні були приїхати зі своїми
військовими відділами до нього. У разі масштабного походу скликали
народне віче, на якому набирали ополчення, тобто непрофесійне військо.
Зазвичай, ополчення чисельно переважало дружинників, інколи в кілька
разів.
За литовської доби (XIV – XVI століття) зберіглася традиція
використання ополчення у випадку великої військової загрози або організації
походу. Кожен, хто володів землею, повинен був її захищати, виходити на
війну на коні та в повному озброєнні. За наказом правителя, землевласник
мав виставити ще й певну кількість озброєних воїнів – залежно від своїх
спроможностей. У випадку невиконання наказів князь міг забрати землю у
власника. Військова служба належала до привілейованих повинностей. В
уявленнях середньовічних і ранньомодерних часів саме військова служба на
користь сюзерена вважалася головною справою для людей шляхетського
походження [34].
Більше інформації маємо про досвід взаємовідносин у козацьких
військових формуваннях – насамперед, завдяки кращому ступеню
збереженості історичних джерел. Запорозькі козаки створили унікальну
військово-політичну формацію, що проіснувала близько трьох століть – від
кінця XV до кінця XVIII ст., а з урахуванням українських козацьких військ у
складі Російської, Австрійської, Османської імперій – до другої половини
XIX ст. В середині XVII ст. Богданові Хмельницькому вдалося створити
9

Українську державу – Військо Запорозьке. Однак коріння козацьких традицій
походило з Січі, звідки вони згодом розповсюдилися по всім козацьким
територіям.
Козацькі традиції вирізнялися надзвичайно високим (як для свого часу)
ступенем демократизму. Та це зовсім не означало відсутності в козаків
дисципліни та поваги до своїх начальників. Вступивши в Січ, кандидат у
козаки ставав справжнім козаком лише тоді, коли вивчав козацькі правила і
вмів коритися кошовому отаманові, старшині й усьому товариству. У
стосунках між козаками брався до уваги не вік, а час вступу в Січ: хто
вступив раніше, мав перевагу перед тим, хто вступив пізніше. Тому останній
називав першого “батьком”, а перший останнього “сином”, хоча “батько” міг
бути вдвічі молодшим за “сина”.
Ті ж, хто відзначився на війні або довго служив у війську, до того ж
переважно українці за походженням, називалися лицарством чи товариством.
Лише товариство мало право обирати з-поміж себе старшину, отримувати
грошову й хлібну платню, брати участь у поділі здобичі, вершити всі справи
війська; воно жило в Січі по куренях, поділялося на “старше й менше”
товариство й власне становило ядро війська. Від цього січового товариства
різко відрізнялися сімейні козаки. Їх також допускали на Запоріжжя, але вони
не могли жити в Січі, а лише на певній відстані від неї, у запорізьких степах
по слободах, зимівниках і бурдюгах, де займалися хліборобством,
скотарством, торгівлею, ремеслами й промислами. Називали їх не
“лицарями” або “товаришами”, а підданими чи посполитими січових козаків,
“зимівчаками”, “сиднями”, “гніздюками”. Хоча формально всі разом,
січовики й зимівчаки, становили одне Запорозьке військо.
Найвищий авторитет серед запорожців мала військова рада, фактично
еволюція середньовічного народного віча. На цій раді могли бути присутніми
всі без винятку козаки від січової старшини й до “сіроми”, або простолюду,
черні. Принцип рівності панував у всьому: під час загальних зборів, при
виборах військової старшини, січовому й паланковому управлінні, у всіх
запорозьких школах, у спільній трапезі, при поділі майна й у приватному
житті в куренях. Ані знатність роду, ані станове походження, ані вік не мали
на Січі значення – враховували тільки особисті якості.
Весь склад Війська Запорозького поділявся на старшину в її нижчих і
вищих ступенях, юних молодиків, які лише готувалися стати справжніми
козаками, січову масу (так звану “сіромашню, простолюд, чернь”), і
запорозьке поспільство, яке жило поза Січчю [114].
Влада кошового отамана у козацькому війську була чітко обмеженою.
Кожен кошовий щороку, 1 січня, під час виборів військової старшини,
повинен був скласти звіт про свої дії у військовій сфері. Якщо за звітний
період з його боку виявлявся якийсь злочин, дуже серйозний прорахунок або
суттєве недотримання неписаних козацьких правил, його могли навіть
покарати смертю. Наприклад, у XVI столітті козаки стратили свого кошового
Предслава Ляндскоронського, у XVIII столітті – Якова Тукала. Були випадки
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й страти Гетьманів козацької держави - Військо Запорозьке. Скажімо, Стефан
Куницький в 1684 році загинув від рук козаків, незадоволених його невдалим
командуванням у військовому поході, яке призвело до тяжких втрат у боях.
На відміну від Гетьманщини, на Січі існувала традиція обирати
кошового отамана лише на один рік. Виняток зробили лише для небагатьох
особливо видатних і популярних осіб, наприклад: Івана Сірка, Костя
Гордієнка, Петра Калнишевського. Умови життя кошового отамана, як і
решти старшин, мало відрізнялося від життя простих козаків: кошовий
перебував завжди в тому самому курені, в котрому був і до свого обрання,
харчувався з одного казана із козаками.
Новим історичним етапом в історії українського війська стала доба
визвольних змагань початку XX століття (Української революції 1917-1921
років). У цей період в Армії Української Народної Республіки поширювався
документ під назвою “14 заповідей українському козакові від Головного
отамана Симона Петлюри”. Частина з цих “заповідей” (фактично – настанов)
стосувалася вихованню дисципліни, субординації, поваги до авторитету
командирів, звичаю взаємовиручки серед рядових бійців. Наприклад –
сумлінно виконувати накази начальників, шанувати командирів, рятувати
товаришів у бою, не ховатися за їхніми спинами, ділитися з ними останнім
шматком хліба, виявляти й доповідати командирам про випадки
правопорушень, поширення дезінформації та провокативних чуток у
військовому колективі, затримувати дезертирів [74].
Дбаючи про зміцнення дисципліни та високого бойового духу,
командування Армії УНР неодноразово видавало суворі накази проти
мародерства, грабунків, знущань над цивільним населенням тощо. Окрема
увага приділялася протидії єврейським погромам. 24 травня 1919 р. вийшов
наказ Головної Команди військ УНР ч. 75 про введення дисциплінарного
статуту на час бойових дій. Смертна кара передбачалася за такі злочини, як
напад на військову варту, самоушкодження задля ухилення від призову на
військову службу, невиконання бойового наказу, дезертирство, порушення
службових обов’язків під час вартової служби, здача у полон тощо.
В Українській Галицькій армії також приділяли значну увагу
зміцненню дисципліни. 4 січня 1919 року Дмитро Вітовський (державний
секретар військових справ ЗУНР) видав універсал до військових, у якому
йшлося про суворе дотримання військової дисципліни та сумлінне виконання
наказів командування [16].
Велику увагу формуванню відносин у військовому колективі
присвячували в лавах Української повстанської армії, яка боролася за
Українську самостійну соборну державу в 1940-х – 1950-х роках. Хоча це
була армія партизанського типу, командування намагалося розбудовувати її
за принципом регулярного збройного формування.
Дотримання демократичних традицій українського війська знайшло
яскравий вияв у тому, що в УПА дуже міцними були взаємоповага і бойове
товариство. У щоденному повстанському житті до командирів зверталися
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переважно “Друже командире”, не називаючи його військового рангу. Навіть
до головнокомандувача УПА Романа Шухевича зверталися так само, або
“друже Провідник” (за традицію, що походила із середовища ОУН).
Однак ці демократичні риси поєднувалися із суворою дисципліною.
Вже на самому початку існування УПА, 15 травня 1943 року, за наказом
Клима Савура були створені “революційні трибунали” та військово-польові
суди, які могли засудити навіть до страти (її дозволяли застосовувати до осіб
старше 17 років). Виявленням злочинців і порушників у лавах УПА
займалася польова жандармерія.
У червні 1943 року командир підстаршинської школи УПА О. Мельник
видав наказ про запобігання позастатутних відносин – за них карали суворою
та виснажливою муштрою [72].
Цікаво відзначити, що в УПА збереглися елементи традицій козацького
звичаєвого права. Так, із грудня 1943 року діяли так звані “козацькі суди”. За
скликанням командира частини, особовий склад збирався на такий суд і
колегіальним рішенням виносив вирок, зазвичай винному в крадіжці,
порушенні дисципліни або зловживанні спиртними напоями. При цьому
допускалися й фізичні покарання [16].
Збройні Сили України на сучасному етапі (з 1991 року) дотримуються
таких засадничих принципів відносин між військовослужбовцями, як вірність
військовому обов’язку, дисциплінованість, бойове товариство, готовність
прийти на допомогу товаришам по службі, попри загрозу для свого життя і
здоров’я. В умовах проведення Антитерористичної операції та Операції
Об’єднаних сил сформувалася і набула особливого прояву традиція
побратимства серед бійців, яка тісно переплітається з традиціями дружби,
військового товариства, взаємодопомоги. Це сприяє зміцненню згуртованості
військового колективу та морально-психологічної готовності до якісного
виконання бойових завдань.
Відносини між військовослужбовцями регламентуються як законами,
що діють у суспільстві, так і військовими статутами, що мають силу законів.
У них сформульовані основні принципи взаємин: єдиноначальність,
субординація, військове товариство і дружба, колективізм, військова
ввічливість, честь і гідність, справедливість, гуманізм. Дані принципи
виступають правовою та моральною основами взаємин як службового
(офіційного), так і неслужбового (неформального) характерів.
Службові взаємини проявляються під час виконанні військовофункціональних обов’язків: бойового чергування, вартової і внутрішньої
(вахтової) служби, навчально-бойових та інших службових завдань.
Неформальні
взаємовідносини
формуються
і
розвиваються
в
міжособистісних контактах військовослужбовців, насамперед у сфері побуту,
відпочинку й дозвілля. Тут грають роль індивідуально-психологічні
особливості кожного воїна.
Варто зазначити, що з 31 грудня 1999 року в Збройних Силах України
діяв Кодекс честі офіцера, затверджений наказом Міністра оборони України.
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Проте він був скасований відповідним наказом від 19 травня 2016 року
№268. Іншим наказом Міністерства оборони від 17 серпня 2017 року №442
скасовано наказ від 20 березня 2006 року №149, який затверджував
Положення про Ради офіцерів.
Замість Кодексу честі офіцера 15 березня 2017 року Міністром оборони
України було затверджено Кодекс доброчесної поведінки та професійної
етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб,
уповноважених на виконання функцій держави в Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України. Цей документ регламентує, що
основними принципами доброчесної поведінки військової (цивільної)
посадової особи при виконанні службових обов’язків є: пріоритет службових
інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і
ефективність;
прозорість;
нерозголошення
службової
інформації
(конфіденційність); утримання від виконання незаконних наказів
(розпоряджень); корпоративність. Втім, як відзначають дослідники, вимоги
цього кодексу є досить розмитими, через що він існує більше як декларація
[13]. Є потреба відновлення Кодексу честі офіцера та впровадження його у
повсякденну діяльність Збройних Сил України.
Таким чином, вітчизняні традиції відносин у військових колективах
почали формуватися з часів Київської Русі. На всіх етапах історії їхніми
характерними особливостями були: повага до командирів та товаришів по
зброї, готовність до взаємовиручки та взаємодопомоги, навіть ціною
власного життя. До найвищих чеснот командирів завжди належали: повага до
підлеглих та їхньої точки зору, вміння берегти їхні життя в бою та здобувати
перемогу ціною якнайменших втрат, скромність у побуті, готовність цілком
поділити долю своїх підлеглих під час військового походу та безпосередньо в
бою. Ці шляхетні традиції є гідними продовження і якнайширшого
впровадження в лавах сучасних Збройних Сил України, які є наступниками
та продовжувачами слави всіх вітчизняних військових формувань – від
князівських дружин давньоруської доби до Армій УНР і УПА.
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РОЗДІЛ 2
ДОСВІД АРМІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ВІДНОСИН У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ
2.1. Лідерство командира як чинник впливу на відносини у
військовому підрозділі
Реалізація Євроатлантичної стратегії розвитку Збройних Сил України
передбачає оновлення традиційних підходів до кадрового забезпечення з
метою досягнення оперативної сумісності складових сил оборони України,
планомірного переходу до стандартів НАТО в організації, озброєнні та
підготовці військ (сил) [81]. Від рівня професіоналізму військових
керівників, сформованості у них відповідних лідерських якостей залежить
успіх оборонної реформи України.
Офіцер-лідер на прикладі своїх особистих і професійних здібностей
впливає на військовослужбовців, забезпечує якісну підготовку підрозділу,
підтримує військову дисципліну та високий морально-психологічний стан
особового складу. Військовий лідер здатний забезпечити успішне виконання
завдань, згуртовувати особовий склад для злагодженої бойової роботи,
максимально забезпечити потреби військовослужбовців і вести їх до
досягнення поставленої мети. Здійснюючи управління підрозділом, командир
діє в ситуації безпосереднього спілкування з підлеглими.
У збройних силах провідних країн світу “лідерство” є базовим
поняттям щодо професійної підготовки військових фахівців. У США існує
“Стратегія розвитку лідерства в армії”. Цей документ визначає мету,
принципи та напрями формування лідерства. У Стратегії зокрема зазначено,
що “Армія прагне розвивати лідерів і максимально використовувати кожного
військовослужбовця на основі розвитку його природніх талантів на базі
практичного досвіду, шляхом розширення його світогляду, надання і
підвищення рівня військової освіти та задоволення особистих інтересів”
[123].
У статуті армії США AR 600-5 “Стандарти поведінки” виділяється
цілий комплекс традицій, які визначають морально-етичні та психологічні
аспекти поведінки військовослужбовців. Серед них: “…офіцери повинні…
етично будувати відносини з підлеглими, бути стабілізуючою частиною
військового колективу; постійно підтримувати імідж порядної людини –
дотримуватися коректності, ввічливості при спілкуванні, уникати
вульгарності та грубості” [122].
Аналізуючи кодекси (Кодекс поведінки НАТО, Кодекс французького
солдата, Кодекс поведінки особового складу Збройних Сил Нідерландів,
Кодекс поведінки військовослужбовців Збройних Сил Канади) та концепцію
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“Морального лідерства і громадянського виховання”, що прийнята у
Німеччині, знаходимо підтвердження того, що основними принципами,
якими має володіти офіцер-лідер є повага людської гідності, терпимість,
рівність. Ключовим аспектом є те, що поведінка старшого за званням має
бути
проникнута
духом
поваги
до
особистості
підлеглого
військовослужбовця [90].
“Польовий Статут” НАТО визначає лідерство як процес впливу на
людей через визначення цілі, напрямку її досягнення та мотивацію з метою
виконання поставленого завдання та покращення воєнної організації.
Практичне втілення вимог керівних документів підтверджує командир
одного з підрозділів Спеціальних операцій Збройних сил США. З його слів
лідер має бути:
 агресивним, але невладним;
 спокійним, але небайдужим;
 впевненим, але не зухвалим;
 хоробрим, але небезрозсудним;
 уважним до деталей, але не одержимим ними;
 сильним, витривалим фізично і розумово;
 скромним, але активним;
 поряд з підлеглими, але не надто близько;
 лідер повинен мати бойовий дух, але бути ввічливим переможцем;
 лідер повинен вести, але також бути готовим слідувати;
 лідер повинен виявляти екстремальну відповідальність;
 лідер не має переконувати, але має все, щоб переконати, оскільки
команда розуміє, що він не повинен нічого доводити [120].
У багатьох документах армій провідних країн світу значна частина
вимог до командира, його особистих якостей та принципів лідерства
значною мірою співпадають [42]. Тому, спираючись на проведений аналіз,
пропонуємо “Нормативну модель лідерства командира”, що містить
лідерські атрибути та компетенції, які бажано використовувати при
підготовці командирів-лідерів у Збройних Силах України.
Лідерські атрибути (бажані внутрішні характеристики лідера) повинні
включати в себе: характер, інтелект військовослужбовця, розуміння
військових та суспільних цінностей, поглядів, почуттів та вірувань, військову
і службову етику та дисципліну. Лідер має справляти позитивне враження на
оточуючих, мати високий рівень військового вишколу та професійної
підготовки, впевненість у собі та бути стійким до зовнішніх негативних
впливів.
Компетенції – це лідерські навички та поведінка, що можуть
сформуватися в процесі професійної підготовки. Лідерські компетентності –
це комплекс професійних вимог, що висуваються до військового лідера з
боку командування. Вони поєднують у собі здатність вести за собою,
здатність до розвитку та досягнення цілей. Пропонуємо, під час формування
командира-лідера, наступні компетенції:
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“Вести за собою” – направляти особовий склад, встановлювати довіру,
поширювати власний вплив на підлеглих, бути прикладом для наслідування
та підтримувати ефективну комунікацію;
“Здатність до розвитку” – створення позитивного середовища, умов
для розвитку особового складу та сприяння їх професійному зростанню та
самовдосконаленню.
“Досягнення цілей” – досягнення визначених цілей, вчасне та якісне
виконання завдань за призначенням, чітка постановка завдань, делегування
повноважень,
забезпечення
необхідними
ресурсами,
підвищення
ефективності роботи, наявність зворотного зв’язку, майстерність та вчасне
реагування на зміни.
Таким чином, використання передового досвіду країн НАТО і
впровадження запропонованої “Нормативної моделі лідерства командира”
приведе до формування свідомого командира-лідера – носія моральних
цінностей, захисника інтересів країни, гідного її представника на
міжнародній арені. Розглянутий досвід командира-лідера провідних армій
світу щодо формування культури відносин у військових підрозділах має
складати основу діяльності сучасних командирів Збройних Сил України з
врахуванням національних особливостей.
2.2. Морально-етичні засади професійної діяльності командирів
Цінності ‒ це матеріальні явища чи ідеальні уявлення, які мають
значення для людини чи спільноти і тому надають сенс людській діяльності
та визначають пріоритети. Спільні матеріальні чи духовні цінності
об’єднують колектив [50].
Етика ‒ це система моральних норм та цінностей властива певній
спільноті [55]. Мораль це загальноприйнятні уявлення спільноти про добро і
зло, про правильне і неправильне, а також відповідна сукупність норм
поведінки, що ґрунтується на цих уявленнях [1]. Тобто це практична етика
спільноти, яка постійно відтворюються у соціальному досвіді і визначає
певний спосіб її життя.
Відповідно, морально-етичні цінності військових ґрунтуються на їх
спільних уявленнях про добро і зло у стосунках між військовими, які
постійно відтворюються у досвіді і визначають прийнятні способи взаємодії
у військовій спільноті. Морально-етичні норми та цінності військової
спільноти сформувалися протягом історії її функціонування, які передаються
традицією від покоління до покоління. Вони засвоюються кожним молодим
поколінням військових під час навчання та у процесі спільної діяльності від
досвідчених колег, формуючи тим самим їх військову совість – внутрішній
морально-етичний регулятив. Зовнішні морально-етичні регулятиви існують
у вигляді імперативів, які виражаються у формах приписів, заборон, переваг
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та дозволів. Моральними санкціями, у разі порушення морально-етичних
норм та цінностей, для військових виступають суспільне обурення та осуд.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігаються тенденції
занепаду загальнолюдських цінностей, високої моралі. В умовах суспільнополітичної нестабільності, деякі морально-етичні цінності виявилися
зруйнованими. Тому трапляються випадки, коли у молодих офіцерів
переважає прагматична система цінностей і мотиви поведінки. Така ситуація
спостерігається не лише в Україні, вона в тій чи іншій мірі притаманна
іншим арміям провідних країн світу.
Відповідно, актуалізуються питання щодо формування високої
духовності у командирів, як сукупності морально-етичних, патріотичних,
інтелектуальних, культурних та інших якостей. Діяльність військових
командирів повинна ґрунтуватися на визначених морально-етичних засадах,
бо це об’єднує боєздатну команду, сприяє гармонізації міжособистісних
стосунків та формуванню лідерських якостей командира, покращує
керованість особового складу військ тощо. У арміях провідних країн світу
цьому питанню приділяють значну увагу.
В основу командирської діяльності збройних сил НАТО покладено
вимоги “Кодексу поведінки НАТО” (The NATO Code of Conduct) [126] щодо
морально-етичних характеристик особового складу, в якому визначені базові
демократичні цінності сучасного війська. Він базується на свідомому
додержанні всіма членами Альянсу єдності, вірності, відповідальності,
неупередженості і професіоналізму. Ці п’ять основних цінностей складають
основу Кодексу, який визначає вимоги до поведінки всіх цивільних та
військових співробітників підрозділів НАТО.
Відповідно до “Кодексу поведінки НАТО” єдність формується через
чесність та правдивість, уникнення конфліктних ситуацій у військовопрофесійному середовищі чи їх врегулювання. Також єдність містить
заборону зловживання своїм статусом (учасника бойових дій) та привілеями,
наданими країною.
Для реалізації принципу вірності персонал має підтримувати
демократичні цінності та інтереси Альянсу, спираючись на рівність усіх
перед законом, сприяти формуванню та підтримці позитивного командного
духу.
Кодекс передбачає відповідальність за власні дії і рішення, або
бездіяльність, та за їх наслідки і результати. Вся діяльність має
здійснюватися прозоро, з усвідомленням наслідків. Персонал має належним
чином протидіяти можливому шахрайству та зловживанням в організації.
Базуючись на неупередженості члени Альянсу мають дотримуватися
об’єктивності та незалежності у роботі, прагнути бути чесними та
справедливими у всіх аспектах діяльності.
Для покращення професіоналізму підтримувати найвищий рівень
компетенції та зразково виконувати професійний обов’язок. У стосунках
поважати конфіденційність приватної сфери, гендерну ідентичність та
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соціальну різноманітність, не переслідувати та не дискримінувати інакших,
вимагати того ж від інших. Керівники мають забезпечити справедливе
керівництво підлеглими, сприяти їх професійному розвитку, заохочуючи і
нагороджуючи тих, хто працює добре.
Перераховані принципи є фундаментальними демократичними
цінностями, що мають складати основу ментальності сучасних
військовослужбовців сектору безпеки та оборони України, із врахуванням
національних особливостей.
Для реалізації єдиного підходу до підготовки командирів у країнах
НАТО групою педагогів під егідою Академії Збройних сил Канади
розроблений документ, що має назву “Типовий базовий навчальний план
підготовки командного складу в системі спеціальної військової освіти”. Цей
план підготовки командного складу в системі СВО розділений на три етапи:
підготовка сержантсько-старшинського складу, підготовка молодшого
офіцерського складу, підготовка середнього офіцерського складу (таблиця
2.1).
Таблиця 2.1
Цільова аудиторія етапів плану
Освітній рівень
Обов’язки
Звання
сержантськоздатність командувати
молодший лейтенант/
старшинський склад /
військовим підрозділом
лейтенант
мол. офіцерський склад
на рівні взводу
молодший офіцерський
здатність командувати
капітан / майор (Junior
склад
військовим підрозділом
Major)
на рівні роти
середній / вищий
призначені для служби в майор (Senior Major) /
офіцерський склад
штабі батальйону,
підполковник
бригади тощо
Кожен з цих етапів включає в себе три розділи:
а) професія кадрового військового;
б) командування, командні якості і етика;
в) оборонні дослідження і проблеми забезпечення безпеки.
Дані етапи і розділи були обрані і продумані так, щоб охопити
максимально широке коло командирів і забезпечити оптимальний рівень
освіти у збройних силах середньої чисельності.
Під час підготовки командний склад навчають морально-етичним
засадам професії військового, приділяючи увагу системі військових та
демократичних цінностей – служінню своїй країні, розумінню важливості
дотримання прав людини в мирний час і на полі бою. Командирів навчають:
- розумінню значення присяги і особливої відповідальності, що
покладається на командирів;
- осягненню військових ідеалів і системи цінностей, що діють у
збройних силах;
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- усвідомленню значення почуття обов’язку, заснованого на особистій
моральності і військовій етиці;
- проявляти неприпустимість до неетичної поведінки;
- сприймати свідомо неможливість зв’язку між нетерпимістю і
професійними обов’язками кадрових військових.
Командирів навчають і виховують у системі базових цінностей, які
діють у збройних силах країн НАТО:
- безкорислива відданість, самовіддане служіння батьківщині;
- сила духу і особиста відповідальність;
- дисципліна;
- чесність;
- неприпустимість конфлікту інтересів;
- розуміння неприпустимості нетерпимості та неетичної поведінки
військового;
- надійність і колективізм, повага прав людини і рівності як факторів
підвищення бойової ефективності.
На етапі підготовки командного складу навчають спеціальним знанням
у професії кадрового військового, а також опановують основи нормативної
етики, військової етики, армійської культури, пропагується рівність і повага
до прав людини. Введення у військову етику знайомить слухачів з етичним
виміром професії військового, приділяючи основну увагу системі цінностей
служіння своїй країні і національним збройним силам, до яких вони
належать, розумінню важливості дотримання прав людини у мирний час і на
полі бою.
Розділ “Командування, командні якості та етика” знайомить слухачів з
теорією лідерських якостей, формуванням системи цінностей, розвитком
характеру і поняттям командира. Даний розділ містить:
- етику кадрових військових;
- цінності, етику і мораль;
- питання моралі при прийнятті військових рішень;
- моральні обмеження при веденні війни: принципи та приклади;
- пропаганду прав людини;
- визнання та подолання нерівності статей;
- гендерна безпека: норми поведінки / кодекс поведінки.
В кінці підготовки випускники повинні вміти керувати підлеглими у
складі відповідного підрозділу, а також керувати змішаними колективами,
що включають в себе чоловіків і жінок різної етнокультурної приналежності,
в складі багатонаціональних або коаліційних військ.
Ще одним документом, що впроваджує морально-етичні норми в
країнах НАТО, є “План заходів з виховання доброчесності”, узгоджений на
нараді Міністрів закордонних справ держав-членів НАТО 6–7 грудня 2016
року. Це програма дій з розробки практичного інструментарію введення
виховання доброчесності в Альянсі і задуманий як посібник для держав19

членів та партнерів щодо перегляду своїх навчальних програм з метою
включення до них тематики виховання доброчесності.
План має у своєму складі блок “Аналіз понять доброчесності, етики та
впливу культурних традицій”. Він спрямований на поглиблення розуміння
процесів прийняття власних рішень з врахуванням моральних та суспільних
норм, впливу колег (підлеглих) та загальної культури своєї організації.
Складовими цього блоку є аналіз проблем та міркування морального
характеру в контексті державної служби в секторі національної оборони та
безпеки.
Наступним документом, який практично втілює у діяльність
командирів морально-етичні норми є статут армії США AR 600-5 “Стандарти
поведінки”. Він містить наступні вимоги:
- служіння суспільству;
- першочерговість виконання поставлених завдань;
- офіцери повинні вміти ставити завдання, етично будувати
взаємовідносини з підлеглими, бути стабілізуючою частиною військового
колективу;
- вірність (лояльність), довіра до новобранця;
- дисциплінованість;
- взаємодія і взаємодопомога для досягнення загальної мети;
- підтримання іміджу порядної людини (дотримання коректності,
ввічливості при спілкуванні, недопущення вульгарності та грубості) тощо.
Вище наведені критерії систематично закріплюються у свідомості
військовослужбовців та контролюються командирами і відповідними
структурами армії США. У США діють розроблені Міністерством Оборони
спеціальні програми спрямовані на підтримання високого морального духу
військовослужбовців та членів їх сімей, підвищення привабливості та
престижу військової служби; підтримання на достатньому рівні їх фізичного
та інтелектуального розвитку тощо. Важливим засобом забезпечення
високого морального стану особового складу є культурне обслуговування
військовослужбовців. Культурно-виховна діяльність в армії США пов’язана з
культурним життям країни. У війську функціонують спеціальні служби, що
підтримують зв’язки з громадськими цивільними організаціями, які
проводять навчання, організують шефську допомогу, забезпечують дозвілля
особового складу.
Загалом, навчання і виховання персоналу в збройних силах країн
НАТО спрямовані на непорушне дотримання конституції та законів,
військової присяги, військової дисципліни, вимог статутів, нормативних та
керівних документів, положень, інструкцій, що регламентують правила
діяльності та поведінки. Це має стимулювати весь особовий склад сумлінно і
доброчесно виконувати військовий обов’язок, незалежно від його посади та
військового звання, запобігати корупції у всіх її проявах, постійно
підвищувати рівень професійних знань, вдосконалювати свої навички і
майстерність, забезпечувати рівність можливостей у реалізації прав і
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обов’язків жінок та чоловіків під час проходження військової служби.
Командир несе особисту та нероздільну відповідальність за виконання
покладених на нього обов’язків військової служби.
Єдність,
вірність,
відповідальність,
неупередженість
та
професіоналізм є тими цінностями, що мають складати основу в діяльності
персоналу сил оборони України, бути відображені у військових статутах,
тексті Військової присяги, але з врахуванням національних особливостей.
Впровадження морально-етичних засад військовослужбовців та цивільного
персоналу армій країн-членів НАТО у процес підготовки Збройних Сил
України, формування нової військової еліти зробить свій позитивний внесок
у вирішення сучасних та майбутніх викликів та загроз, з якими стикається і
буде стикатися наша країна.
2.3. Культура поваги до різноманітності (етнічної, соціальної,
гендерної, релігійної) у військовому колективі
Особливістю розвитку суспільств провідних країн світу є політика
мультикультуралізму. Це теорія і практика неконфліктного співіснування в
одному життєвому просторі багатьох різнорідних груп, які вирізняються
етнічними, соціальними, гендерними, релігійними та іншими ознаками.
Політика мультикультуралізму ґрунтується на принципах толерантності
більшості населення до різнорідних груп; рівних можливостей для
різноманітних соціальних груп; однаковому статусі різних культурних
традицій; вільного права індивідів щодо вибору власної ідентичності тощо.
При цьому засуджується дискримінація − упереджене ставлення до людей на
ґрунті етнічних, соціальних, гендерних, релігійних, сексуальних та інших
розбіжностей.
Теорія і практика мультикультуралізму утверджує повагу до
розбіжностей, але при цьому не відмовляється від пошуку універсальності,
яка об’єднує різноманітне суспільство. Розвиток Європейського Союзу є
яскравим прикладом орієнтації на мультикультуралізм, а не на розбудову
загальної культурної ідентичності, як це притаманно недемократичним
державам. Тут виникає слушне питання: якщо підтримувати культуру
різноманітності, то як зберегти цілісність полікультурного суспільства? У
такій ситуації об’єднувати та цементувати суспільство може
загальнонаціональна ідея, яку кожна держава повинна просувати за
допомогою “м’якої силиˮ серед широких мас населення. До того ж
мультикультуралізм, що заснований на загальнолюдських цінностях та
принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя,
може стати такою об’єднавчою ідеологією для сучасних полікультурних
суспільств.
Оскільки збройні сили є частиною суспільства, тому етнічна, соціальна,
гендерна, релігійна та інша різноманітність стають однією з прикметних
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ознак сучасних армій провідних країн світу і породжують різного роду
виклики.
Наявність у суспільстві кількох релігій і конфесій може викликати
певні складнощі під час забезпечення релігійних потреб у
військовослужбовців. Мова іде про труднощі практичного характеру,
пов’язані зі складністю забезпечення рівних умов для релігійної практики
прихильників різних (а іноді й конфліктуючих між собою в плані виконання
обрядів) релігій. Адже деякі аспекти виконання релігійних обрядів можуть
вимагати забезпечення умов, що включають: час або місця для молитви;
доступ до духовних наставників або капеланів різних конфесій; вихідні у дні
релігійних свят; різні правила носіння військової форми та режими
харчування; заходи, що сприяють дотриманню постів тощо.
Інший приклад, коли запропоновані релігією головні убори і вимоги до
військової форми вступають у протиріччя. Ортодоксальному іудеєві в сані
рабина, який служив офіцером на базі ВПС США, було у наказовому порядку
заборонено носити ярмулку (традиційний єврейський чоловічий головний
убір) при виконанні службових обов’язків і при носінні військової форми.
Наказ відповідав чинному в ВПС припису, однак була подана скарга. Заявник
стверджував, що це розпорядження порушує його право на свободу
релігійних переконань, передбачене Першою поправкою до Конституції
США. Верховний суд країни не знайшов порушення Першої поправки,
оскільки припис було прийнято на законній підставі в інтересах збройних
сил. Суд закликав до “підпорядкування особистих переваг і самобутності
загальним груповим інтересам”, а також констатував, що і в мирний час
життєво важливо “виробляти необхідні навички дисципліни і єдності” [90].
У більшості демократичних держав не сходить з порядку денного
дискусія щодо ролі жінок у збройних силах. Незважаючи на те, що за останні
роки можливості військової служби для жінок значно розширилися,
традиційно вони були і залишаються менш представленими у збройних силах
ніж чоловіки. Для прикладу, станом на 2018 рік у складі збройних сил
Албанії перебувало 14% жінок-військовослужбовців, Бельгії – 8%, Канади –
15%, Данії – 7%, Естонії – 10%, Німеччини – 12%, Латвії – 17%, Литви –
10%, Норвегії – 11%, Польщі – 6%, Іспанії – 13%, Великобританії – 10% [31].
Сьогодні жінки служать в арміях більшості провідних держав світу і
вибір відкритих для них посад повсюдно розширився. Проте, трапляються
випадки коли жінки-військовослужбовці страждають від дискримінаційних
заходів і дій. Наприклад, у багатьох країнах жінкам заборонено займати
стройові посади. Крім того, жінки стикаються з дискримінацією щодо
просування по службі. З цього погляду відмінності у ставленні до жінок
помітні не лише між державами, але і між видами збройних сил (СВ, ВПС та
ВМС) однієї держави.
На рівні законодавства, у більшості держав чоловіки і жінки мають
рівні права, проте трапляються випадки коли статус жінок у збройних силах
відрізняється від статусу чоловіків внаслідок соціально-культурних форм
22

нерівності. Зазвичай, неприйняття жінок у ролі військових криється у
домінуванні культури чоловічої переваги, за поняттями якої армія – це
переважно чоловічий інститут.
Разом із цим, на сьогодні визнається особлива роль жінок
військовослужбовців під час здійснення операцій з підтримки миру, які зараз
складають основну функцію більшості армій. Присутність жінок у
контингентах з підтримання миру сприяє поліпшенню відносин військового
контингенту з суспільством приймаючої країни, а також підвищує
можливості миротворців по роботі з жінками і дітьми та їх захисту.
Наприклад, в Афганістані взаємодія жіночого персоналу з місцевими
жінками дозволяла збройним силам отримувати доступ до інформації, яка
інакше була б недоступною. Крім того, використання жіночого персоналу
для спілкування з місцевими жінками сприяло зниженню ворожості до місії.
Досвід провідних країн світу показує, що наявність різноманітності (зокрема
гендерної) пов’язана з кращим вирішенням творчих проблем, інноваціями та
удосконаленням прийняття рішень [123].
Ситуацію з дотриманням рівних прав та боротьби з дискримінацією в
суспільстві відображає питання присутності у збройних силах представників
ЛГБТ-спільноти (абревіатура на позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів,
трансгендерів). Гомосексуалісти і лесбіянки завжди служили в збройних
силах, навіть незважаючи на те, що вони були змушені приховувати свою
сексуальну орієнтацію і часто ставали жертвами дискримінаційних заходів і
дій. На сьогодні збройні сили щонайменше 50 держав мають чітку політику,
яка підтверджує, що лесбіянки, геї та бісексуали можуть проходити
військову службу. А такі країни-члени НАТО, як Бельгія, Канада, Чехія,
Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Іспанія та Великобританія дозволяють
служити у своїх збройних силах трансгендерним особам.
На сучасному етапі у арміях провідних країн світу відбулося визнання
факту, що якщо різні ідентичності з різними навичками та поглядами
поділяють прагнення щодо спільної мети і мають досвід спільної роботи для
її досягнення − згуртованість боєздатної команди підвищується. Різноманітні
та збалансовані за ґендерною ознакою команди забезпечують кращі
результати, особливо там, де важливі інновації та нестандартне вирішення
проблем. До того ж, згуртованість підрозділів та військова готовність
посилюються за умов усунення “дідівщини” та інших дискримінаційних і
образливих практик.
За останні кілька десятиліть, наприклад, у США відбулися швидкі
зміни у деяких законах та політиці щодо різноманітності. У 2015 році
Міністерством
оборони
США
було
підтверджено
право
всіх
військовослужбовців служити, просуватися по службі та оцінюватися на
підставі лише індивідуальних якостей, придатності, здібностей та результатів
роботи у середовищі, вільному від незаконної дискримінації за ознакою раси,
кольору шкіри, національного походження, релігії, статі, або сексуальної
орієнтації [123]. А така полікультурна держава, як Канада вже давно
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користується широким спектром поглядів, досвідом та традиціями свого
різноманітного населення. У міру зростання різноманітності в країні
еволюціонували суспільні цінності та норми поведінки, а також очікування
канадців щодо збройних сил та їх членів. Різноманітність у військовій сфері
розглядається в Канаді як стратегічна перевага [125].
Таким чином, різноманітність (етнічна, соціальна, гендерна, релігійна),
її присутність у збройних силах та повага до неї мають перебувати в основі
цінностей та суті розвитку сучасної армії. Право на службу у збройних силах
є демократичним аспектом права людини на повну участь у громадському
житті незалежно від її ідентичності.
У такій ситуації для кожного командира разом із дотриманням норм та
практики поваги до різноманітності у боєздатній команді виникає потреба у
її згуртуванні. Адже єдність та згуртованість боєздатної команди є
необхідною умовою для реалізації завдань повсякденної та бойової
діяльності.
На озброєнні армій країн членів НАТО є цілий комплекс вправ для
командних тренувань і згуртування боєздатної команди. Наприклад, вправа з
довгою важкою колодою використовується для тренувань невеликих груп.
Акцент тут робиться на згуртованості і колективній роботі. Бойові товариші
повинні реально відчути лікоть і підтримку один одного і усвідомити, що
виконання поставленого завдання залежить від кожного з них і тут не може
бути слабкої ланки. Військовослужбовці під час заняття збирають усю силу
волі у кулак, аби виконувати команди і не зійти з дистанції. При цьому кожен
усвідомлює, що не може схибити і підвести команду та друзів. У таких
вправах загальний успіх залежить від кожного. Якщо хтось уникатиме
навантаження то його одразу відчують на собі інші [116].
Інша вправа − “Вільне падінняˮ, полягає у тому, що
військовослужбовець спиною падає з двохметрової висоти на руки своїх
товаришів. Суть цієї командної вправи у формуванні відчуття довіри до своєї
команди. Або гра у “Сліпий футболˮ − той самий футбол, але із зв’язаними
очима у гравців. Тут успіх залежить не від технічних здібностей гравців, а від
чітких і своєчасних команд “тренераˮ, тобто командира. Такі командні ігри
сприяють формуванню згуртованості, єдності та довіри у боєздатній команді
[116]. До того ж, боєздатну команду об’єднують спільна діяльність та
міжособистісне спілкування, як процес інформаційної та предметної
взаємодії у якому формуються і реалізуються їхні міжособистісні стосунки.
Таким чином, заданням кожного командира є повага до різноманітності
боєздатної команди за різними ознаками, і разом із тим, постійна робота
спрямована на її об’єднання і згуртування із середини, шляхом застосування
широкого спектру соціально-психологічних технологій та міжособистісної
комунікації.
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РОЗДІЛ 3
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ВІДНОСИН У
ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
3.1. Культура відносин у військовому колективі
Вирішення завдань забезпечення надійної оборони країни, особливо в
умовах збройного конфлікту на Сході України, подальше реформування
Збройних Сил України, демократизація армійського середовища вимагають
підвищення культури відносин військовослужбовців і, насамперед,
офіцерського складу. Виникає потреба в керівниках, які завдяки своїм
якостям, мотивам, цінностям, духовності, принципам та прагненню досягти
професіоналізму у військовій сфері здатні ефективно реалізувати свої
професійні обов’язки, приймати управлінські рішення на засадах
відповідальності, раціональності, узгодженості дій, від чого залежатимуть
якісні характеристики військових колективів [18].
Питання культури, зокрема, військової культури, в умовах сьогодення
не втрачають своєї актуальності. Саме військова культура1 забезпечує
усвідомлення військовослужбовцями свого соціального обов’язку, своєї
громадянської позиції2 й загострює почуття патріотизму, що зумовлює
відповідальне ставлення військових фахівців до своєї країни, до військової
діяльності, до справи захисту Вітчизни й детермінує способи прийняття ними
рішень у складних ситуаціях військових дій з орієнтацією на систему базових
морально-етичних, історичних та культурно-гуманітарних пріоритетів і
цінностей, що накопичені попередніми поколіннями українських захисників.
Актуальність і значущість формування культури відносин у сучасних
умовах визначаються її деформованістю в багатьох військовослужбовців, що
впливає на дисциплінованість і законослухняність.
Існує протиріччя між декларуванням беззаперечного дотримання
особовим складом усіх категорій законів, статутних вимог і норм моралі та їх
ігноруванням, вседозволеністю при прийнятті рішень і невідповідальністю
(або бездіяльністю) деяких командирів – їх “токсичністю”.
Слід відзначити, що не всі офіцери суворо дотримуються вимог
офіцерської етики, моралі, тому апріорі не можуть бути лідерами військового
колективу. Так наприклад, найбільш поширені негативні прояви в моральній
Військова культура – керівні принципи поведінки у військовій сфері, норми,
ідеали, які забезпечують єдність та взаємодію інститутів та організацій, надаючи
цілісності та інтегрованості військовій сфері [110].
2
Громадянська позиція – інтегративна якість, утворена сукупністю мотиваційного,
когнітивного, вольового, емоційного й поведінкового компонентів, що визначає ставлення
людини до обов’язків перед суспільством і державою як їх внутрішнє прийняття та
готовність до неухильного виконання [17].
1
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сфері офіцерського середовища – виправдання використовування недоречних
засобів для досягнення потрібної мети, тобто дотримання принципу “Мета
виправдовує засоби”. Серед окремих командирів існує поширена практика
зловживання службовим становищем у різноманітних проявах, авторитаризм,
у тому числі присвоєння собі права моральної переваги над підлеглими чи
рівними, неповага до них у різних формах, образа їхньої честі й гідності.
Нерідко негативний приклад подають командири. Підвищена емоційність,
брутальність і вживання нецензурних виразів, безапеляційність, переважне
використання принципу “Роби, як я сказав!” на противагу “Роби, як я!”,
зарозумілість і пихатість негативно впливають на психічний стан підлеглих,
морально-психологічний стан підрозділу, частини; самозаспокоєність,
перебільшення досягнутого; просування підлеглих по службі не за діловими
та моральними якостями, а за ознаками особистої відданості; необ’єктивна
оцінка стану справ у підрозділах, частинах, недооцінка зусиль підлеглих,
їхньої відповідальності, небажання захистити (за необхідності) підлеглих;
подвійний, потрійний стандарт в оцінці людей, справ, подій; невміння й
небажання брати на себе повну відповідальність, перекладання
відповідальності на підлеглих [13].
3.1.1. Загальне поняття культури відносин у військовому колективі
Феномен “взаємовідносини” в науковій літературі розкривається з
погляду філософії, психології та соціології. У загальному вимірі дане поняття
розуміють як безпосередню взаємодію між людьми, що базується на певному
способові спілкування й визначається спрямованістю індивіда.
Взаємовідносини можна розглянути й як якість соціальнопсихологічних відносин. Вони завжди є продуктом взаємодії, взаємозв’язку,
взаємопрагнення,
взаємовпливу,
взаємопізнання,
взаємовираження,
взаємоставлення [100].
Основними формами відносин є: спілкування, спільна діяльність,
поведінкові акти (вчинки).
Спілкування є способом вираження та актуалізації відносин. Отже,
поняття “відносини” відображає внутрішній бік взаємовідносин, а поняття
“спілкування” – зовнішній. Саме в спілкуванні складаються взаємини,
відбувається
взаємообмін
інформацією,
почуттями,
здійснюється
узгодженість дій [64].
На сьогоднішній день, незважаючи на існування терміну “культура
відносин”, у науці немає чіткого визначення цього поняття. Так, в структурі
професійної культури військового фахівця виокремлено такі важливі
складові, як професійна етика, культура спілкування, вміння
використовувати слово для створення належного психологічного клімату у
військовому колективі, встановлення атмосфери взаємопідтримки та
взаємодопомоги, налагодження доброзичливих відносин між усіма
військовослужбовцями.
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Тарасов М.В. у своїй роботі дає таке визначення: “Культура відносин
– це їх якісна характеристика, в основі якої лежить усвідомлення їх як
цінності, регулювання своїх емоційно-вольових почуттів і поведінки в
межах суспільно значущих і професійно заданих норм і традицій,
схвалюваних суспільством і даним конкретним видом культури” [102].
Культура відносин проявляється в дотриманні корпоративних стандартів
відомства, в організації міжособистісної взаємодії та спілкування в процесі
професійної діяльності. Це характеристика універсальних і специфічних
моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються у військовій
професійній діяльності.
Культура відносин майбутніх офіцерів закладається ще у вищих
військових навчальних закладах через навчально-виховний процес, який
спрямований:
- на вивчення й формування в суб’єкта військово-професійної
діяльності ціннісних орієнтацій як стійких норм, цінностей, принципів і
правил моральної свідомості та поведінки майбутнього офіцера;
- на розуміння корпоративної культури офіцера як специфічного
способу військово-професійної діяльності, формування цієї культури, засобів
і способів практичної діяльності;
- на розуміння проблеми засвоєння загальної культури як зміни самої
людини, її становлення як творчої особистості; забезпечення єдності
загальнолюдського,
національного,
індивідуального
та
військовопрофесійного в культурі й освіті офіцера.
3.1.2. Особливості відносин у військовому колективі
Відносини – це найбільш загальна категорія, яка описує всі форми
зв’язків між людьми та всі людські контакти, та означає стосунки, зв’язки,
взаємини між будь - ким [99]. Особливістю відносин є їх спонтанність. Люди
починають встановлювати відносини з перших секунд зустрічі, особливо
якщо ситуація має емоційне забарвлення.
Відносини у військовому колективі мають свої особливості, оскільки
вони регламентуються не лише загальноприйнятими правилами й нормами,
що діють у суспільстві, але й військовими статутами. В цих статутах
сформульовані основні принципи відносин: єдиноначальність, субординація,
дружба й військове братерство, колективізм, військова ввічливість, честь і
гідність, справедливість, гуманізм.
Відносини у військовому колективі – це система взаємозв’язків, що
виникає та розвивається між військовослужбовцями під час їх взаємодії у
всіх сферах військової діяльності та супроводжується різними емоційними
переживаннями індивідів, які беруть у них участь.
Військова практика вимагає від командирів знань тих соціальнопсихологічних явищ, що мають місце у військових колективах, серед яких
важливе місце займають особливості відносин між людьми.
У військових колективах, крім офіційних відносин, складаються і
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розвиваються найрізноманітніші стосунки, які виникають стихійно та
офіційно не регламентуються.
Культура відносин визначає цілісний стан колективу (групи), його (її)
внутрішню динаміку, відносно стійкий і типовий емоційний настрій, що
відображає реальну ситуацію службової діяльності (характер, умови,
організацію праці) та характер міжособистісних стосунків.
Відносини виникають у будь-якій спільності людей як результат їх
психічної взаємодії під час спільної діяльності, а виявляються в способах
взаємного впливу. Ці способи впливу, або форми міжособистісних і
міжгрупових відносин, досить різноманітні: авторитет, дружба, кругова
порука, суперництво, симпатія та антипатія, наслідування, панібратство та ін.
В їх основі – установки, орієнтації, очікування членів колективу, які, в свою
чергу, визначаються змістом і організацією спільної діяльності й цінностями,
що є основою в їх спілкуванні. Взаємні відносини слугують підґрунтям для
формування громадської думки в колективі, для виникнення колективних
настроїв. Відносини проявляються в тих чи інших традиціях, виступають
фактором, що створює соціально-психологічний клімат колективу й
виявляється в таких показниках, як рівень задоволеності відносинами в
колективі,
відсутність
конфліктів
серед
різних
категорій
військовослужбовців, упевненість у своїх товаришах по службі. Всі форми
відносин незмінно присутні в будь-якому процесі соціальної взаємодії на всіх
рівнях.
Відносини у військовому колективі з позиції регламентованості
поділяються на офіційні та неофіційні.
Офіційні (службові) відносини – основа взаємодії людей при
вирішенні професійних завдань. Виникають у результаті їх службовопосадової діяльності. Система цих відносин передбачає неухильне виконання
бойових, службових, трудових обов’язків і ролей. Регламентуються та
регулюються відповідними керівними документами: законами, наказами,
статутами, правилами й нормами поведінки, рекомендаціями [58].
За сферами прояву виділяються службово-ділові, правові, моральні,
економічні, релігійні, міжгрупові, масові, міжособистісні, етичні та інші
відносини.
За обсягом влади службові відносини поділяються на відносини “по
вертикалі” (між начальниками та підлеглими) та “по горизонталі” (між
рівними за посадою й званням).
Неофіційні (неслужбові) відносини – складаються без юридичної
основи, загальноприйнятих законів і норм, залежно від індивідуальних
особливостей військовослужбовців, їх почуттів, симпатій і антипатій,
колективних ідеалів і ролей усередині колективу, охоплюють суспільну
діяльність, відпочинок і дозвілля військовослужбовців
Ділові відносини (як офіційні, так і неофіційні) – пов’язані з
виконанням спільної діяльності. Ділові відносини – це міжособистісні
стосунки, які мають певну мету й тривають так довго, як це необхідно для
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реалізації мети, що поставлена одним, двома й більше учасниками. Ділові
стосунки, які вимагають активної співпраці, призводять до більш тісних
контактів, хоча й рідко переростають у особисті відносини.
Особисті відносини складаються незалежно від спільної діяльності.
Особисті / міжособистісні відносини – це близькі стосунки між людьми, в які
вони вступають як неповторні особистості. В таких відносинах ми
виступаємо в ролі дітей, батьків, друзів, коханих, а наші контакти мають
тривалий і емоційний характер.
Соціальні, ділові й міжособистісні відносини в житті можуть
змішуватися, мати подвійний характер, перетікати з однієї форми в іншу.
Міжособистісні відносини виникають і функціонують усередині кожного з
видів суспільних взаємозв’язків і дозволяють конкретній людині проявляти
себе як особистість у актах спілкування та взаємодії.
Соціальні та міжособистісні відносини – це єдине ціле, частини якого
взаємопов’язані, другі існують всередині перших, але перші реалізуються в
житті за допомогою других.
За формою діяльності відносини можуть бути: військово-професійні,
громадські, побутові та інші.
За змістом: позитивної та негативної спрямованості.
До відносин негативної спрямованості можна віднести упередження,
дискримінацію, агресію.
Упередження – це негативне ставлення до представника будь-якої
соціальної групи, що засноване тільки на його приналежності до цієї групи
(расизм, сексизм, ейджизм). До різновидів сексизму належать і упередження
до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації (гомофобія). Упередження,
що пов’язані з віком, називаються ейджизм.
Дискримінація – негативна й несправедлива поведінка по відношенню
до людини через її приналежність до певної групи. Ще одним видом
дискримінації є нападки й утиски з боку колег по роботі. Цей феномен
відомий давно й навіть отримав спеціальну назву – мобінг (англ. mob –
натовп, юрба). Мобінг – це ситуація, в якій військовослужбовці на своєму
робочому місці піддаються дискримінації з боку колег і командира.
Найбільш негативні відносини між людьми виникають у результаті
агресії. Агресія – це фізична або вербальна поведінка, яка спрямована на
заподіяння шкоди іншій людині. Вчені пропонують розрізняти два види
агресивності, які властиві людям і тваринам: 1) соціальну агресію, яка
виражається в демонстративних спалахах люті; 2) мовчазну агресію хижака,
що вистежує здобич.
Відносини також бувають:
• за формою інтеграції – об’єднуючі та роз’єднуючі;
• за формою прояву – істинні, демонстративні, приписувані;
• за ступенем співпричетності – індиферентні, приятельські, дружні.
• за ступенем стійкості – тимчасові, тривалі;
• за способами регуляції – субординація, координація, кооперація
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(продуктивне співробітництво), конкуренція (продуктивне змагання),
невтручання (дотримання дистанції та фактична автономія), суперництво
(деструктивне змагання), конфлікт (негативні відносини з деструктивною
взаємодією або відмовою від неї).
Співробітництво або кооперація – це такий тип людських відносин,
який орієнтований на спільну роботу для отримання максимальної вигоди
одночасно для себе і для групи.
Конкуренція – це розвиток відносин між військовослужбовцями на
підставі досягнутих у діяльності успіхів.
Зважаючи на внутрішню соціально-психологічну структуру, відносини
можуть бути:
1. Рольові – відображають залежність людей у спільній діяльності.
Відносини “ведучий-ведений” у військовому колективі представлені ролями3
командира, колеги, підлеглого. Вони закріплюються в офіційній
адміністративно-управлінській структурі. В той же час кожен
військовослужбовець також може бути по відношенню до іншого в ролі
ведучого або веденого. Ці ролі не завжди збігаються з офіційними посадами
та проявляються в неофіційному лідерстві.
2. Комунікативні – характеризують активність членів військового
колективу в їх контактах, взаємозв’язках і спілкуванні. Виникають вони за
допомогою інформаційного обміну між учасниками взаємодії та в значній
мірі залежать від їх психологічних якостей, які вони здатні проявити в
діапазоні “товариськість-замкнутість”. Розвитку комунікативних відносин
сприяють такі якості: відкритість, щирість, простота, особиста чарівливість,
безпосередність, емоційність тощо. Комунікативний потенціал особистості
знижується через боязкість, сором’язливість, скритність, невміння слухати
інших.
3. Когнітивні – являють собою результат відображення адекватності
взаємного пізнання людей. Вони характеризують партнерів у діапазоні
“розуміння-нерозуміння” через прояв співчуття, співпереживання, емпатії та
інших соціально-психологічних феноменів, що визначають проникнення
учасників взаємодії в психологічну сутність один одного.
4. Емоційні – засновані на суб’єктивній оцінці людей, особистому,
індивідуальному сприйнятті оточуючих, а також відображають взаємну
привабливість людей і проявляються в рамках “любов-ненависть”.
3

Роль – відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей залежно від їх
статусу або позиції в системі міжособистісних відносин. Наприклад: “лідер”, “партнер”,
“суперник”, “відкинутий”, “покровитель”, “послідовник” і т. д. Кожна роль відповідає
певному соціальному статусу. Прописані ролі – це рольові вимоги, засновані на тому, ким
людина є, а не на тому, що вона робить. Статева, расова приналежність, вік – це
характеристики, на підставі яких можна нав’язати людині ту чи іншу роль. Такі
характеристики не підвладні самій людині, однак навколишні люди часто вимагають від
неї певної поведінки, базуючись на існуючих стереотипах [66].
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Побудниками цих почуттів стають психологічна, соціальна привабливість.
Різні види привабливості можуть взаємно посилювати чи послаблювати одна
одну. Залежить це від суб’єктивних установок військовослужбовців на їх
спільну діяльність.
5. Вольові – характеризують міру психологічної активності або
характер поведінки військовослужбовців у колективі. Вольові відносини
змінюються в діапазоні “незалежність-підпорядкування” та проявляються як
владність, самостійність, рішучість, наполегливість, поступливість,
терпимість.
6. Моральні – характеризують поведінку за критеріями “добро-зло” та
проявляються в дбайливості, чуйності або байдужості, корисливості, агресії,
егоїзмі. Ці відносини відображають психологічні установки, що стосуються
етичного боку поведінки [100].
7. Раціональні – будуються на умовах взаємної домовленості з метою
отримання обопільної користі, – поведінка, при якій люди, що вступають в
контакт, керуються мотивами ділового співробітництва та взаємної вигоди,
намагаючись абстрагуватися від власних емоцій і вражень.
Всі форми відносин незмінно присутні в будь-якому процесі соціальної
взаємодії на всіх рівнях.
Проникність відносин – здатність відносин трансформуватися з однієї
форми в іншу, наприклад, із соціальних відносин у особисті та навпаки.
До основних функцій міжособистісних стосунків військовослужбовців
у військовому колективі належать:
 обмін інформацією;
 взаємодія;
 взаєморозуміння;
 вплив на емоційні переживання.
На стиль і способи міжособистісних відносин впливають багато
чинників, наприклад, такі, як приналежність до певної культури,
індивідуальні особливості людей, що вступають в контакт, світоглядні
позиції учасників, їх ціннісні орієнтації, вміння використовувати
різноманітні комунікативні засоби, а також ті конкретні ситуації, в яких
опиняються учасники.
Культура відносин у військовому колективі залежить від рівня
організації спільної діяльності, особистого прикладу командира, свідомості,
почуття обов’язку, переконань і світогляду. Важливу роль у при цьому
грають психологічна сумісність людей, взаємна поступливість, ввічливість,
готовність допомагати, підкорятися, доброзичливість.
Вимоги
військових
статутів
регламентують
відносини
військовослужбовців у формі суворої субординації, підпорядкування,
товариства та взаємовиручки. Разом із тим, відносини в плані особистих
стосунків між військовослужбовцями передбачають взаємну повагу,
розуміння високої соціальної ролі кожного як захисника, почуття
солідарності, згуртованості.
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Спілкування є способом реалізації відносин, процесом обміну
вербальною та невербальною інформацією, думками, судженнями,
цінностями й позиціями, під час якого складаються певні відносини між
людьми. Такі відносини будуються як на основі положення в колективі, яке
займають індивіди, так і на основі симпатій і антипатій, що виникають у
безпосередніх контактах.
Успішність діяльності військового колективу залежить від сили
особистого авторитету командира. Є духовні цінності, без яких не може
бути хорошого командира. До цих цінностей належать авторитет командира
та його спроможність бути лідером у військовому колективі. І навпаки,
військовий керівник, який не має належного авторитету та не спроможний
бути лідером, не зможе організувати життєдіяльність підпорядкованого йому
військового колективу належним чином.
До рішень авторитетного чи неавторитетного командира підлеглі
ставляться по-різному. У першому випадку вказівка сприймається без
внутрішнього опору, із готовністю, виконується, як правило, без додаткового
адміністративного тиску. Командир, який користується авторитетом у
підлеглих, позитивно впливає на них.
Розпорядження неавторитетного командира завжди викликають
внутрішні переживання, внутрішні супротив і відторгнення, а недовіра до
такого керівника обертається недовірою до його рішень. По відношенню до
підлеглих командир повинен проявляти повагу до їх особистої гідності,
поєднувати вимогливість з турботою, довірою, доброзичливістю, чуйністю,
справедливістю. Суперечать вимогам статутів зневажливе, грубе, зверхнє,
залякуюче й недоброзичливе ставлення начальника до підлеглого. Статутне
ставлення командирів до підлеглих породжує у відповідь позитивне
ставлення до командира як до начальника та як до людини.
Свідоме дотримання статутних норм і моральних принципів є
визначальним у справедливому ставленні командира до всіх підлеглих.
Військовий колектив, окремий військовослужбовець повинен бути
переконаний, що командир, офіцер ставить інтереси служби вище за власні
інтереси й симпатії.
Стиль
керівництва
колективом
визначає
відносини
між
військовослужбовцями. При авторитарному керівництві формуються ворожі
індивідуалістичні відносини, а при демократичному – почуття “ми”.
Особливо важливу роль відіграє стиль лідерства, можливості його
вмілого застосування з метою забезпечення ефективної діяльності всіх членів
команди.
Військове
лідерство
–
це
цілеспрямований
вплив
військовослужбовців різних категорій у повсякденній, службовій, навчальній
і бойовій діяльності, а також в неупорядкованих (нестандартних, критичних)
ситуаціях на особовий склад шляхом підтримання довіри й поваги, надання
мети, спрямування на її досягнення, забезпечення дисципліни й мотивації до
виконання завдань за призначенням [13].
Сучасні дослідження показують, що військові колективи, в яких
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відносини є цінностями, досягають кращих результатів, бо командири
використовують потенціал кожного учасника. Коли потенціал усієї команди
стає вищим, ніж сума можливостей окремих її членів, тоді така команда
досягає піку свого розвитку. Це і є ключем для створення ефективних команд
[48].
Якісні характеристики військового колективу відображають відносини
всередині нього, згуртованість, довіру, психологічну єдність і сумісність його
членів.
Дослідження психологічної сумісності ускладнюється термінологічною
плутаниною: дана категорія описує соціально-психологічні явища й
перетинається з поняттями “групова згуртованість”, “соціальнопсихологічний клімат”. На думку В. А. Бодрова, психологічна сумісність –
це є сполучення індивідуальних особливостей людей, при яких найбільш
сприятливо відбувається їхня спільна діяльність і спілкування [12].
Сукупність внутрішньогрупових, соціально-психологічних процесів
(відносин), станів, ефектів і стадій розвитку групи складає групову динаміку.
Динаміка групи шляхом різних групових механізмів забезпечує формування
групи, її функціонування та розвиток. Групові процеси – це сукупність
послідовних спонтанних або цілеспрямованих дій членів групи, скерованих
на досягнення певного результату діяльності.
Основні групові процеси:
1. Спілкування – взаємний обмін між членами групи інформацією,
діями, станами.
2. Консолідація – узгодження членами групи під час спільної
діяльності та спілкування цілей, норм, засобів і способів діяльності.
3. Лідерство – добровільне взяття особистістю на себе значно більшої
відповідальності за перебіг групової активності, ніж потребує від неї
формальне виконання службових обов’язків або загальноприйнятих норм.
4. Конкуренція – розвиток відносин людей з приводу успіхів у
діяльності, що характеризується прагненням окремих членів групи виразити
себе, самореалізуватися в діяльності, перевершивши інших виконавців.
5. Адаптація – взаємне пристосування членів групи один до одного, а
також до соціального середовища.
6. Ухвалення (прийняття) рішення – розроблення технології спільної
діяльності з метою досягнення кінцевого результату.
7. Емоційна ідентифікація – ототожнення себе, як учасника групи, з
усією групою як цілісним утворенням.
Груповим процесам відповідають деякі групові стани, що виникають
під впливом цих процесів і опосередковано характеризують культуру
відносин військовослужбовців.
Груповий стан – це відносно статичний момент динаміки групи,
характеризується стійкістю, закріпленістю та повторюваністю дій і
психічних станів членів групи, а також соціально-психологічних
особливостей їх відносин і взаємодії.
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Основні групові стани:
• підготовленість до спільної діяльності – стан, що характеризує
ступінь готовності членів групи до виконання поставлених завдань;
• спрямованість – стан, що характеризується чітким, узгодженим
усвідомленням членами групи її цілей, інтересів, норм, способів і засобів
діяльності, а також критеріїв оцінки результатів;
• організованість – стан, що характеризується чітким розподілом
ролей і статусів у групі, наявністю формальної та неформальної структури;
• активність – стан, що характеризує здатність групи здійснювати
суспільно значущу діяльність і виражає ступінь реалізації фізичного й
інтелектуального потенціалу її членів;
• згуртованість – стан, що характеризується стійкістю та єдністю
міжособистісних відносин і взаємодій, забезпечує стабільність та
послідовність діяльності групи; результатом групової згуртованості є
жорсткий груповий контроль над поглядами та вчинками її членів, суворе
дотримання групових норм, високий ступінь прийняття людьми групових
цінностей; встановлюється атмосфера уважного ставлення та взаємної
підтримки, формується почуття групової приналежності, що сприяє
стабільності та стійкості відносин у групі в стресових ситуаціях [89];
• інтегративність – стан групи, який характеризується узгодженістю
внутрішньогрупових процесів;
• референтність – стан групи, при якому членство в ній видається
людям найбільш цінним і значущим [79].
Знання та врахування групової динаміки, групових процесів і станів
дозволяє командирам здійснювати вплив на соціально-психологічний клімат,
на взаємовідносини в колективі, що створюватиме підґрунтя для ефективного
керування.
Порушення відносин між військовослужбовцями та слабка позиція
командира можуть призвести до конфліктної ситуації і, в кінцевому
підсумку, до конфлікту. В такій ситуації не може йти мови ні про яку
нормальну діяльність військового колективу.
3.1.3. Культура військово-професійного спілкування
Визначальним
напрямом
розвитку
професіоналізму
військовослужбовців є формування культури спілкування. Через призму
проблеми спілкування вивчаються питання сприймання й розуміння між
людьми, лідерство й керівництво, згуртованість і конфліктність,
міжособистісні відносини тощо.
Незважаючи на те, що думки вчених стосовно усвідомлення важливості
цього феномену в розвитку професіоналізму особистості та її професійної
культури співпадають, загальноприйнятого визначення поняття “культура
спілкування” немає.
Культура спілкування – це система норм, принципів і правил
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спілкування, а також технологія їх виконання, які вироблені людською
спільнотою з метою оптимізації комунікативної взаємодії та забезпечення її
ефективності. Культура спілкування передбачає знання, розуміння та
дотримання таких норм міжособистісного спілкування, які прийняті в цій
спільноті як “керівництво до дії”, відповідають гуманістичному підходу до
інтересів, прав і свобод особистості, не суперечать поглядам і переконанням
самої особи, припускають її готовність і вміння дотримуватися цих норм.
Культура спілкування включає як культуру етикету, культуру
поведінки, культуру мови, відчуттів, міміки, жестів, так і психологічну
культуру суб’єктів спілкування, культуру свідомості та містить у собі
сукупність практичних прийомів, норм, правил спілкування. У масовій
свідомості вона ототожнюється з етикою, культурою поведінки, етикетом,
культурою спілкування, культурністю, ввічливістю тощо [95].
Цінністю культура спілкування стає тоді, коли завдяки їй
задовольняються актуальні потреби людини у спільній діяльності й
духовному розвитку. Усвідомлення того, що спілкування і культура його
використання – це цінність для суспільства в цілому і для кожної людини
зокрема, забезпечує успіх міжособистісної взаємодії.
Усі види відносин у військовому колективі супроводжуються
спілкуванням. В процесі професійної діяльності військовослужбовців
важливо забезпечити не просто формування комунікативних установок на
спілкування з іншими, а саме гуманістичних комунікативних установок,
завдяки яким людина не зашкодить іншому, візьме участь у конструктивному
розв’язанні гострих проблем [107].
Не можна говорити про високу культуру спілкування, якщо норми й
правила спілкування є недосконалими та не відповідають гуманістичним
цінностям, якщо при виборі засобів спілкування не враховуються
особливості індивідуальностей партнерів по спілкуванню та ін. Так, людина,
що орієнтується на високі моральні цінності, але не опанувала елементарну
техніку спілкування, не володіє високою культурою спілкування. Водночас,
маніпулятор володіє технікою спілкування, але використовує свої навички в
егоїстичних інтересах, орієнтується часом на аморальні цілі й цінності та не
може бути названий людиною високої культури спілкування.
Цінності спілкування тісно взаємодіють із такими характеристики
суб’єктів спілкування, як стать, вік, національність, психічна конституція,
темперамент, стан здоров’я, зовнішній вигляд, які впливають на багато
сторін процесу спілкування та, зокрема, на мотивацію і стиль.
Серед усіх морально-психологічних якостей суб’єктів спілкування для
культури спілкування особливо важливі: дружелюбність, здатність до
емпатії, альтруїзм, шляхетність, уважність, чуйність, люб’язність,
доброзичливість, тактовність, великодушність.
Культура спілкування, яка орієнтована на гуманістичні цінності,
містить здатність вибору тактовних, коректних форм поведінки. Дисгармонія
в культурі спілкування призводить до потенційної можливості виникнення
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конфліктних ситуацій, що руйнують спілкування [9; 30; 33; 93; 94; 95].
Враховуючи психологічний аспект спілкування, психологічна культура
спілкування включає такі психологічні знання та вміння:
• розпізнати психологію співрозмовників;
• адекватно емоційно реагувати на їх дії й поведінку;
• вибирати стосовно кожного такі способи і засоби спілкування, які б
не розходились із мораллю, відповідали б індивідуальним особливостям
людей.
Головними компонентами утворення високого рівня культури є:
• комунікативні установки, які “вмикають” механізми спілкування;
• знання норм спілкування, які прийняті в суспільстві, а також
психології спілкування (категорій, закономірностей, механізмів), психології
сприймання та взаєморозуміння;
• вміння застосовувати ці знання відповідно до загальнолюдських
цінностей [108].
Культуру спілкування пропонується уявляти у вигляді суми трьох
рівнозначних додатків:
Культура спілкування = Комунікативні установки + Знання з етики та
психології спілкування + Вміння застосовувати ці знання на практиці.
Крім поняття “культура спілкування” існує поняття “комунікативної
культури”. Комунікативна культура індивіда визначається як система
знань, норм, цінностей і зразків поведінки, що прийняті в суспільстві, та
вміння органічно, природно й невимушено реалізувати їх у діловому й
емоційному спілкуванні. При цьому комунікативній культурі властиві
загальні ознаки культури, а також відображення специфічного характеру
комунікативної діяльності.
Складові комунікативної культури:
• психологічні особливості особистості (товариськість, емпатія,
рефлексія комунікативна діяльність, саморегуляція);
• особливості мислення, що виражаються у відвертості, гнучкості,
нестандартності асоціативного ряду та внутрішнього плану дій;
• соціальні установки, що зумовлюють інтерес до самого процесу
спілкування та співпраці, а не до результату;
• сформованість комунікативних умінь [63].
Військово-професійне спілкування має свою специфіку:
• виразність субординаційних відносин “влада-підпорядкування”, що
призводять у спілкуванні до нерівноправності, асиметрії позицій начальника
й підлеглого;
• підвищена регламентованість і нормативна визначеність форми
спілкування військовослужбовців, що задається статутами;
• розмаїтість і неоднорідність умов, ситуацій і завдань спілкування –
від довірливого спілкування в позаслужбовий час до суворо офіційного на
службі; від побутових, стандартних ситуацій до бойових, екстремальних;
• висока стабільність і замкнутість кола спілкування, висока
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інтенсивність взаємодії з одними й тими ж особами.
Зважаючи на те, що культура відносин виявляється насамперед у
спілкуванні, командир повинен уміти використовувати слово для створення
належного психологічного клімату у військовому колективі. Він має брати до
уваги необхідність встановлення атмосфери взаємопідтримки та
взаємодопомоги, налагодження доброзичливих відносин між усіма
військовослужбовцями.
Командир повинен знати й дотримуватися вимог і правил культури
міжособистісного спілкування – ефективної комунікації з особовим складом.
Такі якості командира як комунікабельність, організованість, справедливість,
тактовність, гуманність, лояльність, надійність, вміння логічно висловлювати
свою думку, готовність вислухати, сприяють трансляції культури
спілкування в згуртованість військового колективу з єдиним духом і метою.
Опитувальник, представлений в додатку 1, допоможе з’ясувати, чи
вмієте ви слухати співрозмовника.
Культура мовлення – це володіння нормами усної та письмової
літературної мови (правилами вимови, наголосу, слововживання, граматики,
стилістики), а також вміння використовувати виразні засоби мови в різних
умовах спілкування відповідно до цілей і змісту мовлення [21]. Іншими
словами, культура мовлення – це вміння правильно говорити й писати, а
також вміння вживати слова й вирази відповідно до ситуації спілкування.
Таким чином, виділяють два головні показники культури мовлення –
правильність і комунікативну доцільність. Додатковими й уточнюючими її
характеристиками можна назвати точність, логічність висловів, їх ясність і
доступність, чистоту мови та її виразність, естетичність тощо.
Культура мовлення – важлива характеристика індивіда, що
виявляється в процесі спілкування та є показником його загальної культури.
Культура ж спілкування, зокрема, забезпечується культурою мовлення
та є складовою особистісної культури.
Відповідно до сучасних уявлень пропонується визначати культуру
спілкування за такими характеристиками:
• ступінь оволодіння комунікативними знаннями;
• сукупність умов, що забезпечують високу комунікативну
компетентність,
рівень
комунікативної
підготовки
особистості
військовослужбовця;
• відповідність мовлення нормам літературної мови;
• комунікативна установка на спілкування з іншою людиною як
найвищою цінністю;
• сукупність моральних вимог як складової частини звичок і навичок
людини, що виявляється в повсякденній манері спілкування;
•
дотримання
етичних
норм
спілкування,
використання
комунікативних знань відповідно до психологічних особливостей
особистості, норм моралі суспільства та з урахуванням загальнолюдських
цінностей;
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• система суспільно визнаних настанов, звичаїв, традицій, які
регламентують міжособистісні відносини [67].
Психологічна готовність командира до спілкування визначається:
майстерністю володіння лексико-фразеологічним складом мови; наявністю
розвинутої професійної мови; вмінням контролювати свій ситуативний образ
в очах підлеглих та підтримувати спілкування як фактор мобілізації волі,
активізації інтелекту, бажанням спілкуватися тощо [115].
Правила мовної поведінки, які є обов‘язковими для командира,
закріплені в мовних формулах, що й складають так званий мовний етикет.
Командиру потрібно постійно піклуватися про підвищення власної мовної
культури та вдосконалення мовного етикету. Чистота й точність військової
лексики мають виключно важливе значення. Неточність наказу спричиняє, як
правило, неточність виконання.
Отож, основою професійної діяльності військовослужбовців є
грамотність, освіченість, тобто дотримання загальноприйнятих правил і норм
у користуванні засобами мови – обов’язкової складової військової культури
сучасної української армії. Мовлення, поєднане з образом у розумінні свого
символічного значення, – важливий регулятор поведінки. Командир, котрий
володіє мистецтвом слова, має вагомий засіб керування підлеглими.
Оволодіння ораторським мистецтвом, мистецтвом переконувати – важливе
вміння при засвоєнні військової справи та й, узагалі, – в життєдіяльності
військовослужбовця, в розвитку його саморегуляції [96].
Рекомендації командирам
1. Військовослужбовець має формувати в собі культуру спілкування,
дотримуватися принципів професійної етики. Він повинен вільно володіти та
розмовляти державною мовою, повинен відстоювати чистоту української
мови, дотримуватися норм культури мови.
2. Культурною можна назвати мову військовослужбовця, яка
характеризується точним, яскравим, живим словом, що узгоджується з
нормами літературної мови, виразною інтонацією, вибором мовних засобів,
що відповідають тим або іншим завданням мовної діяльності. Брутальна
лайка – свідчення про мовну бідність. Оскільки не лише людина опановує
мову, а й мова оволодіває людиною, то вживання вульгаризмів, лайок із
часом стає звичкою, а тоді й потребою душі – як окремої людини, так і
соціальної групи, покоління, цілого народу.
Копролалія – патологічна схильність до вживання непристойних,
цинічних, образливих слів і виразів, до бруднослів’я, яке найчастіше, як
констатують вчені, трапляється в шизофреників [85].
3. Професійна мова військовослужбовців має ґрунтуватися на законах
української мови, на її лексичних, морфологічних, синтаксичних нормах.
Мова фахового спілкування військовослужбовців повинна бути чіткою,
точною, виразною, переконливою, позбавленою двозначності щодо її
сприймання.
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4. Командир – оберіг державної мови, “бо він щодня на очах
підлеглих, є публічною державною особою, високопосадовцем, призначеним
оберігати державність взагалі та мову зокрема” [18; 23; 24].
3.1.4. Мораль, цінності, професійні норми і традиції як аспект
культури відносин у діяльності командира
Суспільство потребує дотримання особою загальнолюдських і
професійних цінностей, моральних норм, культури людських відносин,
здорового способу життя, безпечної поведінки, турботи про сім’ю, чесності,
небайдужості, відповідальності, внутрішньої гармонії.
Враховуючи специфіку професійної діяльності командирів, ми
вважаємо, що стрижнем його компетентності як професіонала, є
загальнолюдська компетентність, яка містить загальнокультурну, моральну,
політичну, соціальну, інформаційну, комунікативну, етичну, екологічну,
валеологічну складові.
Особливе місце в загальнолюдській компетентності займає мораль, яка
надає ціннісні орієнтири й тим самим контролює поведінку.
Мораль – це форма суспільної свідомості, сукупність принципів,
правил, норм, якими люди керуються в своїй поведінці [109].
Моральні норми не мають обов’язкового статусу, їх дотримання
залежить від вихованості самої особистості, від її моральних орієнтирів.
Дотримання моральних правил базується на розумінні їх необхідності та на
свідомому підпорядкуванні, а не на примусі. Мораль функціонує як єдине
ціле в діяльності, у відносинах і в свідомості. У будь-якій діяльності завжди
присутній моральний мотив – те, заради чого відбувається ця справа.
Людина може ставити перед собою як прийнятні (моральні), так і
неприйнятні (аморальні) цілі.
Для досягнення мети використовуються певні засоби, які за своїм
змістом також можуть бути моральні або аморальні. Наприклад, діяльність
командира в роботі з особовим складом загалом переслідує позитивну мету –
покращити стан військової дисципліни. Але командиром при цьому можуть
використовуватися як позитивні (законні) засоби, так і негативні (незаконні)
– загроза, психологічний тиск, маніпуляції, різні форми насильства.
В умовах військової діяльності норми моралі визначені у вимогах
військової етики. Вона відображає високий ступінь регламентації всіх боків
життя військовослужбовців. Її основна особливість полягає в тому, що багато
етичних положень знаходять правове закріплення у військових статутах і
наказах. Важливою складовою культури військового фахівця є дотримання
ним вимог професійної етики. Про це йдеться, зокрема, в Кодексі
доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб,
державних службовців та інших осіб, які уповноважені на виконання функцій
держави в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.
Положення Кодексу є узагальненням стандартів професійної етики, які
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спрямовані на запобігання проявам корупції в оборонному секторі, на
підвищення авторитету Збройних Сил України, зміцнення репутації
військовослужбовців та цивільного персоналу. Кодекс визначає основні
принципи й моральні норми, якими повинні керуватися військові посадові
особи при виконанні своїх службових обов’язків і поза службою та згідно з
якими громадськість оцінює їх діяльність як доброчесну, неупереджену й
ефективну (Додаток 2).
Визначальним принципом діяльності військовослужбовців у Кодексі
визначено чесне й віддане служіння Українському народові, непорушне
дотримання Конституції України та законів України, виконання зобов’язань,
які були урочисто взяті під час складання Військової присяги. Серед
принципів доброчесної поведінки військового фахівця Кодекс визначає
пріоритет службових інтересів, політичну нейтральність, неупередженість,
компетентність і сумлінність, ефективність, прозорість; лояльність,
нерозголошення службової інформації (конфіденційність), корпоративність,
утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень).
Передбачено, що військовий фахівець повинен показувати приклад у
виконанні вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, бути
дисциплінованим і внутрішньо організованим. Особливого значення Кодекс
надає культурі спілкування військовослужбовців. Йдеться про те, що гідна
поведінка військового фахівця повинна передбачати коректне ставлення до
керівників і колег по службі, повагу до гідності інших людей, охайний
зовнішній вигляд і стриману манеру поведінки, ввічливість, доброзичливість
і намагання запобігти конфліктам у відносинах з іншими людьми [39].
Професійні цінності, норми, традиції як культурний аспект
відносин
Як один із соціальних інститутів, Збройні Сили не тільки виконують у
державі функції гаранта її цілісності, стабільності та суб’єктності, але й є
носієм системи військово-професійних цінностей, які складають основу
професійного становлення офіцерів. Вони, як особлива соціально-професійна
група, є “кістяком” Збройних Сил України та носієм системи корпоративних,
військово-професійних цінностей.
Морально-етичні цінності офіцера – це духовний потенціал, стимули
й мотиви його поведінки та культури в суспільстві, що характеризують
цілісність і гармонійність його особистості як суб’єкта буття та військовопрофесійної діяльності, його активність у досягненні самореалізації,
самовдосконалення, духовного й творчого саморозвитку.
Наявність і прояв у офіцера сукупності морально-етичних цінностей
складають його морально-етичну культуру – як ступінь сформованості та
розвиненості офіцера, що характеризує широту та глибину його знань,
вихованість, повагу до людей, уміння спілкуватися та стійку суспільну
позицію [13].
Ключовими цінностями, на яких ґрунтується професійна культура
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офіцера, є любов до України, вірність військовій присязі, самовіддане
служіння українському народові, повага до символів держави, непорушне
додержання Конституції та законів України тощо. Найважливішими
професійними цінностями при цьому виступають офіцерська честь,
офіцерське братерство, чесність, порядність, уміння дотримуватися слова
[22].
Офіцерська честь як найважливіша ознака поведінки командира
виявляється у ставленні до підлеглих, до колективу, до виконання
військового обов’язку та ін. Авторитет командира залежить не тільки від
військового звання, посади або віку – він завойовується сумлінним
виконанням військового обов‘язку, головним чином, у процесі спілкування
та взаємодії з підлеглими. Честь і гідність завжди вважалися головними
чеснотами офіцера.
Що ж є честю офіцера? Як співвідноситься вона з гідністю та чесністю?
Честь розкриває ставлення людини до себе й ставлення до неї людей,
колективу, суспільства відповідно до її етичних заслуг. Гідність же виражає
міру самосвідомості та самоконтролю особистості й відповідальності перед
собою. Самоконтроль не дозволяє людині робити щось нижче за свою
гідність. Честь, на відміну від поняття гідності, зв‘язується зі службовим
становищем людини, родом її діяльності та з конкретними заслугами. Вона
дає індивідуальну оцінку моральності офіцера, рівню поваги, яку він
заслужив своїми справами. Коли складається в оточуючих думка про високу
моральність офіцера, то звичайно говорять про його бездоганну репутацію.
Офіцерська честь вимагає від нього підтримувати не тільки власну
репутацію, але й репутацію Збройних Сил, усього офіцерського корпусу.
Народна мудрість свідчить: “Де честь, там і правда” [18].
Окрім цінностей, етичних вимог та культури спілкування, культурний
аспект відносин офіцера передбачає високий рівень дотримання ним
відповідних важливих норм, які є показником високого рівня професійної
культури. Це зумовлюється соціально-нормативним характером професійної
військової культури, що передбачає встановлення певних норм у відносинах
між керівником і підлеглими, між окремими військовослужбовцями, між
підрозділами. Нормативними є загальноприйняті правила, зразки поведінки
або дії. Про нормативний характер культури, в першу чергу, свідчать
традиції, звичаї, ритуали, що історично склались у військовому середовищі.
Традиція (лат. traditiо – передача) – це форма діяльності, поведінки та
суспільних відносин, що історично склалася, вкоренилася та передається від
покоління до покоління. Її ознакою є авторитетність: вона вимагає повної
підпорядкованості особистої інтелектуальної та соціальної ініціативи своєму
авторитету. Важливим є також регламентуючий, нормативний характер
традиції, через що її можна розглядати як писаний чи неписаний закон, який
людина не завжди усвідомлює, але приймає як належне. Механізм дії
традиції – накопичення, збереження й трансляція досвіду, специфічних норм
і цінностей, моделей розв’язання проблем [69].
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Зміст військових традицій має дві сторони: змістовну (духовноморальне наповнення) та діяльнісну (соціально-педагогічна регуляція життя).
Йдеться про порядок, правила й норми поведінки військовослужбовців
(статути, положення, інші документи військового законодавства), відносини
військових між собою (взаємодопомога, бойове братерство, побратимство,
висока вимогливість командирів до підлеглих у поєднанні з турботою про
них, самопожертва в бою заради перемоги, зневага до боягузів і зрадників)
[69].
Основні морально-етичні категорії офіцера наведені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Основні морально-етичні категорії офіцера
Основні моральні
цінності офіцера

Військові традиції

Батьківщина
Вірність та відданість
Україні
Обов’язок
Честь
Честь мундира
Чесність

Відносини офіцера з
іншими
військовослужбовцями
Взаємодопомога
Довіра
Самокритичність
Загальна
відповідальність
Взаємоповага

Місце у суспільстві
Служба суспільству
Духовні засади
Готовність та надійність.
Дисциплінованість та
ініціатива.
Слово офіцера є законом.
Вести за собою підлеглих.
Піклування про підлеглих.
Лицарський дух.
Офіцер – зразок для
підлеглих.
Уникнення втручання в
політику
Додаткові моральні цінності: шляхетність, гідність, гордість, доблесть,
відповідальність,
порядність,
людяність,
щирість,
принциповість,
послідовність, об’єктивність, тактовність, ввічливість, доброта, доступність,
справедливість, доброзичливість, уважність, чуйність тощо
Основні морально-етичні цінності офіцера: честь, загальна
відповідальність, взаємодопомога, обов’язок, чесність, вірність та відданість
Україні, самокритичність, взаємоповага, патріотизм, довіра.
Інші морально-етичні цінності офіцера: відповідальність, ввічливість,
порядність, принциповість, гідність, гордість, доблесть, людяність,
об’єктивність, тактовність, уважність, послідовність, справедливість,
шляхетність, доброзичливість, чуйність, доброта, доступність.
Вдосконалення і розвиток культури відносин військовослужбовців є
керованим соціальним процесом, забезпечується конкретними формами та
методами. Рівень культури відносин залежить, перш за все, від офіцерського
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складу. Саме командир транслює всім членам військового колективу норми
взаємодії, що базуються на цінностях, на толерантному ставленні до кожного
його члена. Взаємоповага, взаємодопомога, співробітництво, що спрямовані
на досягнення єдиної мети, є запорукою ефективності життєдіяльності всього
військового колективу, викликають повагу й довіру в підлеглих,
демонструють безвідмовність командира. Для побудови культурних відносин
у колективі командир повинен сам мати високу психологічну культуру, що
дозволяє адекватно розуміти себе та інших, а також керувати власною
поведінкою. Потрібно зауважити, що, за даними психології, підлеглі дуже
чутливо реагують на поведінку особи, яка ними керує. Тому з боку
командира абсолютно не потрібні серйозні грубощі, щоб підлеглі втратили
віру в нього, в його службову (посадову) та моральну перевагу, втратили
повагу до нього як до особи, до його вимог, – досить виявлення дріб’язкової
невідповідності або відсутності однієї зі складових їх уявлення про образ
“правильного” начальника.
Втрата авторитету та репутації відбувається там, де офіцер у своїй
діяльності не спирається на закони, статутні вимоги та норми моралі, або
висуває свої, які майже завжди суперечать законним. Виникає
вседозволеність, що підриває авторитет командира. Відхід від законності в
діях і рішеннях деяких командирів, – а вони також є офіцерами, – може
призвести до невірного розуміння ролі й функцій Збройних Сил України.
Сучасний військовий керівник – індивід, який гармонійно поєднує в
собі якості військового лідера та командира, має високий рівень культури
відносин. Як командир, військовий керівник реалізує свої законні
повноваження й статутну владу для ефективного вирішення організаційних
завдань; а як лідер, він використовує силу особистісного впливу на
підлеглих. Керівник-лідер має більше можливостей для ефективного
управління військовою організацією, ніж просто командир або
неформальний лідер, що не має статутної влади.
Рекомендації командирам
Необхідний рівень морально-етичного впливу на свідомість підлеглих
військовослужбовців може бути забезпечений у процесі військовопрофесійної діяльності при дотриманні командиром таких вимог і норм:
1. Всебічне врахування індивідуально-психологічних особливостей
військовослужбовців і соціальних явищ у колективі.
2. Шанобливе і уважне ставлення як до окремого військовослужбовця,
так і до колективу в цілому, без будь-яких упереджень.
3. Розумна вимогливість до підлеглих, піклування про їх
самовдосконалення, високоморальну громадянську позицію.
4. Витримка та врівноваженість, доброзичливість і, до певної міри,
неформальність у спілкуванні з підлеглими (партнерство), довіра й
тактовність.
5. Дотримування норм і правил військового етикету, виховування в
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себе культуру мови, поведінки на службі та в побуті.
6. Моральна відповідальність за якість відносин, що складаються між
військовослужбовцями, стимулювання позитивних проявів особистості,
забезпечення мотиваційної основи морально-етичного вдосконалення,
підтримка всіх корисних починань.
7. Оптимізм, активна життєва позиція.
8. Непримиренність до аморальності, особистий приклад.
9. Моральна мотивація.
10. Особистий приклад командира, що, виконуючи вимоги службового
етикету, завжди й у всьому керується совістю.
11. Керівництво принципами доброчесності та професійної етики
поведінки: першості оцінювання; довіри підлеглим, поваги їхньої честі та
гідності; моральної рівності всіх військовослужбовців; зворотного
морального зв’язку; надійного морального захисту військовослужбовців;
постійного морального стимулювання, заохочення, активності підлеглих з
урахуванням важливості, значущості, складності вирішуваних завдань;
самозабезпечення моральної невразливості офіцера-керівника, його
моральної взірцевості (Додаток 3) [13].
12. Вміння систематично працювати над собою, пред’являти до себе
жорстку вимогливість, несхильність до формалізму та догматичного
мислення.
13. Глибоке усвідомлення державної важливості своєї діяльності.
14. Висока готовність до самомобілізації й мобілізації підлеглих на
подолання труднощів аж до самопожертви в ім’я народу.
15. Розвинене почуття честі та гідності.
16. Особиста відповідальність не тільки за своє життя, але й за життя
підлеглих.
17. Недопущення самозаспокоєності.
3.1.5. Особливості відносин командира з підлеглим рядовим та
сержантським складом
Базуючись на загальному визначенні культури відносин, що було
наведене у п. 3.1.1, культуру відносин командира з підлеглим рядовим та
сержантським складом можна охарактеризувати як таку якісну
характеристику цих взаємин, в основу якої перш за все закладено чітке
усвідомлення командиром цінності гідності та прав підлеглих, необхідності
прояву відповідної поваги до них, тобто, того, що його підлеглі є перш за все
особистостями. На основі цього й самі відносини з підлеглим рядовим та
сержантським складом в розумінні командира мають сприйматися як
морально-етична цінність, і тому до їх побудови мають застосовуватися не
тільки певні професійні інтереси, а й належне регулювання командиром при
цьому своїх емоцій, відчуттів та поведінки.
У пораднику “Керівні психологічні техніки: посібник для командира
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роти (взводу)” відзначається:
“Підлеглі – це перш за все люди, зі своїми баченням й оцінками того,
що відбувається, думками та бажаннями. Інколи їх інтереси та мотиви не
співпадають з тим, що вимагає наказ – це й уповільнює як його сприйняття,
так і його виконання.
Звісно ж, в управлінні особовим вкладом ти (командир – авт.) можеш
спиратися виключно на жорстку вимогливість, керуючись принципом
“Виконуй, або тебе буде покарано!”… Але військовий досвід показує, що,
по-перше, так тобі навряд чи вдасться завоювати серед своїх підлеглих
високий авторитет, а по-друге, все одно не всі твої накази будуть
виконуватись вчасно та якісно. При цьому слід пам’ятати, що тобі не варто
одразу очікувати ефекту безумовної довіри підлеглих тобі як їх лідеру,
наслідком чого стане безумовне виконання твоїх наказів” [61].
Командування особовим складом загалом та вибудовування
ефективних відносин з ним, як формальних, так і неформальних,
виявляються мало успішними, якщо командиром підрозділу при цьому не
враховуються
(ігноруються)
мотиви,
потреби
та
самооцінка
військовослужбовців.
Військовослужбовець, як і кожна людина, має свої потреби та інтереси
– власні цінності, у задоволені яких полягає зміст його життя. Потреба – це
усвідомлена відсутність чогось, що викликає у людини прагнення до
відповідно спрямованих дій на здобуття цього. Тобто, потреби – це реальні
причини виявлення певних інтересів, які у подальшому слугують мотивами
до діяльності. Первинні потреби (бути ситим, у безпеці, відпочити) закладені
генетично, а вторинні виробляються в процесі пізнання і здобуття життєвого
досвіду.
Інтерес – це об'єктивно зумовлений мотив діяльності людини, який
формується з усвідомлення самої потреби та з'ясування умов і засобів її
задоволення.
Звісно ж, у процесі реалізації своїх інтересів людина неодмінно бере до
уваги не лише сам предмет потреби (“що саме я хочу отримати”), а ще й
конкретні обставини та умови його здобуття – існуючі норми та правила
життєдіяльності (“як я це зможу отримати в даних умовах”).
Зміст інтересів виражає внутрішню сутність людини, її світогляд,
характер сприйняття нею навколишнього світу, наявні матеріальні та духовні
цінності культури. Вважається, що є п’ять основних типів потреб
(фізіологічні, безпеки, соціальні, успіху, самовираження), які формують
ієрархічну структуру, що визначає поведінку особистості. При цьому потреба
у повазі до себе, у збереженні оточуючими недоторканою її гідності,
реалізації її прав складає одну з основних вищих потреб людини. З огляду на
це командиру треба постійно пам’ятати, що солдати та сержанти
підпорядкованого йому військового підрозділу також мають свої прави та
свободи, потребують поваги до себе.
Про це також говорить і Дисциплінарний статут Збройних Сил
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України. У сфері дотримання належної культури відносин він вимагає від
командирів, зокрема, справедливого ставлення до підлеглих з дотриманням
їх прав і свобод. Також визначається, що необхідно додержуватися
визначених статутами Збройних Сил України правил відносин між
військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство, виявляти повагу
один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету.
Не є секретом, що у підлеглих, по відношенню до яких командиром
демонструється неповага їх честі та гідності, сформується негативне
відношення до нього. Внаслідок цього його авторитет буде підірвано (або й
взагалі знищено), його вимоги й накази будуть сприйматися цими
підлеглими з роздратуванням, небажанням їх виконувати, через що будуть,
скоріш за все, виконані невчасно або неякісно, а в окремих випадках можуть
навіть наштовхнутися на непокору (відмову від виконання). У підсумку це
може сформувати такі негативні явища як несприятливий соціальнопсихологічний клімат у військовому колективі та невиконання ним деяких
або навіть усіх поставлених завдань. Зазначене має слугувати найвагомішим
застереженням для командира, який є головним відповідальним за стан справ
у підпорядкованому військовому колективі.
Таким чином, необхідність підтримання належної культури відносин
командира з підлеглим рядовим та сержантським складом є безумовною, при
цьому в основі її формування мають лежати декілька основних складових:
1. Високий рівень культурної освіченості командира, його вихованість
та знання суспільно значущих морально-етичних і військово-професійних
норм, традицій українського суспільства.
2. Розуміння командиром того факту, що його підлеглі перш за все є
особистостями зі своїми правами та свободами, і водночас від них залежить
успішність виконання поставлених перед військовим колективом завдань.
3. Самопозиціонування себе насамперед не тільки як командира, а як
старшого товариша, наставника для підлеглих.
Приклади з практики
1. Командир батальйону підполковник Б. від самого початку
перебування на посаду зневажливо та презирливо ставився до солдатів.
Вважав їх ледарями й неробами, неодноразово заявляв їм, що вони – ніхто й
повністю залежать від його волі. Вимагав цілковитого підкорення підлеглих,
незважаючи на те, що інколи віддавав не визначені службовою необхідністю
накази.
У особистому спілкуванні з рядовим та сержантським складом був
грубим, нетактовним, постійно вживав нецензурну лайку, принижував.
Регулярно застосовував фізичне насильство до тих, хто не виконував його
вимог так, як йому хотілося. Виокремив з колективу декількох улюбленців з
числа сержантів, яким за їх прислуговування собі робив регулярні поступки
по службі.
У колі рівних та вищих командирів Б. вихвалявся таким своїм
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відношенням до підлеглих та владою над ними. Ніколи не йшов назустріч
обґрунтованим проханням підлеглих, реалізовував лише мінімальний обсяг
потреб особового складу. Деякі командири рот та взводів скопіювали його
модель відношення до підлеглих та діяли таким самим чином.
Внаслідок цього у батальйоні протягом року різко зросла кількість
випадків самовільних залишень військової частини військовослужбовцями
строкової служби та нестатутних взаємовідносин. За показниками бойової
підготовки та якістю виконання поставлених завдань батальйон опинився на
останньому місці у військовій частині. В результаті після низки оголошених
підполковнику Б. стягнень було прийнято рішення про звільнення його з лав
Збройних Сил за службовою невідповідністю.
2. Командир роти капітан М. вважав своїх підлеглих однією великою
родиною, в якій він несе відповідальність за кожного з них. У спілкуванні з
підлеглими завжди був вимогливим, але тактовним, ніколи не підвищував
голосу, відносився до них з повагою та розумінням.
Відносини з солдатським та сержантським складом вибудовував на
засадах справедливого та доброзичливого відношення до них, завжди
намагався сприяти задоволенню їх обґрунтованих потреб та того ж вимагав
від інших офіцерів роти. У військово-професійній діяльності, будучи
професіоналом, навчав підлеглих особистим прикладом та охоче ділився
набутими знаннями та навичками, заохочував їх розумну ініціативу.
Тому в роті панував надзвичайно сприятливий соціальнопсихологічний клімат й доброзичливі стосунки між військовослужбовцями,
поставлені завдання виконувались підлеглими вчасно та якісно, за що
капітана М. було неодноразово заохочено вищим командуванням. Коли під
час виконання завдань в районі проведення ООС особовий склад потрапив
під обстріл, один із солдатів своїм тілом закрив капітана М. від вибуху
ворожої міни.
Рекомендації командирам
1. Вбачайте у солдатах та сержантах підпорядкованого тобі
військового колективу перш за все особистості, зі своїми потребами, правами
та свободами, а вже потім – своїх підлеглих.
2. Використовуйте у відношенні до підлеглих не тільки вимогливість,
а й доброзичливість, повагу, тактовність, товариську взаємодопомогу.
3. Будьте прикладом для інших офіцерів військового колективу у
своєму відношенні до підлеглих.
4. Пам’ятайте, що формування високої культури відносин з
підлеглими у військовому колективі перш за все залежить саме від тебе як
командира, а її постійне дотримання безумовно сприятиме успішності його
військово-професійної діяльності у цілому.
5. Критикуйте солдатів та сержантів конструктивно, оголошуй їм
стягнення лише за наявності достатніх на це підстав. При цьому
висловлюйтесь спокійно, без приниження гідності винуватців.
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3.1.6. Особливості відносин командира з офіцерами у військовому
колективі
Відносини командира з офіцерами військового колективу порівняно з
відносинами з рядовим та сержантським складом містить декілька
додаткових складових, що виводять її на інший, дещо відмінний рівень.
Окрім вже відомих з попереднього пункту основних засад формування
культури службових відносин, серед яких:
• високий рівень культурної освіченості командира, його вихованість
та знання суспільно значущих морально-етичних і військово-професійних
норм, традицій українського суспільства;
• усвідомлення командиром цінності гідності та прав підлеглих, прояв
відповідної поваги до них;
• врахування мотивів, потреб та самооцінки військовослужбовців, у
цьому випадку додаються ще й:
• усвідомлення того, що інші офіцери належать до того ж військовопрофесійного прошарку, що й сам командир, тобто є людьми з відповідною
освітою, знаннями, уміннями й навичками, що має формувати належне,
шанобливе ставлення командира до них;
• розуміння того практичного аспекту, що офіцери військового
колективу за своїми посадами є фактичними помічниками командира у
здійсненні управлінської діяльності, а значить, відносини з ними мають
вибудовуватись, перш за все, на принципах партнерства, а не домінативного
придушення.
Серед усіх офіцерів військового колективу командир, як правило, є
найстаршим і найдосвідченішим. Проте, це не дає йому об’єктивних підстав
відноситися до підлеглих офіцерів зверхньо й презирливо. Навпаки, ресурс
життєвої мудрості й професійного досвіду, яким володіє командир,
функціональні можливості, які він має за займаною посадою повинні
використовуватись ним у відносинах з офіцерами на благо формулювання
спільної з ними мети – виконання поставлених перед військовим колективом
завдань, донесення її сутності до усіх офіцерів та об’єднання їх зусиль як
учасників спільної діяльності, спрямованих на її досягнення. Запорукою
успіху в реалізації зазначеного й слугуватиме відповідним чином сформована
культура відносин.
Якщо характерною ознакою культури відносин з рядовим та
сержантським складом є позиціонування командира себе як головного
наставника для них та відповідне відношення й поводження з ними, то у
випадку взаємин з підлеглим офіцерським складом ідейним стрижнем має
виступати позиція командира скоріш як старшого, досвідченішого
товариша.
Які корисні наслідки матиме така позиція командира? По-перше,
шанобливе ставлення командира до підлеглих офіцерів, поєднане з
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вимогливістю створить йому високий авторитет серед офіцерського складу.
По-друге, доброзичливість командира, його увага до інтересів
підлеглих, готовність допомогти та навчити всьому тому, що знає він сам,
створюють у офіцерському колективі довірливу по відношенню до нього
атмосферу, що, у свою чергу, формує емоційне сприйняття та психологічну
готовність підкорятися йому, виконувати віддані ним особисто накази і
сприяти йому у виконанні поставлених перед усім колективом завдань.
Також не слід забувати про психологічні явища “зараження” й
“наслідування”, які у разі свідомого використання їх командиром в якості
методів цілеспрямованого психологічного впливу на офіцерський склад
дадуть ефект того, що офіцери військового колективу, захоплені наданим з
його боку взірцем, рано чи пізно почнуть копіювати культурну модель
відносин командира з підлеглими вже у своїй особистій роботі з ними. Таким
чином, демонстрована командиром у ході самоподання культура відносин з
солдатами, сержантами і офіцерами з часом охопить увесь військовий
колектив. Зазначене безумовно сприятиме встановленню доброзичливої,
приязної атмосфери у ньому, підвищенню рівня дисциплінованості особового
складу та якості виконання поставлених перед ним завдань. Детальніше
складові самоподання командира як елементу формування культури відносин
буде розглянуто у п. 3.3.
Окремо варто згадати, що у побудові своїх відносин з підлеглими
офіцерами командиру не слід забувати й про таку їх важливу складову як
необхідність дотримання правил субординації.
Субординація загалом – це вид службових відносин, що передбачає для
нижчої за рангом (посадою, званням) службової особи підпорядкування
вищій службовій особі, обов’язковість виконання її рішень (наказів) і вимог,
а також додержання у їх відносинах певних правил службової дисципліни,
етики і відповідальності. Оскільки в нинішніх умовах демократизації
українського суспільства відбувається поглиблення ролі етико-психологічної
складової будь-яких професійних відносин, у Збройних Силах у розумінні
поняття “субординація” на передній план виходить двосторонність
спрямованості як службових, так етичних вимог у відносинах між
командиром та підлеглим.
Іншими словами, слід пам’ятати, що дотримуватись у відносинах
певної культури, норм і правил, які є прийнятими у суспільстві мають
водночас як підлеглий, так і сам командир. Золоте правило моральності
говорить – “поводься з людьми так, як би ти хотів, щоб вони поводилися з
тобою”.
Приклади з практики
1. Командир бригади полковник Н. у відносинах з підлеглими
офіцерами завжди тримався відсторонено, вважаючи, що чим рідше він з
ними бачиться та чим більше тримається з ними офіційно, тим сильнішим є
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його вплив на них.
У спілкуванні з ними виявляв зверхність, поводився гордо й
зневажливо. Полюбляв підкреслювати різницю в своїй та підлеглого посадах,
нагадувати, що він є головним, вимагав безумовного та мовчазного
підкорення. Під час критики підлеглих часто ганьбив та принижував їх.
В результаті підпорядковані офіцери намагалися уникати будь-якої
взаємодії з Н., у них склалося до нього недовірливе й засудливе ставлення.
Перспективні офіцери, навіть обіймаючи керівні посади, намагалися
перевестися до інших військових частин, внаслідок чого у бригаді
сформувався брак офіцерських кадрів. Якість служби військ знизилась, деякі
військові колективи підрозділів стали мало керованими. За результатами
річної
підсумкової
перевірки
вищим
командуванням
бригада
продемонструвала одні з найнижчих показників в об’єднанні.
2. Новопризначений командир батальйону майор А. з самого початку
перебування на посаді проявляв шанобливе й партнерське ставлення до
підпорядкованих офіцерів. У побудові міжособистісної взаємодії з ними А.
намагався знайти до кожного індивідуальний підхід, з урахуванням їх
психологічних особливостей. З молодими офіцерами він охоче ділився своїм
досвідом, враховував позиції старших, більш досвідчених офіцерів, при
цьому був вимогливим та справедливим.
У особистому спілкуванні був стримано доброзичливим й витриманим,
ніколи не підвищував голос на підлеглих. Неодноразово заявляв, що не
можна вимагати поваги від підлеглих, якщо сам їх не поважаєш.
Таке відношення очікувано викликало повагу до нового командира
батальйону з боку його заступників, командирів рот та взводів. У колективі
навіть з’явилась приказка, якою за нагоди демонструвалось відношення до
негативних вчинків або поведінки будь-кого з військовослужбовців – “А.
такого б не схвалив!..” Молодші офіцери намагались наслідувати модель
поведінки свого командира у відносинах з підлеглими, а його похвала
вважалась одним з кращих визнань заслуг.
Загальна позитивна атмосфера взаємної поваги один до одного досить
швидко дала свої результати – військовий колектив почав демонструвати
високі показники у ході бойової підготовки. Наприкінці року під час
військових змагань особовий склад підрозділу, керований бажанням не
підвести свого командира, продемонстрував відмінні результати за усіма
видами вправ та був визнаний одним з кращих батальйонів Сухопутних
військ.
Рекомендації командирам
1. Ставте підлеглим офіцерам завдання згідно займаної ними посади,
не вимагайте неможливого або неприйнятного.
2. У спілкуванні з підлеглими офіцерами будьте коректним, емоційно
витриманим, доброзичливим. Шанобливо і тактовно ставтесь до усіх
офіцерів, незалежно від їхніх здібностей та рівня професіоналізму.
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3. Демонструйте рівне й стримане відношення до усіх офіцерів, без
виділення своїх улюбленців та таких, що впали до немилості.
4. Дотримуйтесь самі та вимагайте від усіх офіцерів по відношенню
до себе й підлеглих дотримання правил військової субординації. Ви не
повинні бути занадто віддаленим від підлеглих, але й не варто встановлювати
занадто приятельські стосунки з ними – у обох випадках це нашкодить
вашому авторитету командира.
5. Не намагайтесь підняти власний авторитет за рахунок приниження
інших офіцерів, особливо у присутності молодших за військовим званням.
Оголошуйте стягнення офіцеру, який завинив, наодинці, у крайньому
випадку (з виховною метою) – у присутності виключно рівних або старших
за військовим званням офіцерів колективу.
6. Заохочуйте й хваліть підлеглих офіцерів, навпаки, у присутності
якомога більшої кількості особового складу – це стимулює як самого
офіцера, так і може стати додатковим стимулом для інших
військовослужбовців. Але похвала при цьому має стосуватися виключно
якості виконаного завдання, його військово-професійних якостей.
7. Критикуйте підлеглих офіцерів конструктивно, з повагою до них як
до особистостей та вірою в їх здібності, знання та досвід.
8. Справедливу критику з боку підлеглих офіцерів приймайте
спокійно та витримано, своєчасно та правильно реагуйте на неї, вносячи
певні корективи у свою діяльність.
3.1.7. Психологічна профілактика міжособистісних конфліктів у
військовому колективі
В основі будь-якого конфлікту лежить конфліктна ситуація, що
включає або суперечливі позиції сторін з якого-небудь приводу, або
протилежні цілі й засоби їх досягнення в даних обставинах, або
неспівпадіння інтересів, бажань, потягів конфліктуючих сторін [52].
Конфліктна ситуація ‒ це основна умова виникнення конфлікту на
основі порушення балансу інтересів учасників взаємодії і накопичення
протирічь, пов’язаних з діяльністю військовослужбовців, що об’єктивно
створюють підґрунтя для реального протиборства між ними. Наприклад,
проведення атестації перед майбутнім скороченням посад, визначення
кандидатури на підвищення та ін. [65]. Для переростання конфліктної
ситуації в конфлікт необхідна наявність компонентів:
• потенційної напруженості у даній конфліктній ситуації, викликаної
наявним об’єктом конфлікту;
• усвідомлення групами, або окремими особами, протилежності своїх
інтересів і формування суб’єкта конфлікту;
• створення інциденту для зав’язання реальної конфліктної взаємодії
[29].
Поняття конфліктної ситуації не збігається з поняттям
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міжособистісного конфлікту, тому що характеризує лише передумову,
створює ґрунт для напруження, та реальних дій сторін по відстоюванню
своїх інтересів [92]. Для переходу її у конфлікт необхідний зовнішній вплив
або інцидент.
Міжособистісний конфлікт – це найбільш поширений тип конфлікту,
де в ролі учасників виступають дві або більше особи, між якими відбувається
зіткнення протилежно спрямованих мотивів, цінностей, інтересів чи думок
[38]. Такий конфлікт викликається умовами спілкування і спільної
діяльності, відмінностями у темпераменті і характері, розбіжностями в
інтелектуальних, вольових і емоційних прагненнях, наданні моральних
переваг, способах поведінки тощо [77].
Міжособистісні конфлікти у військовому колективі, у різних формах їх
прояву, негативним чином впливають на культуру відносин, руйнуючи
усвідомлення їх цінності. У військовому колективі серед міжособистісних
конфліктів певне місце займають гендерний конфлікт, емоційний конфлікт,
духовно-моральний конфлікт.
Гендерний конфлікт викликається протиріччям між нормативними
уявленнями про риси особистості та особливості поведінки чоловіків і жінок
та неможливістю або небажанням особистості відповідати цим уявленнямвимогам. Будь-який гендерний конфлікт базується на явищах статеворольової диференціації та ієрархічності статусів чоловіків і жінок у
суспільстві [73].
Емоційний конфлікт ‒ зіткнення, розбіжність між людьми, викликані
особистісним сприйняттям того, що відбувається, емоційні реакції на
поведінку оточуючих, розбіжність поглядів.
Духовно-моральний конфлікт полягає в неузгодженості, протиріччі
систем цінностей членів військового колективу [77].
Переважна більшість конфліктів, які спостерігаються у військових
колективах ‒ це міжособистісні конфлікти.
Члени будь-якого колективу найбільш гостро відчувають на собі
негативний вплив нерозв’язаних міжособистісних конфліктів, особливо якщо
вони набувають форми мобінгу, босінгу, булінгу та ін.
Мобінг (від англ. mob – юрба) – систематичне цькування,
психологічний терор, форма психологічного тиску у вигляді цькування
співробітника у колективі, зазвичай з метою його витіснення. Розрізняють
такі види мобінгу:
• вертикальний мобінг – колектив іде війною проти командира, або ж
навпаки, командир цькує підлеглого, який йому не подобається (такий
варіант називається “босінг”);
• горизонтальний мобінг – цькування колективом (групою) одного з
його членів [113].
Під поняттям “мобінг у військовому колективі” слід розуміти явище
психологічного цькування особовим складом одного з військовослужбовців,
члена даного колективу. Оскільки розвиток мобінгу може продовжуватися
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тривалий час, він являє собою значний стрес для військовослужбовцяжертви. Бажаючи припинити знущання колег, об’єкт мобінгу відчуває
бажання зникнути з колективу. Проте військовослужбовець так вчинити не
може, оскільки згідно з контрактом він зобов’язаний прослужити певний
термін. Переживання військовослужбовця можуть призводити до надмірної
чутливості, роздратованості та навіть психічних розладів, підштовхнути його
до самовільного залишення військової частини, самоскалічення чи
самогубства [78].
Босінг (від англ. boss ‒ хазяїн, шеф) ‒ вид вертикального мобінгу, коли
цькування по відношенню до підлеглого застосовує командир. У цьому
випадку мова йде про продумане психологічне цькування, агресивне
переслідування, оціночне ставлення до підлеглого з боку командира,
психологічний тиск, безпідставні причіпки, зловживання владою та
посадовим положенням при постановці завдань, образи на очах у інших
співробітників, нехтування результатами виконаних завдань тощо [87].
Окремо виділяють сексуальний босінг ‒ психологічне насильство на
ґендерному ґрунті, яке застосовує командир по відношенню до підлеглого
(підлеглої). Насильство такого роду направлено, перш за все, на жінок, які не
здатні чинити опору сильнішим фізично чоловікам і в цілому володіють
порівняно нижчим соціальним статусом [86].
Слід зазначити, що особливістю здійснення босінгу у військовому
колективі є складність у виявленні його ознак. Це пов’язано із тим, що
підлеглі, які зазнали психологічного цькування з боку командирів, як
правило, самостійно не можуть вирішити проблему безпосередньо у
підрозділі та не доповідають про дані факти вищому керівництву. Тим
більше, що захищати жертв босінгу ніхто не поспішає. А командири як
суб’єкти босінгу, не зацікавлені у кардинальних змінах в підпорядкованому
підрозділі, а тим більше “виносити нагору” проблеми, які є у відносинах
всередині колективу [86].
Булінг (третирування) ‒ (від англ. bully – задирака, хуліган) ‒ процес
тривалого фізичного чи психологічного насилля зі сторони індивіда або
групи по відношенню до індивіда, що не в стані захистити себе у даній
ситуації.
Поняття булінгу включає три важливих компоненти:
• агресивна поведінка, що включає в себе небажані, негативні дії;
• модель поведінки, що постійно повторюється;
• нерівність влади або сили [57].
Харасмент (від англ. harassment ‒ домагання, переслідування) –
домагання, примушення, знущання, шантаж, погроза, психологічне
цькування, що ображає та принижує честь, гідність, самоповагу іншої
людини, викликає відчуття нікчемності.
До харасменту відносять:
• сексуальні домагання, примушення на роботі чи під час навчання
(специфічні жарти, жести, сексуальні натяки, торкання, соромницькі
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анекдоти, непристойні пропозиції);
• насміхання, небажані зауваження, жести, міміку або жарти з приводу
раси, національності, релігії, статі, віку, інвалідності, висміювання
сексуальної орієнтації, сімейного стану та інших ознак, які можуть стати
приводом для дискримінації;
• шантаж, погрози, залякування з приводу раси, національності,
релігії, статі, інвалідності, хобі, професії, соціальної культури, зовнішнього
вигляду та інше, таке як, небажані фізичні контакти (поплескування,
пощипування тощо), що дошкуляє, принижує, викликає відчуття нікчемності
[98].
У військовослужбовців, які стають об’єктом будь-якої форми
глибокого міжособистісного конфлікту, в результаті цього можуть
спостерігатися:
• психологічна нестабільність;
• потрапляння в соціальну ізоляцію;
• вразливість, невпевненість і безпорадність;
• зниження самооцінки;
• характерні симптоми стресу;
• втрата концентрації уваги та розумової працездатності;
• розвиток хронічних захворювань (психосоматика) [76].
Зважаючи на негативний вплив міжособистісних конфліктів не тільки
на культуру відносин, а й на морально-психологічний клімат військового
колективу в цілому, командир повинен усебічно турбуватися про своїх
підлеглих і вживати заходів щодо їх попередження. Найкращим способом
попередження міжособистісних конфліктів є психологічна профілактика їх
виникнення. Ефективній психопрофілактичній роботі з попередження
міжособистісних конфліктів сприятиме знання командиром передумов,
особливостей і засобів подолання конфліктних ситуацій.
Приклади з практики
1. Старший лейтенант В. (жінка) мала загальний стаж військової
служби 8 років, проте останні три роки перебувала у відпустці по догляду за
дитиною. Наразі вже біля шести місяців несе службу, дитина відвідує
дитячий садок. Проте, кожного разу, коли розпочинається складання графіку
чергувань особового складу на місяць, виникає конфлікт, пов'язаний з
небажанням лейтенантом В. нести чергування, аргументуючи це тим, що
наявність малої дитини є поважною причиною для не розподілу чергувань на
жінок, які мають дітей.
Кожного разу до конфлікту залучаються інші жінки, які виховують
дітей різного віку, приймаючи сторону старшого лейтенанта В.. В якості
аргументів найчастіше є необхідність супроводжувати дітей після уроків на
різні гуртки. Переважна більшість військовослужбовців-жінок в цьому
військовому
колективі
наполягають
на
тому,
що
кількість
військовослужбовців-чоловіків дозволяє взагалі не розподіляти чергування
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на жінок. Військовослужбовці-чоловіки категорично не погоджуються з
такою точкою зору.
2. Лейтенант М. (жінка) прибула для проходження військової служби у
в/ч А 0000. Командир батальйону одразу запримітив вродливу молоду
дівчину і почав надавати нав’язливі знаки уваги.
Маючи твердий характер, лейтенант М., незважаючи на страх отримати
труднощі в процесі проходження служби, однозначно пояснила командиру,
що готується до весілля і попросила залишити спроби домагання.
Проте, конфлікт посилився і командир почав демонструвати
безцеремонну нахабну поведінку по відношенню до військовослужбовцяжінки, схиляти до статевих відносин, зауважуючи при цьому, що тільки за
таких умов, вона зможе без проблем служити в цій в/ч.
Лейтенант М. наважилась попередити командира про оприлюднення
цього конфлікту у разі, якщо домагання з його боку не припиняться.
Рекомендації командирам
1. В процесі профілактики міжособистісних конфліктів у військовому
колективі слід пам’ятати, що ця діяльність має здійснюватися за чотирма
основними напрямами:
• створення об’єктивних умов, що перешкоджають виникненню і
деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій;
• оптимізація організаційно-управлінських умов створення й
функціонування організацій – важлива об’єктивно-суб’єктивна передумова
попередження конфліктів;
• усунення соціально-психологічних причин конфліктів;
• нейтралізація особистісних причин виникнення конфліктів.
Профілактика більшості видів конфліктів повинна вестися одночасно
за всіма чотирма напрямами [19].
2. Для профілактики міжособистісних конфліктів командиру необхідно
забезпечити організацію, проведення та контроль заходів з соціальнопсихологічного вивчення військовослужбовців, що передбачає аналіз умов їх
виховання та розвитку як особистості, мотиваційної сфери, вивчення
загальної військово-професійної спрямованості, оцінку соціальних,
моральних якостей, організаторських здібностей, особливостей спілкування й
поведінки в колективі, рівня конфліктності, типу поведінки в конфліктній
ситуації, а також особистісної гнучкості / ригідності [83].
Така інформація дозволить виявляти осіб, схильних до конфліктної
поведінки, прогнозувати та попереджати можливі міжособистісні конфлікти,
покращуючи, таким чином, культуру відносин у військовому колективі.
3. Необхідно забезпечити організацію та проведення занять з особовим
складом щодо психологічної профілактики міжособистісних конфліктів у
військовому колективі, застосовуючи сучасні техніки і прийоми (активні
форми навчання (тренінги, тренінгові заняття), комп’ютерні технології
тощо).
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4. Дотримуватись вимог загальновійськових статутів Збройних Сил
України при виконанні обов’язків військової служби та вимагати їх
дотримання від підлеглих.
5. Для запобігання розвитку міжособистісних конфліктів у військовому
колективі можна використовувати:
• метод згоди, що припускає проведення заходів, спрямованих на
залучення потенційних учасників конфлікту до спільної справи, під час
виконання якої в можливих супротивників з’являється більш-менш широке
поле загальних інтересів, вони краще пізнають один одного, навчаються
домовлятися, спільно вирішувати проблеми, що виникають;
• метод доброзичливості, або емпатії, спрямований на розвиток
здатності до співчуття іншим, до розуміння їхніх внутрішніх мотивів. Цей
метод вимагає виключення із відносин немотивованої ворожнечі,
агресивності, некоректності. Використання цього методу особливо важливо в
кризових, екстремальних ситуаціях, коли вираз жалю й співчуття, повна й
оперативна інформація про події, що відбуваються, мають особливо важливе
значення;
• метод збереження репутації партнера, поваги до його особистості.
При виникненні будь-яких розбіжностей, що супроводжують конфлікт,
найважливішим методом попередження негативного розвитку подій є
визнання гідності партнера, прояв належної поваги до його особистості;
• метод взаємного доповнення ‒ припускає в ході виконання спільного
завдання опору одного партнера на такі здібності іншого, якими не володіє
він сам;
• метод недопущення дискримінації ‒ вимагає виключення
демонстративного підкреслення переваги одного партнера над іншим, будьяких розбіжностей між ними. З цією метою в практиці управління
використовуються, наприклад, елементи однакового матеріального і
нематеріального заохочення [56].
Попередження та подолання мобінгу
1. Для здійснення профілактики мобінг-процесів командир повинен:
• формувати ефективну організаційну культуру – підтримувати
сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, дбати про
культуру
відносин,
попередження
міжособистісних
конфліктів,
налагоджувати зворотній зв’язок “підлеглі-командир”, займати жорстку
позицію щодо пліткарів і підбурювачів;
• підтримувати продуктивні соціальні та службові (трудові) відносини
у колективі;
• забезпечити профілактику мобінгу за допомогою проведення
консультацій з психологом, тематичних занять з особовим складом;
• організовувати
наставництво
менш
досвідчених
військовослужбовців більш досвідченими;
• реєструвати усі випадки мобінгу у підпорядкованому військовому
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колективі та проводити їх детальний аналіз з метою попередження
повторення подібного у майбутньому [2].
2. У випадку здійснення мобінгу командиру необхідно:
• якомога швидше вжити заходів, спрямованих на ліквідацію явища;
• підбадьорити постраждалого, не давати йому відчути себе винним у
ситуації, запропонувати йому допомогу і підтримку;
• донести до кривдника (колективу) своє засудження такої поведінки;
• зробити так, щоб кривдник (колектив) побачив точку зору
постраждалого;
• попередити про відповідальність або покарати кривдника
(ініціаторів мобінгу);
• пояснити колективу причини недопущення подібного ставлення до
своїх товаришів по службі [2].
3. Після мобінгу командиру слід організувати проведення корекційної
роботи:
• створити клімат психологічного комфорту для отримання
постраждалими позитивного досвіду підтримки та довіри;
• допомогти їм сформувати психологічні навички впевненої
поведінки, розвинути впевненість у собі, позитивне самосприйняття, навички
конструктивного спілкування;
• провести з колективом, в якому зафіксовано явище мобінгу,
профілактичну роботу, спрямовану на зниження агресивності, формування
толерантності, емпатійності з метою вторинної профілактики виникнення
мобінгу [2].
Попередження та подолання булінгу
1. Для попередження та подолання булінгу першочергове значення
мають:
- формування культури міжособистісних відносин у військовому
колективі;
- розвиток навичок управління у командирів усіх ланок;
- створення умов, що забезпечують отримання зворотного зв’язку між
підлеглими;
- чітке
формулювання
службових
обов’язків
кожного
військовослужбовця з позначенням меж персональної відповідальності;
- формування прозорого механізму ухвалення управлінських рішень, в
основі якого лежить раціоналізація й відкритість інформаційних потоків;
- формування системи кадрового просування, що передбачає
однозначні критерії для здійснення кар’єрного зросту;
- формування нетерпимого ставлення до пліток, інтриг та доносів;
- виключення інтимних або родинних зв’язків між підлеглими і
керівництвом;
- створення робочих умов, які будуть гарантувати позитивний
соціально-психологічний клімат на найкращому можливому рівні;
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- дотримання загальновійськових статутів Збройних Сил України при
виконанні обов’язків військової служби всіма членами військового колективу
[104].
2. Дивись рекомендації командирам з попередження та подолання
мобінгу.
3.1.8. Шляхи та способи підвищення культури міжособистісних
стосунків військовослужбовців
Ключову роль у формуванні культури міжособистісних стосунків у
військовому колективі відіграє командир – прямий або безпосередній
начальник, який має систематичний, прямий комунікативний та
інтерактивний контакт із підлеглими [62].
Основним джерелом формування культури міжособистісних стосунків
у військовому колективі є рівень розвитку такої культури безпосередньо у
командирів певного військового колективу.
Також основу конструктивного впливу командира на підлеглих складає
його авторитет, до структури якого входять ціннісні орієнтації, військовий
професіоналізм та певні особистісні якості, зокрема, авторитарність
(владність),
нормативність
(дисциплінованість),
дружелюбність
(доброзичливість) [68].
Лише командир, який користується повагою, довірою серед підлеглих,
може ефективно впливати на колектив. Зі свого командира підлеглі мають
брати приклад сумлінного ставлення до виконання обов’язків,
організованості, культури міжособистісних стосунків [101].
Командиру варто пам’ятати, що до рішень авторитетного чи
неавторитетного командира підлеглі ставляться по-різному. У першому
випадку вказівка сприймається без внутрішнього опору, із готовністю,
виконується, як правило, без додаткового адміністративного тиску.
Розпорядження неавторитетного командира завжди викликають внутрішні
переживання, а недовіра до такого керівника обертається недовірою до його
рішень [101].
Проте, культура міжособистісних стосунків не вичерпується лише
авторитетом командира та зовнішнім дотриманням правил і норм: вони
набувають культурного змісту лише тоді, коли прагнення дотримуватися
соціально схвалюваних норм поведінки стає настановчим або визначається
внутрішньою потребою, а дотримання і слідування культурним взірцям
приймається як цінність, тобто наповнюється особистісним сенсом [62].
Отже, поміж іншого, основу культури міжособистісних стосунків
складають внутрішні домінанти, які зумовлюють дотримання або
недотримання правил культури міжособистісної взаємодії. До внутрішніх
причин такої поведінки, в першу чергу, відносять сукупність установок і
цінностей. Але, водночас, міра, рівень засвоєння і прийняття кожним
військовослужбовцем цих норм, цінностей і моделей поведінки є різною [62].
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Саме тому, одне з основних завдань командира щодо підвищення
культури міжособистісних стосунків між військовослужбовцями полягає у
формуванні певних установок і цінностей.
Приклади з практики
1. Командир роти капітан Т. проходить військову службу біля шести
років. Авторитетом серед підлеглого особового складу не користується.
Схильний до нестатутних дій щодо підлеглих та приниження їх особистої
гідності. За час перебування на посаді командира роти, рівень культури
міжособистісних стосунків між військовослужбовцями суттєво знизився,
збільшилась кількість порушень дисципліни, з’явились випадки відмови
серед підлеглих виконувати накази та розпорядження.
Так, на розпорядження капітана Т., що було адресоване сержанту К. та
солдатам Л. і В. стосовно проведення обслуговування військової техніки,
було отримано від них відмову виконувати поставлене завдання. Конфлікт
супроводжувався вживанням нецензурної лексики з боку обох
конфліктуючих сторін.
Зазначене розпорядження було виконано тільки після застосування
погроз з боку капітана Т.
2. Лейтенант Ш. одразу після закінчення вищого військового
навчального закладу за розподілом був призначений в одну з бригад, яка
залучена до ООС на посаду командира взводу. У підпорядкуванні молодого
офіцера опинилися військовослужбовці військової служби за контрактом
суттєво старші за віком. Так, серед підлеглих були чоловіки, віком від 28 до
57 років. Проте, Ш. з самого початку служби продемонстрував високий
рівень професійної підготовленості, глибокі знання військової справи, любов
до своєї професії, чесність, працьовитість, скромність, принциповість, хороші
організаторські
здібності,
ділові
якості,
практичну кмітливість,
дисциплінованість. До того ж лейтенант Ш. з великою повагою відносився до
своїх підлеглих, проявляв турботу про них. За порівняно невеликий термін
взвод під керівництвом лейтенанта Ш. став одним з найкращих, за всіма
показниками.
Рекомендації командирам
З метою підвищення культури міжособистісних стосунків між
військовослужбовцями командиру рекомендується:
1. Піклуватися про власний авторитет, критично оцінювати свою
поведінку, бачити власні помилки. Майте на увазі, що легше зберегти і
зміцнити авторитет, що склався, ніж наново відновити втрачений [47].
2. Розвивати власні лідерські якості.
3. Дотримуватись культури міжособистісних стосунків у процесі
професійної взаємодії з підлеглими.
4. Забезпечити організацію та проведення занять з особовим складом
щодо
підвищення
культури
міжособистісних
стосунків
між
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військовослужбовцями, застосовуючи сучасні техніки і прийоми (активні
форми навчання (тренінги, тренінгові заняття), комп’ютерні технології тощо.
Під час проведення занять акцентувати увагу на формуванні і розвитку
установок і цінностей, що підвищують культуру міжособистісних стосунків
між військовослужбовцями.
5. За необхідності оперативно проводити роз’яснювальну роботу
відповідно до нагальних проблем, пов’язаних з культурою міжособистісних
стосунків у військовому колективі.
6. Планувати тематику інформування особового складу відповідно до
нагальних проблем, пов’язаних з культурою міжособистісних стосунків
військовослужбовців.
7. Налагодити дієву систему вивчення і моніторингу моральнопсихологічного клімату у військових колективах, рішуче реагувати на
випадки нестатутних відносин, застосовувати засоби морального осуду та
широкого висвітлення випадків, які руйнують культуру міжособистісних
стосунків у колективі.
8. Забезпечувати дотримання особовим складом статутних відносин.
9. Підтримувати рівні службові стосунки між усіма категоріями
військовослужбовців, не допускати фаворитизму4, скорочення службової
дистанції.
3.2. Технології ефективного спілкування та службової взаємодії в
діяльності командира
Відносини між командиром та підлеглими завжди є динамічним
процесом комунікації, який опосередковано визначається їхніми
характерами, настроями, почуттями, схильностями тощо. Кожен
комунікативний акт реалізується через взаємодію конкретних особистостей,
тому культура спілкування характеризується ще й психологічною складовою.
До психологічних складових комунікативного процесу, які визначають
рівень культури спілкування, належать насамперед характер людини –
сукупність відносно стійких індивідуальних особливостей особистості, які
відображають її ставлення до себе та інших, втілюються в типових способах
спілкування, поведінки, та психологічні механізми сприйняття (побудова
цілісного образу людини на основі оцінки її зовнішнього вигляду, поведінки
та інших чинників).
Тому однією з важливих складових культури відносин загалом та,
водночас, найважливіших умов успішності керівної діяльності командира є
4

Фаворитизм ‒ це практика надання несправедливих преференцій (переваг) одній
особі (групі) за рахунок інших. Як правило “перебування” в ролі фаворита є обмеженим у
часі [49].
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його комунікативна компетентність, яка визначається тим, як він вміє
приваблювати до себе підлеглих, викликати у них симпатію; зацікавлювати
їх своєчасною і корисною інформацією; аргументовано переконувати у
важливості тих чи інших дій; впливати на інших з метою спрямування їхніх
зусиль на виконання поставленої мети, завойовувати та підтримувати своїми
діями довіру [80].
Комунікативна компетентність – суб’єктивний вимір культури
спілкування, який виявляється в умінні застосовувати її морально-етичний
потенціал відповідно до психологічних особливостей співрозмовника або
ситуації.
Базовими умовами комунікативної компетентності є:
1. Моральна інтуїція – доцільне застосування певних моральноетичних вимог до кожного комунікативного випадку або до співрозмовника.
Наприклад, зауваживши, що близька людина недоречно змінила зачіску, не
слід псувати їй настрій негативною оцінкою (моральне почуття такту в цій
ситуації суперечить моральному імперативу правдивості). Отже, моральна
інтуїція полягає в умінні обирати моральну (етичну) норму, яка
унеможливлює негативні наслідки у спілкуванні.
2. Комунікабельність – хист до спілкування. У людей з високим
рівнем комунікабельності глибоке знання людей поєднується зі здатністю
домагатися ефективного контакту зі співрозмовниками в різних ситуаціях.
При цьому їхній поведінці притаманні відсутність тривожності й
упередженості, вміння встановлювати зворотний зв’язок, артистизм,
передбачливість, інтерес до людей, любов до себе, наявність необхідної
захисної агресії, що забезпечує почуття власної гідності.
3. Уміння правильно визначати характер людини (комунікативний
психотип) [91].
Отже, найважливішими впливовими чинниками у процесі побудови
міжособистісної взаємодії виступають, з одного боку, навички та вміння
командира щодо ведення ефективного спілкування з підлеглими та, з іншого
боку, особливості соціального характеру (комунікативного психотипу)
конкретних підлеглих, з якими командиру доводиться вибудовувати цю
взаємодію. Практичне застосування командиром цих своїх вмінь відповідно
до конкретної ситуації, тобто з урахуванням виявленого комунікативного
психотипу підлеглого й визначає у підсумку його комунікативну
ефективність.
Спілкування – це соціально-психологічне явище, яке не тільки пронизує
весь процес виконання службових завдань повсякденної та бойової
діяльності у військовому колективі, але й часто має вирішальне значення для
його результативності. Тому одними з найбільш важливих і потрібних
навичок є навички ефективного спілкування.
Ефективне спілкування – процес обміну необхідною інформацією з
потрібним адресатом та отримання від нього бажаного зворотного зв’язку
шляхом впливу й залучення уваги. При цьому ефективне спілкування
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передбачає не тільки отримання самої інформації, але й розуміння намірів
співрозмовника, що бувають приховані за нею.
Щоб набути вмінь і навичок ефективного спілкування, досягти
майстерності спілкування, командиру необхідно знати про сутність, цілі,
функції, види спілкування, крім того, необхідні імпровізація, винахідливість,
гнучкість, впевненість у собі та інші якості.
На ефективність спілкування впливає сформованість у особистості
таких комунікативних якостей, як комунікабельність, толерантність,
емпатія, рефлексія, доброзичливість, повага, ввічливість тощо [36].
Комунікабельність – особистісна якість, що характеризується
потребою в спілкуванні, здатністю легко вступати в контакт, викликати
позитивні емоції у співрозмовників, відчувати задоволення від спілкування.
Толерантність (лат. tolerantia – терпіння) – терпимість до інших
людей, здатність приймати їх такими, якими вони є, без виникнення
агресивних захисних дій. Толерантне ставлення до співрозмовника є однією з
важливих якостей особистості.
Толерантність виявляється у витримці особистості, здатності
відповідно реагувати на конфліктну ситуацію в процесі комунікативної
взаємодії. Толерантна особистість має володіти такими особистісними
якостями як гуманність, рефлексивність, відповідальність, упевненість у собі
та в своїх силах, уміння спостерігати за людьми, емпатія.
Емпатія – ситуативно виникаюче переживання, стійка індивідуальна
якість, спрямованість особистості, що виявляється в готовності виказати
емоційне тепло, співпереживання, співчуття, сприймати й розуміти
співрозмовника, налагоджувати ефективну взаємодію.
Рефлексія – здатність займатися самоаналізом, тобто здатність до
критичного переосмислення власного досвіду. Вона функціонує як аналіз
суб’єктом власного психічного стану, сприяє свідомому виконанню будь-якої
діяльності, спрямована на самовдосконалення особистості.
Доброзичливість – ставлення до співрозмовника, орієнтоване на
здійснення добра. Виявляється в прихильності, симпатії, співчутті,
доброчинності. Доброзичлива людина підтримує співрозмовника, не
звинувачує його.
Повага – шанобливе ставлення до співрозмовника, засвідчує ступінь
власної самоповаги, бо людина, яка поважає себе, не вдаватиметься до образ
і приниження гідності іншої.
Ввічливість – позитивна налаштованість співрозмовників один до
одного, що забезпечує комфортний клімат спілкування. Зовнішнім виявом
ввічливості є привітний вираз обличчя, зацікавлений погляд, прихильні
жести, усмішка. Ввічливість особливо важлива, коли потрібно сказати
людині щось таке, від чого вона може “втратити обличчя”: зробити
зауваження, покритикувати. Такі висловлювання називають діями, що
загрожують репутації. Мета ввічливості полягає не в тому, щоб уникати цих
дій, а в тому, щоб зменшити або усунути комунікативні проблеми в розмовах
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і відносинах, які можуть бути результатом висловлювань, що загрожують
репутації.
3.2.1. Сутність,
спілкування

зміст,

мета,

засоби,

структура

та

функції

Загальноприйнятого визначення поняття “спілкування” в психології
немає. У психологічному словнику спілкування визначається як “процес
установлення й розвитку контактів між людьми, який породжується
потребами спільної діяльності та полягає в обміні інформацією,
виробленні єдиної стратегії взаємодії, сприйнятті та розумінні іншої
людини” [82].
У свою чергу Б. Паригін запропонував розглядати спілкування як
складний і багатогранний процес, що може бути водночас і процесом
взаємодії індивідів, і інформаційним процесом, і ставленням людей один до
одного, і процесом їхнього взаємовпливу один на одного, і процесом їхнього
співпереживання та взаємного розуміння один одного” [71].
Відмінності між спілкуванням і комунікацією
Поняття “спілкування” та “комунікація” часто вживаються як
синоніми. Проте з точки зору морально-етичного змісту між ними існують
певні істотні відмінності:
1. Комунікація у вузькому розумінні слова є суто інформаційним
процесом, тобто переданням певних повідомлень, натомість спілкування
здатне набувати й практично-матеріального, й духовно-інформаційного, й
практично-духовного, а насамперед – цілісно-людського характеру.
2. Комунікація
(як
передання
певних
повідомлень)
має
односпрямований характер і не передбачає суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Вона може означати інформаційний зв’язок суб’єкта-передавача з будь-ким
або чим – людиною, твариною, машиною. Спілкування ж характеризується
власне суб’єкт-суб’єктною спрямованістю. Інформація тут не просто
передається, а циркулює між партнерами, метою яких є пошук певної
спільної позиції, спільної системи цінностей.
3. На відміну від комунікаційного повідомлення, в справжньому
спілкуванні кожен із його учасників звертається до свого партнера саме як до
даного суб’єкта – єдиного і неповторного співбесідника. Завдяки всім цим
своїм ознакам саме спілкування (а не просто комунікація) здатне поєднувати
людей у реальну спільноту [35].
4. У справжньому спілкуванні немає відправника й одержувача
повідомлень, а є співрозмовники, співучасники спільної справи. Мета такого
спілкування не в обміні інформацією, а в пошуку спільної позиції, творенні
чи здобутті або відкритті спільності людей, що спілкуються. У такому
спілкуванні можливо побачити низку ключових етичних характеристик
спілкування: толерантність, повагу, співчуття, співстраждання й любов.
Спілкування передбачає не тільки інформаційний, а й особистісноекзистенціальний, суб’єктивний зв’язок між людьми при збереженні
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індивідуальності учасників.
5. Структура інформаційного повідомлення у комунікації, як правило,
монологічна, а спілкування – діалогічна [60].
Зміст спілкування – інформація, яка в міжособистісних контактах
передається від однієї людини до іншої. Це можуть бути відомості про
внутрішній (емоційний) стан співрозмовника, про середовище, про наукові
знання та побутові питання, про навички та вміння, про саму людину (її
зовнішній вигляд, особливості характеру, манеру поведінки тощо). Зміст
спілкування реалізується за допомогою вербального та невербального
спілкування.
Мета спілкування – обмін думками, інформацією та індивідуальним
досвідом, – це те, заради чого в людини виникає даний вид активності.
Засоби спілкування – це те, за допомогою чого забезпечується
спілкування, – способи кодування, передачі, перероблення та розшифрування
інформації, яка передається в процесі спілкування. Вони бувають вербальні
та невербальні. За їх допомогою реалізується зміст спілкування. Вербальні
засоби спілкування – слова із закріпленими за ними значеннями (виступ,
доповідь, лекція, розповідь, монолог, діалог, спрямований діалог (бесіда),
команди). Невербальні засоби спілкування – жести, міміка та інші рухові дії,
предмети, коди, символи.
Структура спілкування
Соціальні психологи розглядають міжособистісне спілкування як
процес інформаційної та предметної взаємодії між людьми, в якому
формуються та реалізуються їхні (людей) міжособистісні стосунки. До
структури спілкування можна підійти по-різному, як і до визначення його
функцій. Ми пропонуємо характеризувати структуру спілкування шляхом
виділення в ньому трьох взаємопов’язаних сторін: комунікативної,
інтерактивної та перцептивної. Структура спілкування може бути схематично
зображена таким чином (рисунок 3.1):
Спілкування

Комунікація

Інтеракція

Соціальна
перцепція

(комунікативна сторона)

(інтерактивна сторона)

(перцептивна сторона)

Рис. 3.1. Структура спілкування
Для того, щоб ефективно застосовувати засоби міжособистісного
спілкування в управлінні військовими колективами, командиру важливо
чітко розуміти й розрізняти ці сторони спілкування.
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Комунікативна сторона спілкування (чи комунікація у вузькому сенсі
цього слова) полягає у взаємному обміні інформацією між тими, хто
спілкується, тобто в передачі та прийомі знань, ідей, думок тощо.
Ефективність взаємодії людей залежить від комунікативної компетентності
(компетентності в спілкуванні), тобто вміння встановлювати й підтримувати
необхідні контакти з людьми. Комунікативна компетентність містить
систему знань і вмінь (технік), що забезпечують успішний перебіг
комунікативних процесів у людини в різних ситуаціях спілкування [32].
В англомовній культурі слова “спілкування” немає, є тільки слово
“комунікація”. У нашій же мові ці поняття можуть мати різний зміст. Як
зазначає В.І. Фефелова (2007), в слові “спілкування” закладений більш
особистісний, духовний контакт партнерів, а “комунікація” передбачає більш
ділову, раціональну, смислову спрямованість взаємодії суб’єктів. Автор
вважає, що спілкування – “це те, що в нашому сприйнятті безпосередньо
пов’язане з культурою й духовністю, з неформальними стосунками людей”
[103].
Не всі види комунікації є спілкуванням, але будь-яке спілкування є
приватним видом комунікації. Спілкування – це приватний вид комунікації
[32].
Перцептивна (соціально-перцептивна) сторона спілкування – це
процес сприймання, пізнання й розуміння між людьми з подальшим
встановленням на цій основі певних міжособистісних відносин. Основними
механізмами соціального сприйняття є ідентифікація (спосіб розуміння іншої
особи через усвідомлене або безсвідоме уподібнення її самій собі) та
стереотипізація (класифікація форм поведінки та інтерпретація їх причин
через віднесення до вже відомих явищ – соціальних стереотипів).
Інтерактивна сторона спілкування (від слова “інтеракція” –
взаємодія) полягає в обміні діями, тобто організації міжособистісної
взаємодії, що дозволяє тим, хто спілкується, реалізувати деяку спільну для
них діяльність та здійснювати соціальний вплив. Звісно, що всі ці терміни
досить умовні. Іноді в більш-менш аналогічному сенсі вживаються й інші [5;
23].
Функції спілкування
Під функціями спілкування розуміються ті ролі або завдання, які
виконує спілкування. Існує безліч класифікацій його функцій: спілкування в
контексті його єдності з життям суспільства та безпосередніми контактами
людей; як обмін інформацією, взаємодію та сприйняття людьми один одного;
з погляду мети спілкування. Найчастіше виділяють у спілкуванні три
функції: інформаційно-комунікативну, регуляційно-комунікативну та
афективно-комунікативну [53].
Інформаційно-комунікативна функція полягає в будь-якому обміні
інформацією й охоплює процеси формування, передачі та прийому
інформації. Її реалізація має кілька рівнів: на першому рівні здійснюється
вирівнювання відмінностей у вихідній інформованості людей, які вступають
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в контакт; другий рівень передбачає передачу інформації та прийняття
рішень; третій рівень пов’язаний із прагненням людини зрозуміти інших
(спілкування, що спрямоване на формування оцінок досягнутих результатів).
Інформаційно-комунікативна функція спілкування добре представлена у
відомій моделі американського вченого Г. Лассуелла, де в якості структурних
одиниць виділяються такі ланки, як комунікатор (хто передає повідомлення),
зміст повідомлення (що передається), канал (як передається), реципієнт
(кому передається). Ефективність передачі інформації може виражатися
ступенем розуміння людиною надісланого повідомлення, його прийняття
(відкидання), включаючи новизну та актуальність інформації для реципієнта
Людина, яка передає інформацію, називається комунікатором, яка одержує її
– реципієнтом.
Регуляційно-комунікативна функція полягає в регуляції поведінки.
Завдяки спілкуванню людина здійснює регуляцію не тільки власної
поведінки, а й поведінки інших людей, і реагує на їхні дії, тобто відбувається
процес взаємного налагодження дій. Ця функція також спрямована на
корекцію людиною своєї діяльності або стану і покликана співвідносити
мотиви, потреби, наміри, цілі, завдання, очікувані способи діяльності
учасників взаємодії, коригувати хід виконання намічених програм,
регулювати діяльність. Спілкування тут може бути націлене на досягнення
спрацьованості, спаяності, встановлення вольової єдності дій людей, що
об’єднані як в малі контактні групи, так і великі спільності (наприклад,
бригади, що спрацювалися на виробництві, згуртовані військові підрозділи й
т. п.).
Показником ефективності реалізації цієї функції спілкування є ступінь
задоволеності спільною діяльністю та спілкуванням, з одного боку, та їх
результатами – з іншого.
Афективно-комунікативна функція характеризує емоційну сферу
людини, в якій виявляється ставлення індивіда до навколишнього
середовища. Ця функція спілкування являє собою процес внесення змін до
стану людей, що можливо і при спеціальному (цілеспрямованому), і при
мимовільному впливі. В першому випадку свідомість і емоції змінюються під
впливом зараження (процесу передачі емоційного стану іншими людьми),
навіювання чи переконання. Потреба людини в зміні свого стану
проявляється у неї як бажання виговоритися, “вилити душу” тощо. Завдяки
спілкуванню в людини змінюється загальний фон настрою. Спілкування
може як посилювати, так і знижувати ступінь психологічної напруги. Під час
спілкування діють механізми соціальної перцепції, люди краще пізнають
один одного. Обмінюючись враженнями, вони краще починають розбиратися
в собі, вчаться розуміти свої переваги та недоліки.
Ільїн Є.П. відповідно до змісту спілкування додає ще такі функції:
• функція соціалізації – формування в людей уміння діяти в інтересах
колективу, засвоєння правил і норм у суспільстві;
• функція соціального контролю – регламентування діяльності за
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допомогою групових і соціальних норм, шляхом використання позитивних
(схвалення або похвала) та негативних (несхвалення або осуд) санкцій [32].
Ф.С. Бацевич виокремлює такі функції спілкування:
• контактну функцію (створення атмосфери обопільної готовності
передавати та сприймати інформацію й підтримувати зв’язок до завершення
акту спілкування;
• інформаційну функцію (обмін інформацією, запитаннями й
відповідями);
• спонукальну функцію (заохочення адресата до певних дій);
• координаційну функцію (узгодження дій комунікантів);
• пізнавальну функцію (адекватне сприйняття й розуміння змісту
повідомлень);
• емотивну функцію (обмін емоціями);
• функцію налагодження стосунків (розуміння свого місця в системі
рольових, статусних, ділових, міжособистісних стосунків); регулятивну
(залежно від мети, яку ставить перед собою адресант, він і організовує своє
спілкування, дотримується певної стратегії й тактики);
• регулятивну функцію (залежно від мети, яку ставить перед собою
адресант, він і організовує своє спілкування, дотримується певної стратегії й
тактики).
Усі ці функції між собою тісно взаємодіють у процесі спілкування. У
свою чергу, професійне спілкування у сфері ділових відносин репрезентує й
інші функції:
• інструментальну функцію (отримання й передавання інформації,
необхідної для здійснення певної професійної дії, прийняття рішення);
• інтегративну функцію (засіб об’єднання ділових партнерів для
спільного комунікативного процесу);
• функцію самовираження (демонстрування особистісного інтелекту й
потенціалу);
• трансляційну
функцію
(передавання
конкретних
способів
діяльності);
• функцію соціального контролю (регламентування поведінки, а іноді
(коли йдеться про конфіденційну інформацію) й мовної акції учасників
ділової взаємодії);
• функцію соціалізації (розвиток навичок культури ділового
спілкування);
• експресивну функцію (намагання ділових партнерів передати та
зрозуміти емоційні переживання один одного) [10].
Повноцінний розвиток особистості, передусім психічний і соціальний,
залежить від її спілкування, оскільки воно виступає не тільки в якості
важливої духовної потреби особистості, а й у якості головного інструмента,
що забезпечує її зв’язок з іншими людьми та необхідністю взаємодії в
процесі діяльності.
Будь-яка спільна діяльність не може здійснюватися успішно, якщо
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між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені відповідні контакти та
взаєморозуміння. Цілі спілкування в такому випадку відображають потреби
спільної діяльності людей. Така діяльність разом зі спілкуванням
відбуваються в умовах соціального контролю, що здійснюється на основі
соціальних норм – прийнятих у суспільстві зразків поведінки, які
регламентують взаємодію та взаємини людей. Необхідною умовою
успішності процесу спілкування є відповідність поведінки людей, що
взаємодіють, очікуванням один одного [15]. Крім того, спілкування
обов’язково передбачає певний результат – зміну поведінки та діяльності
інших людей. Таке спілкування називають міжособистісною взаємодією,
тобто сукупністю взаємозв’язків і взаємовпливу людей, що складаються в
процесі їх спільної діяльності.
3.2.2. Види спілкування
На практиці прийнято розрізняти офіційне та неофіційне спілкування.
Особливістю офіційного спілкування є сувора, документальна ділова мова.
Тематика такого спілкування зазвичай обмежена межами службових завдань.
Неофіційне спілкування дозволяє урізноманітнити тематику, викликати
інтерес і до теми спілкування, і до співрозмовника, сприяє розширенню
загального та професійного світогляду.
Крім перерахованих виділяють і інші види спілкування.
Так, залежно від змісту, форми перебігу та цілей можна виокремити
такі види спілкування:
1. За змістом:
• матеріальне спілкування – полягає в обміні предметами й
продуктами діяльності людей, які, в свою чергу, призначені для задоволення
актуальних потреб суб’єктів;
• когнітивне спілкування – передбачає обмін знаннями між людьми;
• кондиційне спілкування – ґрунтується на обміні психічним або
фізіологічним станами. При такому виді спілкування співрозмовники
впливають один на одного, прикладом може служити прагнення одного зі
співрозмовників підняти настрій або зіпсувати його іншому, тобто зробити
певний вплив один на одного;
• мотиваційне спілкування – полягає в обміні спонуканнями, цілями,
інтересами, мотивами, потребами між людьми;
• діяльнісне спілкування – це обмін діями, операціями, вміннями та
навичками.
2. За цілями:
біологічне спілкування – необхідне для підтримки, збереження та
розвитку організму;
соціальне спілкування – має на меті розширення та зміцнення
міжособистісних контактів, також встановлення й розвиток інтерперсональних відносин та особистісне зростання індивіда [44].
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3. За характеристикою психологічних цілей і властивостей:
• “Контакт масок” – у процесі такого спілкування відсутнє бажання
зрозуміти людину, не надається значення її індивідуальним особливостям,
тому представлений вид спілкування прийнято називати формальним. Під
час такого спілкування застосовується шаблонний набір масок, які є вже
звичними, а також відповідний їм набір виразів обличчя та жестів [46].
• Примітивне спілкування – цей вид спілкування характеризується
“потрібністю”, тобто людина оцінює іншу як потрібний або непотрібний
об’єкт. Якщо людина потрібна, з нею активно вступають в контакт, в іншому
випадку “відштовхують” гострими репліками.
• Формально-рольове спілкування – засноване на розумінні
особистості співрозмовника, обходячись знанням його соціальної ролі. В
житті кожна людина грає безліч ролей і в різних ситуаціях поводиться так, як
призначено її роллю.
• Ділове спілкування – цей вид спілкування заснований на тому, що
враховуються особливості особистості, вік, настрій співрозмовника, при
цьому інтереси справи є більш важливими. Особливість такого виду
спілкування полягає в тому, що воно здійснюється зазвичай у формі
переговорів.
• Світське спілкування – полягає в безпредметному спілкуванні;
люди кажуть не те, що думають, а те, що належить говорити в подібних
випадках. Ввічливість, такт, схвалення, вираз симпатій можна вважати
підґрунтям для даного виду спілкування [41].
4. За засобами спілкування:
Вербальне спілкування – це комунікативна взаємодія людей, що
відбувається переважно у вербальній (тобто словесній, від лат. verbum –
“слово”) формі – у процесі мовного спілкування.
Під невербальним спілкуванням розуміють спілкування між людьми
шляхом обміну безсловесними сигналами (знаками). Здійснюється на основі
всіляких немовних засобів: кінетичних (міміка, жести, пантоміміка);
паралінгвістичних (особливості голосу: висота, тембр, емоційна
особливість);
екстралінгвістичних
(особливості
говоріння:
паузи,
покашлювання, темп, сиплість); проксемічних (просторове розташування
партнерів: займане місце, дистанція); візуальних (вираз очей); практичних
дій і їх продуктів; фізичних дотиків і погладжувань; одягу та інших атрибутів
оформлення зовнішнього вигляду [5].
А. Піз і Барбара Піз у своїй книзі “Мова рухів тіла” наводить дані,
згідно з якими передача інформації відбувається за рахунок вербальних
засобів (тільки слів) на 7%, звукових засобів (включаючи тон голосу,
інтонації звуку) – на 38%, а за рахунок невербальних засобів – на 55% [75].
Невербальні засоби спілкування поділяються на три групи:
а) візуальні:
• кінесика (рух рук, ніг, голови, тулуба);
• напрям погляду та візуальний контакт;
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• вираз очей;
• вираз обличчя;
• поза (зокрема, локалізація, зміна поз відносно словесного тексту);
• шкірні реакції (почервоніння, піт);
• дистанція (відстань до співрозмовника, кут повороту до нього,
персональний простір);
• допоміжні засоби спілкування, в тому числі особливості статури
(статеві, вікові) та засоби їх перетворення (одяг, косметика, окуляри,
прикраси, татуювання, вуса, борода, сигарета і т. п.);
б) акустичні (звукові):
• пов’язані з мовою (інтонація, гучність, тембр, тон, ритм, висота
звуку, мовні паузи та їх локалізація в тексті);
• які не пов’язані з мовою (сміх, плач, кашель, зітхання, скрегіт зубів,
“хлюпання” носом і т. п.).
в) тактильні (пов’язані з дотиком):
• фізичний вплив (ведення сліпого за руку, контактний танець та ін.);
• такевіка (потиск руки, плескання по плечу, обійми, погладжування).
5. Залежно від рівня регламентованості:
Формальне спілкування – регламентоване певними правилами,
інструкціями, посадовими обов’язками, морально-етичними нормами,
традиціями, забобонами, кодексами, правовими та адміністративними актами
та рольовими приписами, за допомогою яких відбувається обмеження
спілкування за тими чи іншими параметрами за змістом, формою, засобами,
часом, виглядом, кількістю учасників, місцем, ситуацією та особливостями
партнера.
Формальне спілкування також використовується при спілкуванні
малознайомих або незнайомих людей, у тому числі і з особами, які
виконують свої службові обов’язки [3].
Неформальне спілкування – не має ніяких нормативних обмежень, усі
правила й норми визначаються самими партнерами. Даний вид спілкування
дозволяє людині максимально розкрити себе в особистісному плані. Воно не
вкладається в існуючі формально встановлені правила й норми. Такий вид
спілкування використовується при спілкуванні за інтересами, вподобаннями
й таким чином доповнює формальний вид спілкування. За допомогою такого
виду спілкування швидше поширюється інформація й чиниться величезний
вплив на розподіл організаційних завдань [70].
6. За формами прояву:
Безпосереднє спілкування – є історично першою формою спілкування
людей між собою. Таке спілкування виконується за допомогою органів, що
надані людині природою (голова, руки, голосові зв’язки).
Опосередковане спілкування – ця взаємодія здійснюється за
допомогою додаткових спеціальних засобів і знарядь, писемності,
телебачення, радіо, телефону, інтернет-спілкування та інших сучасних
засобів для організації спілкування та обміну інформацією.
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Пряме спілкування – це природний контакт “обличчям до обличчя”,
при якому інформація передається особисто одним співрозмовником іншому
за принципом: “ти – мені, я – тобі”.
Непряме спілкування – передбачає участь у процесі спілкування іншої
людини, а саме “посередника”, через якого передається інформація [118].
Міжособистісне спілкування – пов’язане з безпосередніми
контактами людей у групах або парах, які є стабільними за складом
учасників. Воно передбачає знання індивідуальних особливостей партнера та
наявність загального досвіду діяльності, співпереживання й розуміння. За
критерієм рівноправності партнерів у міжособистісному спілкуванні
виділяють два типи: діалогічне та монологічне.
Діалогічне спілкування – рівноправна суб’єкт-суб’єктна взаємодія, що
має на меті взаємне пізнання, прагнення до реалізації цілей кожного партнера.
Монологічне спілкування – реалізується при нерівноправних позиціях
партнерів і являє собою суб’єкт-об’єктні відносини. Воно може бути
імперативним і маніпулятивним [117].
Імперативне спілкування – це авторитарна, керівна форма взаємодії з
партнером по спілкуванню з метою досягнення контролю над його
поведінкою, установками й думками, примусу його до певних дій або рішень.
Партнер по спілкуванню в цьому випадку виступає пасивною стороною.
Кінцевою не завуальованою метою імперативного спілкування прийнято
вважати примус партнера. Для здійснення впливу застосовуються такі
засоби, як накази, розпорядження, настанови, приписи та вимоги.
Маніпулятивне спілкування – це форма міжособистісної взаємодії,
при якій вплив на партнера по спілкуванню з метою досягнення своїх намірів
здійснюється приховано. Також маніпуляція передбачає безпристрасне
сприйняття партнера по спілкуванню, латентним же є прагнення досягти
контролю над поведінкою та думками іншої людини.
Масове спілкування – це безліч безпосередніх контактів незнайомих
людей, а також комунікація, що опосередкована різними видами засобів
масової інформації (телебачення, радіо, журнали, газети тощо). Відповідно,
масове спілкування може бути прямим і опосередкованим.
Анонімне спілкування – це взаємодія між незнайомими людьми або
людьми, які не пов’язані особистими відносинами. Найчастіше під
анонімним спілкуванням розуміють будь-які тимчасові зв’язки між людьми
[119].
Для того, щоб спільно з іншими розв’язувати проблеми, командиру
потрібно володіти різноманітними способами й засобами спілкування, знати
етичні та психологічні правила їх застосування в процесі міжособистісної
взаємодії з підлеглими.
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3.2.3. Труднощі спілкування, поняття про комунікативні бар’єри, їх
види та причини виникнення
Труднощі спілкування для військовослужбовців обумовлюються
певними особливостями їх діяльності:
• надзвичайною широтою та багатоплановістю спілкування
(доводиться вступати в контакт із представниками різних вікових,
професійних, культурних, етнічних груп, а також із військовослужбовцями –
учасниками АТО (ООС) з вираженими негативними психічними станами,
часто не маючи можливості заздалегідь підготуватися);
• спонтанністю, неповторністю спілкування;
• дефіцитом інформації, часу;
• несприятливими ситуаціями;
• спілкування часто має вимушений характер, здійснюється при
розбіжності інтересів і т. ін.
Важливим аспектом налагодження комунікації та відносин у
військових колективах є подолання організаційних і психологічних перешкод
на
шляху
поширення,
обміну
та
передачі
інформації
між
військовослужбовцями. Особливо критичним це стає в бойових умовах.
Не менш шкідливими, поряд з організаційними, є психологічні
перешкоди, які в соціальній психології отримали назву комунікативних
бар’єрів. Основними комунікативними бар’єрами є:
• бар’єри ставлення (відносин);
• бар’єри розуміння;
• бар’єри соціально-культурні [54].
Також психологи виділяють комунікативні бар’єри, що виникають у
конкретних контекстах комунікації під час виконання професійних завдань в
організаціях, наприклад, під час переговорів, нарад, інтерв’ю, участі в
міжнародних військових навчаннях тощо.
Просторова організація спілкування
Сутність просторової організації в спілкуванні полягає в тому, що в
кожної людини є свій особистий простір, який соціально та національно
обумовлений, і в процесі спілкування відбувається регулювання цих зон. На
практиці необхідно враховувати цей культурний аспект.
Існують оптимальні “зони” для різних видів спілкування, які
змінюються від однієї культури до іншої. В нашій вітчизняній культурі
прийнято виділяти інтимну, персональну, соціальну та публічну дистанції.
Інтимна дистанція. Має два інтервали: “близький” і “далекий”.
Близький інтервал – безпосередній контакт; далекий – відстань 15-45 см. На
цій дистанції виконується обмін інтимними посланнями мовою тіла
(взаємний дотик, контакт очима і т. ін.).
Персональна дистанція. Близький інтервал ‒ 45-75 см, далекий – 75120 см. Те, наскільки близько стоять між собою люди, сигналізує про їхні
стосунки. У цьому просторі повинні реалізовуватися нормальні
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комунікативні процеси, що відбуваються між людьми.
Соціальна дистанція. Близький інтервал ‒ 120-210 см. Люди
працюють разом, прагнуть використовувати близький інтервал.
Далекий інтервал – від 120 до 350 см. Цю дистанцію використовують,
коли хтось каже: “Станьте так, щоб я міг подивися на Вас”. Соціальною
дистанцією користуються у сфері ділових відносин. На такій же відстані
відбуваються й розмови про проблеми, що безпосередньо не хвилюють
присутніх і що розглядаються абстрактно, “збоку”.
Публічна дистанція. Близький інтервал ‒ 350-750 см, далекий інтервал
‒ більш ніж 750 см. Цієї відстані дотримуються доповідачі по відношенню до
слухачів. Вона дозволяє спостерігати за людьми.
Для досягнення психологічного контакту з підлеглими командиру
варто враховувати орієнтацію в просторі – кут, під яким співрозмовники
стоять або сидять по відношенню один до одного, а також повороти, зміни
кута спілкування (так, близькі друзі сидять поруч під кутом 0 градусів, а
люди, що налаштовані вороже, прагнуть зайняти положення навпроти
співрозмовника, під кутом 180 градусів ). При конфліктній взаємодії, якщо
командир – сильна особистість, найбільш продуктивним є розташування
напроти співрозмовника.
3.2.4. Деструктивне спілкування
Деструктивне спілкування – сукупність таких форм та особливостей
міжособистісних контактів, які негативно позначаються на співрозмовниках і
ускладнюють процес взаєморозуміння під час спілкування.
Метою такого спілкування може бути самоствердження, помста,
суперництво тощо. В основі деструктивного спілкування можуть бути такі
особистісні риси, як хитрість, лицемірство, схильність до наклепів,
упередженість, стереотип мислення, цинізм тощо. Така людина діє,
піддаючись неусвідомлюваним мотивам самоствердження, суперництва
тощо.
До деструктивної міжособистісної взаємодії належать такі форми
контактів, які ускладнюють або руйнують стосунки. Форми взаємодії при
деструктивному спілкуванні: небажання спілкуватися; замовчування
інформації; маніпулятивне спілкування; авторитарний стиль спілкування;
мовчання при відповідях на запитання тощо.
Чимало особистісних рис характеру людини, таких, як хитрість,
схильність до наклепів, упередженість, стереотип мислення, мстивість,
цинізм, можуть бути підґрунтям деструктивної взаємодії, котра за таких умов
керується неусвідомлюваними мотивами самоствердження, суперництва
тощо. До феноменів, які підсилюють деструктивну взаємодію, належать
агресія, упередження, обман, егоїзм. Вони зумовлюють поведінку індивіда,
яка спрямована на отримання особистої вигоди за рахунок інтересів іншої
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особи.
Агресія (лат. aggressio – напад) – індивідуальна чи групова форма
деструктивних дій особистості, яка спрямована на використання сили,
завдання фізичної або психологічної шкоди людям. Метою агресії може бути
як власне заподіяння страждання (шкоди) жертві (ворожа агресія), так і
використання агресії як способу досягнення іншої мети (інструментальна
агресія). Найбільш звичними проявами агресії вважаються конфліктність,
лихослів’я, тиск, примус, негативне оцінювання чи погрози застосування
фізичної сили. Агресивність, як риса особистості, надає взаємодії
деструктивного відтінку й може набирати найрізноманітніших форм – від
мстивості, ворожості, хамства, заздрощів до образ, сварок, погроз, нищівної
критики партнера.
Упередженість – установка, що перешкоджає адекватному
сприйманню повідомлення чи дії, підсилює деструктивну взаємодію.
Головними причинами виникнення упередженості є неповне, спотворене
відображення людиною дійсності на основі уявлень, асоціацій, припущень.
Нерідко упередження використовується індивідом для виправдання власних
дій стосовно іншого індивіда. Упередженість псує відносини, спотворює
дійсність, породжує почуття тривоги перед спілкуванням з об’єктом.
Упереджене ставлення до партнера зі взаємодії посилюється агресією,
авторитаризмом, реальною або передбачуваною неможливістю задоволення
певних потреб через співрозмовника. Людина, яка в міжособистісних
стосунках вдається до упередження, демонструє низьку моральну культуру.
Обман – свідоме прагнення створити в партнера помилкове,
неправдиве, вдаване уявлення про предмет обговорення. У міжособистісній
взаємодії люди нерідко вдаються до ошукування з метою маніпулятивного
впливу, намагаючись бути в центрі уваги. Видами брехні й обману є
неперевірені чутки, підтасування фактів, наклеп, донос на іншого, обмова та
розіграш. У всіх цих видів одна й та сама мета. Обман та брехня образливі,
рано чи пізно вони руйнують відносини.
Егоїзм (лат. ego – я) – погляди, позиція, ціннісна орієнтація суб’єкта,
що зорієнтовані на задоволення особистих інтересів і потреб. Егоїстичні
люди в процесі спілкування не лише намагаються здобути матеріальні
переваги, а й принизити співрозмовника. Вони наділені такими
особистісними рисами, як помста, цинізм, зрадливість тощо, що заважає
конструктивній взаємодії, робить неможливим використання тактики й
стратегії співробітництва. Міжособистісні контакти з егоїстичними
особистостями носять деструктивний характер і супроводжуються
приниженнями, стражданнями та ускладненнями. Отже, деструктивна
міжособистісна взаємодія ускладнює комунікативну взаємодію, згубно
позначається на якості професійної діяльності [36].
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3.2.5. Види комунікативних психотипів, стилів мислення та
врахування їх особливостей у побудові міжособистісної взаємодії
У спілкуванні кожна людина виявляє свої особливості, які обумовлені
її характером, темпераментом, увагою, пам’яттю, емоціями, особистісними
рисами та якостями, тобто її психологічною природою.
Звісно ж, командир у побудові міжособистісної взаємодії з будь-яким
підлеглим може покладатися лише на те, що підлеглий повинен підкорятися і
мовчки виконувати накази. Проте, військова практика переконливо доводить,
що, незважаючи на статут, за такого спрощеного підходу до побудови
професійної міжособистісної взаємодії накази командира інколи або
виконуються підлеглими неналежним чином – невчасно або з неналежною
якістю, або не виконуються взагалі.
До того ж, комунікація командира з підлеглими не обмежується самим
лише відданням наказів. Досить часто у своїй військово-професійній
діяльності командиру доводиться проводити наради, обговорення, давати
настанови, вести роз’яснювальну роботу з підлеглими і т. ін., що вимагає
ведення розгорнутого спілкування з метою ефективного донесення своєї
думки до співрозмовників.
До перерахованих випадків слід додати ще й те, що командир у
службових питаннях часто взаємодіє не лише з підлеглими, а й з рівними за
статусом колегами, а також зі своїми начальниками.
Успішність міжособистісної взаємодії в усіх цих випадках багато в
чому залежить не від прямої вимоги чи прохання командира прийняти його
позицію (це скоріш за все не матиме ефекту), а саме від врахування в ході
спілкування особливостей соціального характеру конкретних підлеглих,
тобто їх комунікативного психотипу (типу співрозмовника). Комунікативний
психотип – різновид соціального характеру, що проявляється у спілкуванні
відповідно до індивідуальних психологічних особливостей людини
(темпераменту, моральності тощо) [91].
Досить наочною видається класифікація соціальних характерів
(комунікативних психотипів) сучасного хорватського психолога П. Міцича,
який, зважаючи на особливості спілкування, виокремлює такі типи
співрозмовників і характерних рис їхньої поведінки:
1. “Безглузда людина”. Нетерпляча, невитримана, збуджена людина,
яка своєю поведінкою несвідомо підштовхує співрозмовника до того, щоб він
не погоджувався з висловленими тезами та ствердженнями.
2. “Статечна
людина”.
Це
доброзичливий
і
спокійний
співрозмовник, здатний бачити головне в розмові, доводити її до логічного
завершення.
3. “Всезнайко”. Представники цього типу не вміють слухати
співрозмовника, байдужі до його аргументів, нерідко і до нього особисто.
4. “Балакун”. Він постійно перериває співрозмовника своїми
балачками; щоб зупинити його нескінченний словесний потік, потрібне
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неабияке вміння.
5. “Боягуз”. Така людина постійно відмовчується, має занижену
самооцінку, тому потребує психологічної підтримки.
6. “Неприступна людина”. Вона часто справляє враження зверхнього
ставлення до людей. Їй видається не вартим уваги та зусиль все те, що
відбувається поза її особою.
7. “Байдужа людина”. Демонструє незацікавленість всім тим, що
відбувається навколо. Її важко зацікавити ідеєю, справою, включити в
діяльність.
8. “Велике цабе”. Така людина досить емоційно і нетерпляче
сприймає будь-яку критику, оскільки вважає себе кращою за інших. З нею
дуже важко порозумітися. Іноді ефективним буває прийом протиставлення:.
9. “Чомучка”. Представники цього типу схильні до розпитування
навіть тоді, коли всім і їм також усе відомо [14; 105].
Зрозуміло, що наведена класифікація є досить умовною. Однак знання
цих особливостей допоможе командиру розпізнавати своїх співрозмовників і
використовувати різні підходи для того, щоб краще і швидше порозумітися з
ними, встановити контакт, забезпечити успішність спілкування.
Для успішного досягнення поставлених цілей командир також повинен
добре знати, що характер спілкування як складова міжособистісної взаємодії
багато в чому залежить від стилю мислення співрозмовникапідлеглого. Відповідно до свого стилю мислення людина й спілкується з
іншими.
У сучасній психології виділяють такі стилі мислення:
1) аналітичний;
2) ідеалістичний;
3) реалістичний;
4) прагматичний;
5) синтетичний [121].
Командиру варто пам’ятати, що встановлення контакту з підлеглими,
які дотримуються інших стилів мислення, доведення цього контакту до
конструктивного співробітництва – це один із основних шляхів, який
забезпечує успішне виконання поставлених завдань. Докладніше особливості
взаємодії з підлеглими, які демонструють певні стилі мислення, буде
розкрито у “Рекомендаціях командиру”.
Рекомендації командирам
Особливості спілкування з підлеглими в залежності від їх
комунікативного психотипу:
1. “Безглузда людина”. Маючи справу з такою людиною, не варто
виходити за межі етики спілкування, спокійно спростовувати її твердження.
2. “Статечна людина”. Такій людині слід давати змогу виявити себе,
особливо коли підбиваються підсумки зустрічі, обговорюються пропозиції.
3. “Всезнайко”. Якщо доводиться мати справу з такою людиною,
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треба трохи збити з неї зарозумілість, навмисно ставлячи складні запитання,
а також залучати її до обговорення ідей, запропонованих іншими.
4. “Балакун”. Щоб марно не гаяти час, балакуна треба своєчасно й
тактовно зупинити, бо цікавих ідей він скоріш за все не висловить.
5. “Боягуз”. Таку людину варто підтримати, підкресливши, що в неї
вірять, до неї прислуховуються.
6. “Неприступна
людина”.
Спілкуючись
з
таким
типом
співрозмовника, краще одразу визнати його знання, досвід, виявити інтерес
до нього самого та його справ, тоді він виявить інтерес до обговорюваної
справи.
7. “Байдужа людина”. Для того щоб вступити з такою людиною в
контакт, треба все-таки знайти те, що для неї може мати істотне значення.
8. “Велике цабе”. З такою людиною треба бути обережним і
намагатися не критикувати її. Водночас слід показати, що вона така сама
людина, як й інші. Добре при цьому використовувати прийом
протиставлення на зразок “Так, проте…”.
9. “Чомучка”.
Спілкуючись
з
такою
людиною,
доцільно
переадресовувати їй самій її ж запитання для відповіді. Це змусить
“чомучку” розмірковувати саме над тою проблемою, яку винесено на
обговорення [14; 105].
Особливості спілкування з підлеглими в залежності від їх стилю
мислення:
1. З підлеглим, який має аналітичний стиль мислення, потрібно
спочатку встановити контакт. Це повинен зробити сам командир, тому що
самому “аналітику” не потрібний зворотний зв’язок. При цьому доцільно
використовувати запитання типу “Це має значення? Це розумно?” для того,
щоб переконатися, що незворушний аналітик все ж таки слухає.
Матеріал, з яким ознайомлюють “аналітика”, необхідно ретельно
підготувати, тому що його цікавлять саме деталі, факти. Така людина
обов'язково обговорюватиме кожну помилку. Головне – терпляче вислухати
всю ту інформацію, яку викладе сам “аналітик”, демонструючи свою
компетентність і професіоналізм. Якщо він у чомусь помиляється, то
найкраще дати йому можливість переконатися в цьому за допомогою
непрямих запитань.
2. Спілкуючись з підлеглим, яка має ідеалістичний стиль мислення,
можна досягти взаєморозуміння, якщо не порушувати принципи моралі. Така
людина дотримується високих ідеалів, тому й слід апелювати до них.
“Ідеаліст” завжди готовий прийти на допомогу будь-кому, хто до нього
звертається. Проте форма звернення повинна бути делікатною, ввічливою,
адже у разі нахабної поведінки “ідеаліст” чинитиме опір, він не любить, коли
на нього тиснуть. До прийняття потрібного рішення “ідеаліста” треба
підводити поступово й обережно, намагаючись уникати конфліктів, дискусій.
3. Розпочавши спілкування з підлеглим, який має реалістичний
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стиль мислення, варто відразу переходити до справи, говорити чітко,
зрозуміло, коротко, виявляти при цьому ввічливу твердість. “Реаліст”
зазвичай поважає тих людей, які добре знають свою справу, знають, чого
вони хочуть. Такій людині не вистачає власних ідей, тому вона з повагою
ставиться до тих, у кого вони є. Якщо ідеї розумні і переконливі, то “реаліст”
їх сприйме і підтримає.
Щоб взаємодія з “реалістом” була ефективною, слід дати йому
можливість контролювати ситуацію. У протилежному випадку він
триматиметься невпевнено, від чого якість міжособистісної взаємодії може
погіршитись, а взаємини – напружитись.
4. Підлеглий, який має прагматичний стиль мислення, чимось
нагадує реаліста, але більше дорожить своєю значущістю. У зв’язку із цим в
критичних ситуаціях “прагматик” поводить себе стримано. Водночас він
вважає, що кожен має дбати про себе, робити свою справу самостійно, і
загалом, просто так ніхто нікому нічого не робить.
“Прагматик” вміє використовувати ситуацію для того, щоб одержати
важливий для себе результат. Заради цього він завжди готовий об’єднатися з
іншими, піти на компроміс – отже, важливим для “прагматика” результатом
його й слід стимулювати.
5. Найважче співпрацювати з людиною, яка має синтетичний стиль
мислення (синтезатора, генератора ідей). Він може бути дещо
самовпевненим, живе відокремленим від всього іншого життям. Проте
знання особливостей його мислення допомагають часом спрямувати роботу
його інтелекту в потрібному напрямі.
Інколи варто кинути “синтезатору” виклик і таким чином привернути
його увагу до себе та до проблеми, спільне вирішення якої є необхідним.
Працюючи з ним, теоретичну частину роботи слід доручити саме йому, а
практичну взяти на себе. Із “синтезатором” треба розмовляти його мовою і
створювати йому сприятливі умови для генерації ідей [8].
3.2.6. Рекомендації щодо розвитку
спілкування у військовослужбовців

навичок

ефективного

Знання правил і прийомів ефективної комунікації можуть бути
використані з метою оптимізації службової взаємодії військовослужбовців.
Будь-яке міжособистісне спілкування має відповідати певним нормам. Їх
порушення веде до відсутності порозуміння між співрозмовниками, до
конфліктів і навіть до розриву відносин.
Спілкування має бути двостороннім. Коли всі учасники зацікавлені в
позитивному результаті розмови, і він для них рівнозначний – виникає
необхідний ефект.
Говоріть мовою співрозмовника. Це правило слід розуміти, як
необхідність враховувати рівень освіти, соціальний статус, вік та інші
параметри. Щоб бути почутим і зрозумілим, треба формулювати свої думки,
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спираючись на особливості аудиторії. Мова повинна відповідати початковій
меті розмови, бути адекватною. Не варто говорити занадто багато або
зачіпати в розмові питання, що не стосуються обговорюваної теми. Це
покращує навички ефективної комунікації.
Підготуйтеся до спілкування. Якщо бесіда не спонтанна, слід
заздалегідь дізнатися, з ким і з якого приводу доведеться зустрітися.
Розробіть план бесіди. Навчіться прийомам активного слухання, це
допоможе привернути співрозмовника та краще зрозуміти його точку зору.
Говоріть чітко, в міру голосно та впевнено, не розтягуйте слова, але й не
намагайтеся говорити надто швидко. Перед виступом ретельно продумайте
тему й визначте спільну мету (доповісти, надихнути, переконати, закликати
до дії або розважити). Приклад: “Якщо я хочу переконати, чи щиро я сам
переконаний?”; “Чи будуть відповідати моя тема та мета рівню знань,
інтересам і установкам слухача?”. Призначення промови не підробляється під
бажання слухачів, але без підтримки з їхнього боку промова не буде мати
успіху.
Готуйтеся до проведення нарад. Ефективність проведення нарад
підвищується при дотриманні таких правил. Кожен учасник наради повинен
бути поставлений перед необхідністю висловитись, і йому треба надавати
таку можливість. Усі учасники наради повинні вміти говорити “Я” замість
вживання безособової форми, а також уникати оціночних висловлювань,
невиправданих узагальнень. Промова командира повинна мати стрижневу
ідею, яку необхідно ясно позначити від самого початку. Якщо слухачі знають
цілі, які відстоює промовець, це підсилює їхню увагу до доповіді.
Сформулювати основну тезу – означає відповісти на два питання: навіщо
говорити (мета виступу) та про що говорити (засоби досягнення мети.).
Готуйтеся до важливих, відповідальних розмов. Недостатня
підготовленість до розмови, невміння виділити в ній головне, лаконічно й
грамотно викласти свої думки призводять до значних (до 20-30%) втрат
робочого часу. Небажання чи невміння ясно й чітко викладати конкретну
мету призводить до того, що у військовослужбовців виникає запитання “Про
що він говорить?” і до відповіді “Та хто його знає, він про це ще нічого не
сказав”. На початку промови вказується тезисно конкретний задум,
наприклад: “Якщо ми не будемо управляти своїми звичками, вони будуть
керувати нами”. або “Я вам поясню…”; “Мої наміри – пояснити Вам…”
Орієнтуйтеся на контроль і розуміння. Під час спілкування, при
взаємодії, командир повинен орієнтуватися на контроль і розуміння. Перша
орієнтація передбачає прагнення контролювати, керувати ситуацією та
поведінкою інших, яке зазвичай поєднується з бажанням домінувати у
взаємодії з переслідуванням своїх, не пов’язаних прямо із взаємодією, цілей.
Орієнтація на розуміння містить у собі прагнення зрозуміти ситуацію та
поведінку інших, яке зазвичай пов’язане з бажанням краще взаємодіяти,
уникати конфліктів і необхідності досягнення взаємної задоволеності, а не
однобічної.
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Використовуйте дискусійні форми спілкування. Форми спілкування
командира можуть бути різними: які спонукають до дій (наказ, прохання,
пропозиція), що санкціонують дії (згода або відмова), дискусійні (запитання,
міркування). Дискусія передбачає обговорення спірного питання, проблеми;
використовує тільки коректні прийоми ведення спору, це публічне
обговорення будь-яких проблем, спірних питань на зборах, нарадах, у бесіді
й т. ін. Дискусія може бути стадією, що передує прийняттю групового чи
одноосібного рішення, вона впливає на процес прийняття рішення, стимулює
його прийняття. Контрольна функція командира спонукає його до більш
частого використання наказів, прохань і санкціонуючих відповідей,
натомість педагогічна функція того ж командира вимагає більш частого
використання дискусійних форм спілкування.
Слідкуйте за емоційним забарвленням мови, воно повинно бути
помірним, але достатнім для того, щоб співрозмовник зрозумів вашу
зацікавленість у питанні. Ефективна комунікація завжди емоційна, в тій мірі,
яка прийнятна в даній ситуації.
Проявляйте терпіння й поблажливість до чужих недоліків.
Підлеглий повинен довіряти командиру, поважати його думку та не ставити
під сумнів його компетентність. Конфіденційність – істотна ознака всіх видів
спілкування.
Пам’ятайте, що потреба в спілкуванні виражена в різних людей
неоднаково. У зв’язку з чим кажуть про екстравертів та інтровертів.
Спілкування є могутнім чинником формування й розвитку не тільки
особистості, а й колективу. Від характеру спілкування особистості,
колективів військовослужбовців залежить рівень їх розвитку й реалізації
можливостей.
Не бійтеся паузи. Пауза – елемент спілкування. Вона дозволяє
співрозмовникам осмислити значення почутого.
Хочете отримати вичерпну відповідь, задавайте правильно
запитання.
Задавайте “проективні” запитання. Це запитання-ситуації, на які
співрозмовник як би проектує себе, наприклад: “Якби можна було почати
спочатку, що б ви вибрали?”, “А що б ви сказали, якби ...?”.
Говоріть чітко, коротко й по суті. Чим ясніше сформульована ідея,
тим більше вірогідності, що її зрозуміють і сприйматимуть правильно. Слова,
що використовуються, повинні бути логічні й лексично точні, це дуже
важливо для досягнення мети спілкування. Чітка структура викладення
створює сприятливі умови для слухачів і підвищує шанси на позитивний
результат.
Опануйте прийоми ораторського мистецтва. Уміння володіти
голосом дозволяє прискорити розвиток ефективної комунікації. Чітка
артикуляція, правильний тембр і вивірена гучність зроблять позитивним
будь-яке повідомлення.
Навчіться уважно слухати. Слід не просто дивитися на
співрозмовника під час розмови, але й злегка нахилитися, похитувати
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головою, задавати доречні навідні запитання. Цей прийом дозволить
максимально точно зрозуміти точку зору співрозмовника (таблиця 3.2).
Вміння слухати, а не робити вигляд, що слухаєш – це найпоширеніша
проблема, над якою потрібно працювати практично кожній людині.
Психологи рекомендують так звану техніку активного слухання, яка
спирається на “тритактну схему вислуховування”: Підтримка – З’ясування –
Коментування.
Таблиця 3.2
Техніка активного слухання
Назва такту
Підтримка

Усвідомлення

Коментування

Основна мета
Доречні реакції
Дати можливість • Мовчання;
тому, хто
• Угу – підштовхування;
говорить,
• Відлуння – повторення останніх слів
висловити свою співрозмовника;
позицію
• Дзеркало – повторення останньої
фрази зі зміною порядку слів;
• Емоційне супроводження: “ух”,
“здорово”, “ну і ну” і т. і.
Переконатися,
• Уточнюючі запитання: “Що ти мав на
що ви адекватно
увазі, коли казав…”;
зрозуміли
• Парафраз – передача змісту
співрозмовника
висловлювання партнера іншими
словами
Висловлювання • Оцінки;
своєї точки зору • Поради;
• Коментарі

Долучайте до свого арсеналу не тільки вербальну, але й невербальну
комунікацію. Під час бесіди прийміть таку ж позу, як і співрозмовник,
намагайтеся використовувати тільки відкриті жести. Співрозмовники
сприймають один одного не тільки на слух. Словесний вплив може бути
посилено або зменшено за допомогою різних невербальних сигналів. Наше
тіло посилає їх у великій кількості, а інші люди зчитують і інтерпретують їх
на підсвідомому рівні. Ефективне спілкування багато в чому залежить від
розуміння мови тіла людини. Крім того, завдяки невербальному
спілкуванню, ви можете переконатися, що ваше повідомлення було
правильно сприйнято, і ви зрозуміли один одного. Щоб покращити
комунікативні навички, буде корисно опанувати прийоми позитивного
невербального підкріплення. Так, наприклад, будьте завжди чисті й охайні,
тоді загальне враження від бесіди буде позитивним. Намагайтеся
контролювати міміку та емоції. Вираз обличчя має бути нейтральнопозитивним і реагувати змінами залежно від перебігу бесіди. Уникайте
торкатися обличчя під час комунікативного акту – це підсвідомо
сприймається як спроба прикрити рот, відповідно, висловлювання ваше –
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помилкове. Навчіться “віддзеркалювати” положення тіла співрозмовника.
Важливо робити це делікатно, без зайвого завзяття, щоб не виглядати
карикатурно. Уникайте “закритих” поз – схрещених рук і ніг. Таке
положення тіла свідчить про неготовність до ефективної комунікації. На
відміну від цього, відкриті долоні та доброзичлива усмішка здатні
привернути будь-якого співрозмовника.
Навчіться розуміти невербальні сигнали. Багато практичних
спостережень і порад щодо розуміння невербальних сигналів подано в книзі
австралійських психологів Алана і Барбари Піз “Мова рухів тіла”, а також у
інших джерелах (таблиці 3.3 – 3.4).
Таблиця 3.3
Коротка характеристика жестів людини, що найчастіше
використовуються під час спілкування
Значення жестів
Прихильність

Коротка характеристика окремих жестів
Прикладання руки до грудей, періодичне доторкання
до співрозмовника тощо
Впевненість
З’єднання пальців у купол піраміди, розгойдування
на стільці
Оцінювання
Погладжування, почісування підборіддя;
витягування вказівного пальця вздовж щоки тощо
Невпевненість і
Переплітання пальців рук; пощипування долонь;
знервованість
постукування по столу пальцями тощо
Самоконтроль
Руки зведені за спину, причому долоня однієї руки
стискає іншу руку; руки розташовані на
підлокітниках крісла, а долоні міцно стискають
підлокітники тощо
Очікування
Потирання долонь; повільне витирання долонь об
носову хусточку або іншу тканину тощо
Заперечення та сумнів Схрещення рук на грудях; відхилення корпусу тіла
назад; торкання пальцем кінчика носа тощо
Таблиця 3.4
Трактування невербальної поведінки (за Дж. Міллером та К. Боргеном,
інтерпретація С.В. Петрова та Є.М. Холопової)
Опис поведінки
Руки схрещені на грудях
Легке постукування по столу
Молитовно складені долоні, пальці
злегка розставлені
Потирання очей
Співрозмовник гризе нігті
Легкий нахил голови

Трактування
Захисна позиція
Нетерпіння
Почуття зверхності, вважає себе
хитрішим за інших
Недовіра
Невпевненість, страх
Спокій, задоволення
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Пам’ятайте, що егоїзм завжди був ворогом спілкування. Він
роз’єднує людей, руйнує їхні стосунки. Від щирості стосунків у процесі
спілкування залежить характер взаємин, які виникають між людьми, коли
існує довіра чи недовіра, симпатія чи антипатія, співчуття чи байдужість. У
процесі міжособистісного спілкування відбувається формування характеру,
укріплюються життєві позиції, засвоюються культурні цінності,
відтворюються різні типи особистостей.
Порушення професійної техніки спілкування. В результаті
порушення техніки спілкування в командира може виникати відчуження до
підлеглого, з домінуванням його неприйняття: “Він мені не подобається,
тому що ...”. Відчуження може виступати як спосіб власного захисту
особистості командира, вчинки підлеглого розглядаються як навмисні, які
призводять до порушення встановленого порядку й очікувань. У таких
керівників підвищена тривожність за свій статус, прагнення уникнути
зауважень від вищого керівництва.
В таблиці 3.5 подано основні особистісні якості, що сприяють
ефективному спілкуванню.
Таблиця 3.5
Основні особистісні якості, що сприяють ефективному спілкуванню

Уміння слухати
співрозмовника
Природність, щирість

Уміння контролювати
свої емоції, уникнення
маніпуляції
Оптимізм, баланс
гумору та серйозності

Творча ввічливість
Ініціатива у створенні
доброзичливої
атмосфери
Ненав’язливість, вміння
довіряти
Відсутність
упередженості

Чарівливість, симпатія
Говорити з іншим
“його” мовою
Артистизм, добре
інтонування мовлення,
барвистість викладення
Впевненість у собі

Формуйте найбільш ефективні навички спілкування: вміння
слухати; вміння говорити коротко; вміння виявляти інтерес; вміння
користуватися невербальними засобами спілкування; спостережливість;
вміння впоратися зі стресом; вміння говорити ясно й чітко; вміння ставити
правильні запитання. Із соціально-психологічним тренінгом “Навички
конструктивного спілкування” можна ознайомитися у навчальнометодичному посібнику [23].
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3.2.7. Методи та прийоми психологічного
співрозмовника та колектив у процесі спілкування

впливу

на

Існує чимало методів та відповідних прийомів психологічного впливу
на співрозмовника або колектив, що можна використовувати в процесі
спілкування. Застосовуються вони для більш успішного донесення своєї
думки до співрозмовника та сприяння прийняттю ним цієї думки як єдиної
слушної, такої, що нею слід керуватися.
Наразі відомі методи психологічного впливу можна розділити на три
групи:
1. Інтелектуально-пізнавальні:
переконання,
інформування,
прохання, примус.
2. Сугестивні: навіювання, зараження, маніпуляція.
3. Емоційно-мотиваційні: самопросування, наслідування.
Водночас, існують певні етичні вимоги до характеру культури
відносин, яка має визначати формат побудови міжособистісної взаємодії.
Зокрема, неприпустимим вважається застосування насильства, тобто будьяких умисних дій однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії
порушують права й свободи людини, наносять їй фізичну, моральну чи
психологічну шкоду. З огляду на це, застосування методів психологічного
впливу “Примус”, “Навіювання”, “Маніпуляція” у сучасній культурі
відносин видається неприйнятним з етичної точки зору. Інші перераховані
методи впливу носять характер звернення до свідомості або емоцій,
мотивування або заохочення, є такими, що не порушують (не обмежують)
свободу вибору особистості, і тому вважаються етично прийнятними.
Переконання – метод свідомого та організованого впливу на психіку
співрозмовника через звернення до його критичного судження. Ґрунтується
воно на свідомому ставленні військовослужбовця (або військового
колективу), якого переконує командир, до інформації, на її аналізі й оцінці
ним.
Переконуючий вплив досягається за допомогою аргументації.
Аргументація – це логічне пояснення, висловлення й обговорення доводів на
користь пропонованого рішення або позиції з метою формування або зміни
відношення співрозмовника до даного рішення або позиції.
Загальні правила аргументації є такими:
1. Ввічливість і коректність. При будь-яких висловленнях слухачів
командир повинен зберігати витримку. Висловлення, що принижують
гідність слухачів, є неприпустимими. Слід уникати також іронії й сарказму,
наприклад: “а я думав, що ви розумніші”. Такі висловлення порушують
емоційний комфорт і знижують ефективність впливу.
2. Простота. Усі висловлювання повинні бути простими, зрозумілими
для слухачів, не містити занадто розумних слів. Неприпустимими є фрази на
кшталт “Давайте проаналізуємо проблему, враховуючи етіологію становища
та семантику ваших висловлювань...”.
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3. Загальна мова. У процесі аргументації потрібно використовувати
зрозумілу для обох співрозмовників мову. У деяких випадках навіть
допускається говорити з об’єктом впливу його мовою, навіть якщо вона є
занадто простою і містить елементи ненормативної лексики.
4. Стислість. Не можна змушувати людину слухати свої довгі
висловлення. Стислість – один із критеріїв поваги до співрозмовника.
5. Наочність. При аргументуванні на користь своєї пропозиції
командир може за необхідністю підкріплювати свої висловлення наочно:
прикладами, предметами, образними порівняннями.
6. Запобігання надмірної переконливості. Надмірна переконливість
кидає виклик почуттю власної значущості слухачів, їх інтелекту й викликає в
них підсвідому реакцію опору. Прямі вказівки на помилки в судженнях, а
також надмірна кількість аргументів командира можуть стати підозрілими.
Переконувати необхідно за принципом “Краще менше, але краще”.
Інформування – такий варіант подачі інформації, при якому увага
командира на здійсненні впливу є реально відсутньою, або не фіксується на
завданні психологічно впливати на людину (відсутнє у явному вигляді
спонукання підлеглих до чого-небудь, спроба змінити їх точку зору).
Нейтральність позиції командира, або видимість нейтральності при цьому
забезпечує ілюзію свободи вибору підлеглих у формуванні їх ставлення до
переданого змісту.
Інформування, так само як і переконання, має широкі можливості
використання для отримання необхідного психологічного ефекту в керівній
діяльності. Дуже часто метою його застосування є маскування
комунікативного наміру. Оскільки ключовим моментом під час здійснення
психологічного впливу є профілактика опору йому підлеглих, то
інформування в цьому сенсі сприймається як найбільш нейтральний прийом
з точку зору виникнення негативних емоцій у підлеглих.
Умовами для застосування цього методу психологічного впливу є:
• недостатня доступність підлеглим різноманітних джерел інформації;
• фрагментарність подачі командиром інформації, її дроблення;
• відсутність у слухачів повідомлення розвинених аналітичних
навичок;
• невисокий інтелект слухачів і відсутність у них критичної установки
(недовіри) до командира.
При цьому прийомами, що використовуються під час інформування
для кращого донесення інформації та досягнення мети, є:
• дроблення інформації (умисне розбиття його на окремі блоки
повідомлень);
• створення враження щодо нейтральності відношення командира до
інформації.
Прохання як метод психологічного впливу слід використовувати
обережно й не часто, адже командир в очах підлеглих – це, перш за все,
керівник, розпорядник, тобто людина, яка володіє достатньою формальною
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силою, щоб не просити, а вимагати. Саме тому у деяких випадках прохання
виявляється досить успішним, символізуючи собою високий рівень довіри
командира до підлеглих.
Прохання базується на створенні у підлеглих відчуття “поступки”
командиру, за що від нього у відповідь очікується розуміння інтересів
підлеглих та приязність до них (про це командиру варто пам’ятати!).
Необхідною умовою при цьому є особлива довіра у відносинах між
командиром і підлеглим(и). Без довіри до командира його прохання буде,
швидше за все, проігнороване.
Прохання доцільно використовувати у випадках, коли дії, до яких
закликає командир, є для підлеглих не дуже прийнятними, а інші методи
психологічного впливу виявляються малоефективними.
Зараження – психологічний вплив на особистість (колектив) у процесі
спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через
свідомість та інтелект, а через емоційну сферу. Це вплив, заснований на
несвідомій схильності людей (особливо у складі групи) до піддання
емоційному впливу в умовах безпосереднього контакту з сильною
особистістю, у нашому випадку – з командиром.
Даний метод психологічного впливу доцільно використовувати при
роботі, перш за все, з військовим колективом (значним скупченням людей).
Механізм зараження полягає у багаторазовому взаємному підсиленні
емоційних впливів від багатьох індивідів. Однією з його ознак є стихійність,
тобто під час зараження емоційний стан передається від однієї особи до
іншої (інших) на несвідомому рівні. Межі свідомості слухачів за таких умов
різко звужується, майже зникає критичність сприйняття подій, інформації.
Відбувається зараження через передачу командиром свого психічного
настрою, наділеного великим емоційним зарядом.
Ступінь зараження залежить від загального рівня розвитку, психічного
стану, віку, емоційного настрою, самосвідомості тих, з ким взаємодіє
командир. Конструктивна дія цього феномену виявляється ще й у більшому
згуртуванні військового колективу.
Дієвість сили зараження залежить від глибини і яскравості
спрямованих від командира емоційних збуджень, його настрою. Значущою є
й психологічна готовність слухачів до емоційного реагування на
повідомлення командира. Ефект залежить також від їх кількості, тому число
слухачів повинно бути достатньо великим, щоб виникало відчуття єдності
під емоційним впливом командира. Підсилюють емоційне збудження вигуки
командира, а також вибухи емоцій серед підлеглих, викликані їх позитивним
чи негативним емоційним станом (плач, заразливий сміх та ін.).
Результатом зараження може стати наслідування — процес орієнтації
на певний приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною дій,
вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис її характеру
та стилю життя (див. метод психологічного впливу “Наслідування”).
Самопросування – це відкритий прояв, демонстрація командиром
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підтверджень власної компетентності та кваліфікації, який полягає у такому:
• демонстрація своїх професійних знань, вмінь та навичок;
• показ (за нагоди) дипломів, нагород тощо;
• навмисні розповіді про свої досягнення, позитивні (героїчні) вчинки;
• розкриття своїх цілей;
• формулювання своїх умов.
Самопросування є конструктивним методом психологічного впливу на
особовий склад, тому що командир відкрито заявляє про свою
компетентність та завжди готові підтвердити її.
Результатом самопросування командира може стати наслідування його
підлеглими – процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і
відтворення ними дій, вчинків, жестів, інтонацій командира, копіювання рис
її характеру та стилю життя, манер і культури поведінки (див. метод
психологічного впливу “Наслідування”).
Наслідування є однією з найпоширеніших форм поведінки людини в
міжособистісній взаємодії. Являє собою процес орієнтації на певний
приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною (підлеглим) дій,
вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини (командира), копіювання рис
її характеру та стилю життя.
Умови наслідування є такими:
• наявність позитивного емоційного ставлення, захоплення або поваги
військовослужбовця, військового колективу до людини-об’єкта наслідування
(у нашому випадку – командира);
• менша досвідченість людини (підлеглого) порівняно з об’єктом
наслідування (командиром);
• ясність, виразність, привабливість об’єкта наслідування;
• доступність об’єкта наслідування, хоча б часткова (можливість
бачити його дії, спілкуватися з ним);
• свідома спрямованість бажань і волі підлеглого на об’єкт
наслідування (хочеться бути таким же).
Слід відзначити, що наслідування, на відміну від раніше описаних
методів психологічного впливу саме по собі відбувається вже без прямого
впливу командира на підлеглих, саме як наслідок його інших дій,
застосування інших методів психологічного впливу – “Зараження” або
“Самопросування”. Настанню такого результату потрібно активно сприяти [61].
Приклади з практики
1. Інформування.
На батальйонній службовій нараді командир роти капітан Т. доповів,
що необхідність термінової побудови двох нових бліндажів замість
зруйнованих на позиціях одного з підпорядкованих йому взводів викликає
несхвалення й засудження у особового складу, справа майже не
просувається.
Командир батальйону підполковник В. прибув до розташування взводу
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та провів бесіду з особовим складом. У ході спілкування він, зокрема,
повідомив військовослужбовців про те, що очікується перекидання
противником на цю ділянку лінії зіткнення декількох додаткових 120-мм
мінометних батарей.
Також обговорив з ними обстріл позицій сусідньої роти ворожими
РСЗВ “Град” минулої доби, під час якого було поранено трьох наших бійців.
На завершення бесіди висловив переконаність у тому, що позиції на
даній ділянці обладнані інженерними спорудами у достатній кількості, тому
особовому складу напевно нічого не загрожує.
Після відбуття підполковника В. військовослужбовці взводу
обміркували його слова та прийняли рішення щодо безумовної необхідності
будівництва нових бліндажів. Через декілька днів бліндажі було збудовано.
2. Зараження.
Під час раптового вогневого зіткнення на взводному опорному пункті
особовий склад одного зі спостережних постів з переляку від інтенсивного
обстрілу заховався у бліндажі, припинивши ведення вогню по противнику,
який наступав.
Сержант Д., мобілізований ветеран афганської війни, який мав значний
авторитет серед товаришів по службі та користувався неабиякою повагою,
забіг до бліндажу й вигукнув “Що, так і будете як вівці тут труситися?! Ну,
то й сидіть, чекайте, поки вони підійдуть – і тоді вже вас точно не
пошкодують! А я якщо й загину, то хоча б загину як воїн, а не як худоба!..” З
цими словами він схопив кулемет, вибіг та відкрив вогонь по противнику.
Військовослужбовці, до яких він звертався, з обуренням “Ми – не
худоба!” миттєво підхопились, зайняли вогневі позиції та підтримали
сержанта Д. влучним вогнем. Противник, зазнавши втрат, був змушений
відступити.
3. Самопросування й наслідування.
Старшого лейтенанта М. було призначено командиром роти. Під час
знайомства з особовим складом у відповідь на запитання, чому він, такий
молодий, вже отримав роту у підпорядкування, М. повідомив, що має
чималий бойовий досвід, перед цим декілька років воював на інших ділянках
Операції об’єднаних сил, за що й нагороджений орденом Богдана
Хмельницького II ступеня та медаллю “За поранення” з двома лавровими
гілками.
У подальшому М. неодноразово демонстрував свої глибокі професійні
знання, високі вміння та значні навички в питаннях фортифікаційного
обладнання позицій роти, дій особового складу під час ведення різних видів
бою, користування озброєнням та військовою технікою. Постійно зазначав,
що основна мета його діяльності як командира роти – боротьба з ворогом,
поєднана зі збереженням життя та здоров’я особового складу, турботою про
нього. Був вимогливим та справедливим, віддавав лише чіткі й обґрунтовані
розпорядження та накази, охоче ділився своїм досвідом, при цьому у
особистому спілкуванні був доброзичливим й витриманим.
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Досить швидко М. набув значного авторитету серед підлеглих.
Офіцери та сержанти роти намагались стати такими ж фахівцями військової
справи, як їх командир, копіювали його манеру поведінки. Солдати прагнули
своєчасно та якісно виконувати поставлені завдання, а загалом у колективі
встановилась атмосфера взаємної підтримки, чіткого розуміння необхідності
загальної справи та особливостей її виконання.
Рекомендації командирам
Прийоми позитивного психологічного впливу командира на підлеглих
під час спілкування:
1. Заспокоєння підлеглого витримкою та врівноваженістю.
Якщо в розмові підлеглий нервує й підвищує голос, то першою
реакцією командира частіше за все може бути також роздратованість та
підвищення голосу. Варто спробувати придушити в собі цю реакцію:
відповідати на бурхливі, емоційні “атаки” підлеглого рівним, спокійним,
упевненим і, головне, доброзичливим тоном (іноді з легкою іронією) – і
незабаром підлеглий перейде на нормальний і спокійний тон, отже, набагато
легше буде вирішувати всі питання та проблеми.
Повторивши цей прийом декілька разів, можна переконатися в його
ефективності: таким чином відбувається привчання і підлеглих, і себе самого
до культури службового спілкування.
2. “Насильство” командира над власною думкою.
Змусьте себе знайти якісь позитивні риси у підлеглому, якого ви
чомусь не полюбляєте або навіть терпіти не можете. Спробуйте переконати
себе, що ви дотепер мали помилкову думку про нього, навіть якщо для цієї
думки були дуже вагомі підстави.
Хоча зробити це буде нелегко, знайдіть сили і переконайте себе, що
підлеглий не такий уже й поганий і що він швидше за все має якісь позитивні
якості. Після цього звертайтеся до підлеглого так, щоб він зрозумів, що ви
бачите в ньому ці якості та високо їх цінуєте.
Якщо це робити постійно, ненав’язливо, доречно, то незабаром можна
виявити, що підлеглий дійсно проявляє ці якості, оскільки кожна людина має
сильне бажання бути корисною й оціненою позитивно.
3. Несподіване рішення.
Чого зазвичай очікує від свого командира підлеглий, який завинив?
Покарання.
А як ставиться командир до тих підлеглих, які погано виконують свої
обов’язки? Зазвичай, із неприязню й недовірою.
Вочевидь, для вас ці відповіді є безумовними. Відмовтеся від цього!
Особливо тоді, коли бачите, що підлеглий вже змирився зі своїм станом
“невдахи, цапа-відбувайла” і не чекає від вас доброго слова, не кажучи вже
про довіру. Похваліть його навіть за дрібницю. Доручіть йому відповідальне
завдання. Зробіть це привселюдно, при цьому висловивши впевненість у
тому, що він його добре виконає.
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Такі вчинки мають великий виховний заряд, тому що довіра окриляє
підлеглого. Використовуйте довіру та великодушність – і ви побачите, як
підлеглий почне намагатися виправдати їх.
4. Похвала авансом, або “Кредит довіри”.
Прийом полягає у тому, що інколи варто доручити кому-небудь із
підлеглих виконати відповідальне завдання, навіть не маючи впевненості у
його своєчасному або якісному виконанні саме цим підлеглим (витікає з
попереднього прийому “Несподіване рішення”). При цьому можна заохотити
підлеглого до виконання завдання схваленням, сказавши йому, що нікому
іншому ви не можете доручити настільки відповідальне завдання. Через
деякий час ви переконаєтеся, що авансована похвала досягла мети: підлеглий
буде старанним.
Іншою досить ефективною формою цього прийому є надання “кредиту
довіри” – навмисно дещо завищена, позитивна оцінка дій підлеглого (краще
зробити це привселюдно) навіть при невдалому виконанні ним поставленого
завдання. При цьому обов’язково треба підкреслити, що хоча завдання й
виконано не досить успішно, але ви вірите у можливості підлеглого, тому й
не оцінюєте його погано, адже він у подальшому обов’язково діятиме краще.
5. “Поставте себе на моє місце”.
Один з найпростіших прийомів. Якщо підлеглий не згоден з вами та
вперто відстоює свою думку у прийнятті рішення, запропонуйте йому
зайняти у думках ваше місце, тобто стати офіційною особою або порядною,
чесною людиною.
Тоді той, хто сперечається, швидко зрозуміє, що вирішити питання на
його користь неможливо або через об’єктивну (існуючу) ситуацію, або
аморально (людина не стане зізнаватися в тому, що, знаходячись на місці
командира, вчинила б всупереч існуючим вимогам, своїй совісті або
загальновизнаним моральним нормам).
Для досягнення максимальної ефективності переконання командиру
слід дотримуватися наступних правил:
1. Вірити в істинність того, у чому переконуєш інших, інакше фальш
легко буде вловлена підлеглими за невербальними ознаками (інтонація
голосу, виразу обличчя, жестикуляція).
2. Якомога повніше розкривати усі сторони питання, що
обговорюється.
3. Враховувати індивідуальні особливості тих, кого необхідно
переконати: їх вік, стать, рівень інтелектуального розвитку тощо.
4. Бути максимально логічним та доказовим; переконає лише той, хто
має “залізну” логіку.
5. Використовувати як загальні положення, так і конкретні (краще –
добре знайомі) факти та приклади.
6. Бути дещо емоційним та пробуджувати у слухачів співпереживання
[61].
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3.3. Самоподання командира як структурний елемент його
культури відносин
Командир безумовно повинен демонструвати високу культуру
відносин з підлеглими у військовому колективі, а також бути прикладом для
них у цьому. Для створення необхідного враження й більш ефективного
впровадження серед особового складу пропонованої командиром культурної
моделі йому необхідно володіти мистецтвом самоподання, тобто уміння
вигідно презентувати свій образ іншим.
Самоподання
(або
самопозиціонування,
самопред’явлення,
самопрезентація) – це сукупність поведінкових актів особистості, розділених
у часі й просторі, спрямованих на створення певного свого образу в очах
оточуючих.
Коли люди взаємодіють між собою, кожен з них очікує, що той або
інший акцент, який він ставить в самоподанні, викликає не тільки і не стільки
увагу до себе, скільки призведе до розкриття інших психологічних
параметрів, необхідних для завершеного образу себе. Наприклад, побачивши
на кітелі новоприбулого офіцера нагрудний знак “За військову доблесть”,
військовослужбовці ще до з’ясування обставин його нагородження цією
відзнакою припускатимуть наявність у нього неабияких особистісних
якостей та заслуг, за які він був нагороджений цією відзнакою
(самовідданість і стійкість у військовій службі, мужність і відвага, виявлені в
бою тощо).
Таким чином, самоподання полягає у вмінні особистості формувати
сприйняття себе іншими за певною схемою. Це можна здійснювати за двома
шляхами
1. Цілеспрямоване подання того або іншого образу, яке задає певний
специфічний “ореол” відношення до особистості.
2. Повідомлення іншим певної інформації, яка повинна викликати у
них пояснення для себе або реальних причин і мотивів поведінки даної
особи, або надуманих, які проте є вигідними для неї.
Дослідники Е. Джонс і Т. Піттман стверджували, що самоподання
дозволяє людині використовувати різноманітні джерела влади, розширюючи
й підтримуючи свій вплив у відносинах з іншими. Вони створили одну з
перших класифікацій стратегій самоподання, що можуть використовуватися
людьми з метою контролю і управління тим враженням, яке вони справляють
на оточуючих. Кожна з цих стратегій спрямована на досягнення певних цілей
і використовує для цього певні прийоми [124]:
1. Намагання сподобатися (інграціація). Дана стратегія розрахована
на владу чарівності над іншими. Мета – здаватися привабливим.
На думку авторів, той, хто намагається сподобатися, повинен
приховувати реальну мету своєї активності, інакше він досягне зворотного
ефекту. Виділяються кілька основних способів, якими людина може
намагатися досягти мети виглядати бажаним для інших:
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• просто погоджуватись із тим, що думає і стверджує об’єкт (тут і
далі – людина, якій необхідно сподобатись);
• хвалити гідні якості і особистість об’єкта;
• демонструвати об’єкту свою прихильність до нього.
Як відзначають автори, ця стратегія вимагає тонкого підходу. Якщо їх
використовувати необдумано, вони видають наміри суб’єкта. Крім того, вони
можуть викликати додаткові проблеми, які полягають у наступному.
Об’єкт, якому необхідно сподобатися, обдурити легше, ніж сторонніх
спостерігачів, тому що люди, як правило, позитивно ставляться до себе і
своїх суджень, вірять, що їх думки є вірними. Вони не дуже підозрілі до тих,
хто згоден з ними. Але це не відноситься до сторонніх спостерігачів, що
володіють своїми наборами суджень. Тому людина, яка прагне сподобатися,
може підвищувати свою позицію в очах об’єкта і в той же самий час
знижувати свої позиції в очах спостерігачів.
2. Самопросування – демонстрація компетентності, яка надається
владою експерта над іншими. Мета – здаватися компетентним.
Ця стратегія дещо схожа на попередню. Але намагання сподобатися –
це стратегія, мета якої – викликати симпатію, тоді як самопросування має на
меті отримання заслуженої поваги з боку інших людей. Найбільш
ефективний спосіб самопросування – демонстрація своїх знань і умінь.
3. Приклад для наслідування – прагнення служити за зразок для інших
людей, що дає владу наставника. Мета – здаватися морально бездоганним.
Той, хто обрав цю стратегію, повинен переконати об’єкт, що він може
служити прикладом, наприклад, чесності або високих моральних якостей.
Таким чином, той, хто хоче бути прикладом, реалізовує поведінку, схожу на
самопросування. Однак той, хто просуває себе демонструє компетентність, в
той час як той, хто хоче бути прикладом, демонструє значущість своєї
особистості.
Ця стратегія також небезпечна. Якщо той, хто хоче бути прикладом,
насправді не являє собою те, що намагається продемонструвати, то він
ризикує бути викритим.
4. Залякування – демонстрація сили, яка. примушує оточуючих
підкорятися й дає владу страху. Мета – здаватися небезпечним.
Той, хто залякує, повинен намагатися переконати об’єкт в тому, що він
потенційно небезпечний, тобто може і буде причиною неприємностей, якщо
об’єкт відмовиться робити те, що від нього вимагають. Це одна з
найнебезпечніших стратегій, тому що: а) той, хто залякує, може виглядати
грубим, б) людям не подобаються ті, хто їх залякує, і вони воліють не
вступати в спілкування з ними.
5. Демонстрація слабкості або благання. Зобов’язує оточуючих
надавати допомогу, що дає над ними владу співчуття. Мета – здаватися
слабким.
Благання не завжди гарантує успіх; крім того, слабкість не завжди є
привабливою.
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Тактика, яка має стосунок до благання, спрямована на привернення
уваги, називається самоускладнення. Вважається, що людина намагається
уникати перешкод і труднощів. Але є обставини, коли вона може шукати їх.
Наприклад, якщо йому належить бути оціненим при вирішенні якогось
завдання і він не впевнений, що в змозі виконати його добре.
Самоускладнення має дві переваги, тому що у свідомості людини воно:
• дає виправдання у разі поразки, зменшує її вагу;
• підвищує вагу успіху у разі його досягнення.
Якщо інтерес полягає в тому, щоб справити враження своєю слабкістю
на інших, то необхідно створити видимість наявності перешкод. Наприклад,
перед виконанням якогось завдання людина навмисно оголошує про те, що
вона погано себе почуває або не має достатньо вільного часу, що,
безсумнівно, зашкодить їй успішно або вчасно впоратися з цим завданням
[59; 112].
Найпоширенішими на практиці є перші три стратегії самоподання,
оскільки вони відповідають соціально схвалюваній поведінці.
Інша, досить детальна класифікація стратегій самоподання була
здійснена вченою А. Шутц, яка виокремила свої критерії для створення
власної класифікації стратегій самопрезентації. У ролі таких критеріїв вона
запропонувала розглядати установку на створення позитивного образу або
уникнення поганого образу, ступінь активності людини у створенні свого
образу й ступінь її агресивності в процесі самоподання. На основі поєднання
цих критеріїв вона виділяє чотири групи стратегій самопрезентації:
1. Позитивне самоподання. Його девіз – “Я – хороший”. Цей вид
самоподання містить активні, але неагресивні дії щодо створення
позитивного враження про себе. До цієї групи належать такі стратегії:
прагнення сподобатися, самопросування, служіння за приклад для
наслідування.
2. Наступальне самоподання. Засновано на прагненні виглядати
добре, заплямовуючи інших людей. Це агресивний спосіб створення
бажаного образу, всі дії в якому спрямовані на критику конкурентів.
3. Запобіжне самоподання. Ставить перед собою мету не виглядати
погано. Людина уникає можливості створити про себе негативне враження
шляхом відходу від взаємодії з іншими людьми.
4. Захисне самоподання. Суб’єкт веде себе активно у створенні
образу, але має установку на уникнення негативного образу. Ця стратегія, як
правило, розгортається тоді, коли людину звинувачують у причетності до
якоїсь небажаної події. Чим значиміша роль людини в цій події і чим ця
подія важча, тим складніше людині змінити свій негативний образ у бік
позитивного [112; 127].
На думку дослідниці Г.В. Бороздіної, самоподання полягає в мистецтві
цілеспрямованого залучення уваги об’єкта до тих (навмисно створених)
особливостей свого образу, які запускають механізми соціального
сприйняття партнера. Кожна з описаних нею стратегій передбачає виділення
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певних ознак і привнесення їх у свій вигляд або поведінку для того, щоб
привернути увагу об’єкта саме до них.
Бороздіна виділяє декілька видів самоподання:
1. Самоподання соціального престижу. Самоподання престижу
спирається на деякі об’єктивні ознаки – одяг, стиль мовлення і поведінки.
Оскільки самоподання – це управління враженням, то важливо, щоб ці
ознаки були дійсно помітні, акцентуйовані, підкреслені, виділені.
2. Самоподання атракції (зовнішньої привабливості – авт.).
Привабливість так само, як і інші чинники може бути предметом управління.
Проявом цього виду самоподання, зокрема, є активність людини на
приведення одягу у відповідність із своїми зовнішніми даними та
стереотипами сприймання в певній соціальній групі, в якій діятиме людина.
3. Самоподання відношення. Ця форма самоподання є найбільш
важливою. Завжди дуже важливо показати людині своє відношення до неї –
частіше хороше, але іноді й погане. Посмішка, кивок згоди, відкритий погляд
допомагають встановити контакт.
Варто нагадати, що існують як вербальні, так і невербальні способи
самоподання свого відношення.
4. Самоподання емоційного стану. Самоподання емоційного стану
пов’язане з підкреслюванням якихось зовнішніх ознак хвилювання, втоми,
напруги, радості тощо. Пред’являючи себе таким чином, ми розраховуємо,
що співрозмовники надалі більш адекватно сприйматимуть нашу поведінку.
5. Самоподання причин поведінки. Людина використовує цей вид
самоподання, коли необхідно забезпечити таке розуміння іншими причин її
поведінки, яке їй потрібне. В цих випадках увага інших привертається до тієї
причини дій, яка здається найбільш доцільною і привабливою в конкретній
ситуації [88].
Необхідно також навести перелік пріоритетних якостей особистості,
володіння якими сприяє створенню позитивного іміджу командира серед
підлеглих. Умовно їх можна поділити на три групи:
1. Перша група:
• комунікабельність (здатність легко встановлювати контакт з
людьми);
• емпатійність (здатність до співпереживання з іншим);
• рефлексивність (здатність розуміти іншу людину);
• красномовність (здатність впливати словом).
Ці якості складають набір природних обдарувань, володіння цими
здібностями і їх постійний розвиток – запорука успішного створення
позитивного особистого іміджу.
2. Друга група:
• моральні цінності;
• психічне здоров’я;
• здатність до міжособистісного спілкування.
3. Третя група – ті якості, що пов’язані з життєвим і професійним
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досвідом особистості, визначають її компетентність.
Разом з тим, володіння всіма перерахованими вище якостями ще не
гарантує того, що командир автоматично набуде позитивного іміджу.
Дослідники стверджують, що від того, як людина виглядає і “звучить”,
залежить до 92% складеного щодо неї враження. Тому необхідно також
оволодіти мистецтвом посміхатися, мати добре поставлений голос,
розвинену техніку жестів, міміки і поз.
Ще однією умовою створення привабливого іміджу є знання правил
етикету і вміння вести себе у відповідності з ними. Особливе значення у
формуванні іміджу також мають зовнішній вигляд та одяг людини.
Говорячи про імідж, неможливо не згадати про таку його важливу
складову як модель поведінки, та критерії її підбору. Не слід забувати, що
хоча й при виборі моделі поведінки ми найчастіше залежимо не від самих
себе, а від багатьох зовнішніх обставин, проте це не звільняє нас від
персональної відповідальності за свою поведінку.
Основні критерії вибору моделі поведінки є такими:
1. Моральна бездоганність.
2. Відповідність законам і встановленому в суспільстві порядку.
3. Врахування конкретної ситуації, в якій особистість діє або
опинилася за збігом обставин.
4. Мета, яку ставить перед собою особистість.
5. Критична оцінка власних можливостей використання конкретної
моделі поведінки.
6. Гендерні особливості [84].
Таким чином, командиру необхідно визначити характерні особливості
успішного подання себе підлеглим, створити свій позитивний образ, імідж як
суму обраних ознак та повсякчасно демонструвати його підлеглим. Для цього
найбільш доцільним вважається застосування такого переліку стратегій
самоподання:
1. За Г.В. Бороздіною:
• “Самоподання соціального престижу (перш за все, в частині стилю
мовлення й поведінки)”;
• “Самоподання атракції (зовнішньої привабливості)”;
• “Самоподання відношення”.
2. За Е. Джонсом і Т. Піттманом:
• “Намагання сподобатися (інграціація)” – у частини похвали й
демонстрації прихильності;
• “Самопросування”;
• “Приклад для наслідування”.
3. За А. Шутц:
“Позитивне самоподання” (власне, аналог запропонованих за
Е. Джонсом і Т. Піттманом стратегій).
При реалізації обраних стратегій командиру слід повсякчасно
пам’ятати при кінцеву мету свого самоподання, що безумовно має визначати
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особливості цього процесу – не тільки презентування власної високої
культури відносин з іншими, але й привнесення до військового колективу
своєї моделі культури відносин як зразка для наслідування підлеглими.
Приклади з практики
1. Начальник вузла зв’язку бригади майор В. був розумною та
освіченою людиною, фахівцем своєї справи. Володів такими особистими
якостями як красномовність, почуття гумору, у роботі з підлеглими виявляв
співпереживання, делікатність, чесність та справедливість.
Але після того, як В. почав активно вживати спиртні напої у
позаслужбовий час, він дещо змінився. Продовжуючи повністю віддавати
себе військовій службі, він перестав приділяти належну увагу своєму
зовнішньому вигляду. В. часто ходив у нечищеному, брудному взутті, його
форма одягу була не припасованою належним чином до фігури, не випраною,
зачіска – неохайною, під нігтями був бруд. За це він неодноразово отримував
зауваження від командира військової частини, але останній загалом волів не
втрачати цінного фахівця.
Також у В. дещо змінилось відношення до підлеглих. Ними були
переважно військовослужбовці-жінки, і у спілкуванні з ними В. став
розв’язним, почав дозволяти собі непристойні жарти й натяки.
Зв’язківці хоча й поважали В. за професіоналізм та вміння спілкуватись
до цього моменту, проте стали відноситись до нього зі змішаними почуттями
пошани й відрази. Вони стали уникати контактів з ним, вступали в
спілкування виключно за значною службовою необхідністю, воліючи
якомога швидше завершити розмову.
Врешті-решт, у особового складу бригади склалось враження про В. як
про людину з низьким рівнем культури. Товариші по службі перестали
запрошувати його на святкові заходи. Після звернення однієї з жінокзв’язківців до командира військової частини зі скаргою на поведінку В.
майору було оголошено сувору догану, а після чергового такого випадку –
про неповну службову відповідність на засіданні атестаційної комісії.
Рекомендації командирам
1. Для оцінки моральності своєї поведінки слід керуватися не
власними уявленнями, а існуючими в суспільстві загальноприйнятими
підходами до пояснення таких понять як чесність, справедливість та совість.
2. Слід намагатися не імітувати зразок культури відносин, а саме бути
зразком.
3. У самоподанні не варто намагатися копіювати чужий стиль
поведінки, особливо якщо ви самі не відповідаєте його умовам – це буде
виглядати неприродно і безглуздо. Краще продумати й створити свій власний
культурний імідж та підтримувати його.
4. Ніколи не слід забувати, що окрім демонстрації своїх високих
моральних якостей, вдалого стилю мовлення, належної поведінки, важливою
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умовою для як успішного самоподання, так і досягнення високого рівня
культури відносин є ваш гарний зовнішній вигляд.
5. У
самоподанні
для
підлеглих
протилежної
статі
рекомендується проявляти ті якості, які очікуються від жінок, або чоловіків.
Так, чоловіки попри все дуже цінують в жінці зовнішню привабливість.
Командирам-жінкам, знаючи подібну запрограмованість чоловічої психіки,
не варто нехтувати цим чинником.
У свою чергу, командирам-чоловікам не слід забувати, що
найпривабливішими в них якостями жінки вважають не тільки
інтелектуальну непересічність і духовне благородство, почуття гумору, але й
суто чоловічу силу та чарівність.
3.4. Гендерний аспект у побудові культури відносин у військовому
колективі
Гендерні відносини в армійському середовищі зазнають серйозних
змін, тим не менш, деякі старі правила та стереотипи поведінки продовжують
впливати на культуру відносин. Причина полягає у тому, що загалом
стереотипи рано засвоюються та змінюються з великими труднощами, а
гендерні стереотипи є дуже сильними й охоче приймаються тими, щодо кого
вони створені.
Гендерні стереотипи – це стійкі для даного суспільства в даний
історичний момент уявлення про відмінності між чоловіками та жінками.
І.С. Клецина визначає гендерний стереотип як “спрощений схематизований,
емоційно забарвлений образ чоловіка й жінки”. Як вважають дослідники,
гендерні стереотипи формуються, в процесі соціалізації, починаючи з
раннього дитячого віку [37].
Гендерні стереотипи – це, по суті, соціальні норми. У всіх нас є
уявлення про те, що чоловікам і жінкам властиві певні набори конкретних
якостей і моделей поведінки, що переважна більшість людей дотримується
цієї точки зору та що зазвичай ми усвідомлюємо, яка поведінка вважається
правильною для представників тієї чи іншої статі [28].
Гендерні стереотипи можна об’єднати в три групи.
Перша група стереотипів – психічні, поведінкові властивості,
характерні для чоловіків і жінок. Чоловіки домінантні, незалежні, агресивні,
самовпевнені, схильні міркувати логічно, здатні керувати своїми почуттями.
Жінки більш пасивні, залежні, емоційні, турботливі й ніжні.
Друга група стереотипів стосується змісту праці чоловіків і жінок,
наприклад, традиційною для жінок вважається діяльність обслуговуюча,
виконавча; для чоловіків характерна діяльність інструментальна, творча, їм
“по плечу” організовувати та керувати.
Третя група стереотипів пов’язана із закріпленням сімейних і
професійних ролей відповідно до статі. Для чоловіків головні ролі –
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професійні, для жінок – сімейні. “Нормальний” чоловік прагне до побудови
кар’єри, професійного успіху; “Нормальна” жінка хоче вийти заміж і мати
дітей, вести домашнє господарство.
Зазначені стереотипи відрізняються вражаючою життєстійкістю. Їх
міцна укоріненість у свідомості великої частини населення сприяє
відтворенню стереотипів із покоління в покоління в процесі соціалізації [28].
Гендерні стереотипи можуть негативно позначатися на відносинах.
Гендерні особливості військовослужбовців
Для повноти розуміння особливостей сприйняття необхідно пояснити
значення такого поняття, як особистісний конструкт. Кожна людина створює
свою систему координат, за допомогою якої вона впорядковує, диференціює
світ відповідно до своїх цінностей і потреб, своїх розумових можливостей, –
тоді світ стає прогнозованим. Відображаються ці уявлення у так званих
особистісних конструктах – сформованих свідомістю людини моделях
уявлень та поведінки у тих чи інших ситуаціях, ставленні до тих чи інших
явищ.
В особистісних конструктах відображені ті критерії, за якими людина
класифікує об’єкти, і ті якості об’єктів, про які вона хоче знати в першу
чергу. Саме тому знання системи конструктів людини дає ключ до бачення
світу її очима, через її мову [111].
Виділяють такі категорії конструктів:
• ставлення до інших людей;
• ставлення до себе;
• ставлення до професійної та інших видів діяльності;
• ставлення до матеріальних предметів;
• ставлення до явищ культури, науки та ідеології;
• світоглядні відносини;
• властивості темпераменту;
• інтелект і здібності;
• здоров’я та хвороби;
• егоцентричні конструкти;
• поведінкові конструкти;
• непсихологічні конструкти;
• захоплення та інтереси;
• шкідливі звички;
• сексуальна сфера;
• екстраординарні конструкти [111].
Категорії особистісних конструктів за Шкуратовою І.П. у чоловіків і
жінок військовослужбовців реалізовані таким чином:
1. Ставлення до інших людей. Це найпоширеніша категорія
конструктів, що складає від половини до 80% усіх конструктів. До неї
належать конструкти, що описують позицію людини стосовно інших людей,
її поведінку в процесі спілкування (наприклад, “товариські – замкнуті”). Для
чоловіків і для жінок однаково пріоритетними аспектами при оцінці себе та
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інших є якість взаємин з іншими людьми. За цими критеріями вони оцінюють
родичів, товаришів по службі, колег по роботі, друзів і своїх нових знайомих.
2. Ставлення до себе. Конструкти, що описують прийняття чи
неприйняття себе, впевненість або невпевненість в собі і своїх здібностях,
егоїстичність (наприклад, “люблять тільки себе – думають про інтереси
інших людей”. Для жінок більшою мірою, ніж для чоловіків, є важливими
конструкти, які стосуються цієї категорії. Мається на увазі, що жінки
оцінюють рівень самооцінки в себе та інших, звертають увагу, чи приймають
себе люди такими, якими вони є, чи ні.
3. Ставлення до професійної та інших видів діяльності.
Конструкти, що описують стиль роботи, її якість, успішність, задоволеність
роботою, ступінь активності в ній, самостійність, ініціативність і подібні до
них характеристики. Для чоловіків це важливий оціночний критерій. Для
жінок також важливий. Крім того, жінкам важливо наскільки добре люди
виконують свою роботу, як вони до неї ставляться, проявляють ініціативу.
4. Ставлення до матеріальних предметів. Конструкти, що
характеризують взаємодію людини з предметним світом: її акуратність,
любов до речей, ощадливість, інтерес до того, як вони влаштовані, любов до
порядку в світі речей або протилежні характеристики. Ця категорія, що
характеризує ставлення до матеріальних предметів, більш значуща для
жінок, ніж для чоловіків.
5. Ставлення до явищ культури, науки та ідеології. Конструкти, які
пов’язані з відображенням етичних, естетичних, релігійних, політичних,
партійних, етнічних і інших поглядів і переконань. Інтерес або його
відсутність до явищ мистецтва та науки. Не є пріоритетними для чоловіків і
жінок, що може свідчити про відсутність великого інтересу до цієї сфери
життя в якості оціночного чинника.
6. Світоглядні відносини. Конструкти, що характеризують загальний
настрій людини, її життєве кредо (наприклад, “оптиміст – песиміст”, “після
мене хоч потоп – думає про майбутнє”). Категорія, що характеризує
світоглядне ставлення, більш значуща для жінок ніж для чоловіків.
7. Властивості темпераменту. Конструкти, що описують динаміку
поведінки людини через характеристики активності, швидкості реакцій,
емоційності і т. п. Для чоловіків і для жінок однаково пріоритетними
аспектами при оцінці себе та інших є індивідуальні риси характеру.
8. Інтелект і здібності. Конструкти, що характеризують розумові та
інші здібності людей (наприклад, “має організаторські здібності – не має”,
“схоплює на льоту – тугодум”). Не є пріоритетними при оцінці оточуючих, як
для чоловіків, так і для жінок.
9. Здоров’я та хвороби. Конструкти, що відображають наявність
хвороб або їх симптомів на противагу здоров’ю. Їх наявність свідчить про
значущість цього чинника в житті людини. У здорових людей вони
зустрічаються не часто. Не є пріоритетними для обох категорій.
10. Егоцентричні конструкти. Особлива категорія конструктів, у
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яких дається оцінка іншим людям відносно себе. Наприклад: “подобаються
мені – не подобаються”, “люблять мене – не люблять”. Вони свідчать про
егоцентризм, а в дорослих людей – про відому частку інфантилізму. Не є
пріоритетними для обох категорій.
11. Поведінкові конструкти. Конструкти, в яких містяться не
властивості або риси особистості, а конкретні поведінкові аспекти. Більш
значущі для жінок, ніж для чоловіків, але не є пріоритетними при оцінці
оточуючих.
12. Непсихологічні конструкти. До них належать всі конструкти, які
не містять безпосередньої психологічної інформації. Наприклад, опис
зовнішності, демографічні дані і т. п. Для жінок більш важливим, ніж для
чоловіків є опис зовнішності, вік.
13. Захоплення та інтереси. Конструкти, що описують всілякі
заняття, якими можуть займатися люди на дозвіллі. Вони належать теж до
розряду конкретних, але в поєднанні з іншими психологічними конструктами
можуть доповнювати образи оточуючих людей. Для чоловіків не значущі,
для жінок також не є пріоритетними.
14. Шкідливі звички. Конструкти, що пов’язані з вживанням спиртних
напоїв, наркотиків і курінням. Зустрічаються не часто, їх присутність вказує
на наявність якщо не проблем, то інтересу до цього боку життя. Не є
пріоритетними при оцінці оточуючих як для чоловіків, так і для жінок.
15. Сексуальна сфера. Конструкти, пов’язані з досвідом, враженнями
та ставленням до сексу. У молодих людей зустрічаються досить часто, що
свідчить про підвищену важливість для них цих проблем. Для жінок цей
конструкт більш важливий, ніж для чоловіків.
16. Екстраординарні конструкти. Конструкти, які засновані на
метафоричному сприйнятті людей або на застосуванні професійних
(непсихологічних) знань (наприклад, “круглі-трикутні”). Вони можуть бути
пов’язані з метафоричним або поетичним складом розуму, але можуть
свідчити й про шизофренію. Не є пріоритетними при оцінці оточуючих як
для чоловіків, так і для жінок [20].
Отже, перша трійка значущих оціночних категорій у міжособистісному
спілкуванні в чоловіків і жінок виглядає таким чином (таблиця 3.6):
Таблиця 3.6
Основні оціночні категорії у міжособистісному спілкуванні
в чоловіків і жінок
Місце
1-е місце
2-е місце

Чоловіки
Ставлення до інших людей
Ставлення до професійної
діяльності

3-е місце

Властивості темпераменту

Жінки
Ставлення до інших людей
• Ставлення до професійної
діяльності;
• ставлення до себе;
• властивості темпераменту
Ставлення до матеріальних
предметів
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З вище наведеного можна зробити наступні висновки:
1. Виходячи з даних таблиці 3.6, можна припустити, що головна
відмінність в міжособистісній взаємодії чоловіків і жінок – це різне
ставлення до матеріальних предметів. Жінки схильні оцінювати в оточуючих,
наскільки вони ощадливі, як ведуть домашнє господарство. Якщо поведінка
іншої людини або своя власна не вкладається в цей жіночий конструкт, це
може стати приводом для конфлікту з іншими, для внутрішньоособистісних
протиріч, для виникнення почуття провини. На відміну від чоловіків, жінки
надають великого значення і ставленню до себе. Жінкам не подобаються
люди, які скаржаться на свої невдачі. Позитивно оцінюються успішні
самодостатні індивіди. Наявність цієї категорії в трійці лідерів може свідчити
про прагнення жінок до своєї внутрішньої гармонії й бажання бачити в інших
гармонійну особистість.
2. Чоловіки частіше, ніж жінки використовують категорії, пов’язані з
професійною діяльністю, успішністю, реалізацією цілей. Жінки частіше, ніж
чоловіки, використовують категорії, пов’язані з емоційною сферою,
міжособистісними відносинами, саморозвитком.
3. Чоловіки сприймають людей і проблеми більш стереотипним,
традиційним чином. Жінки, дивляться на світ і оточуючих більш
різнопланово, тобто при оцінці оточуючих використовують більшу кількість
характеристик, бачать більше різних аспектів у інших людях. Доповненням
може стати показник високої важливості для жінок категорії ставлення до
матеріальних предметів, що виражається в домовитості та ощадливості.
4. У жінок спостерігається більш високий рівень розвитку професійної
рефлексії, ніж у чоловіків. Це обумовлено тим, що жінки частіше, ніж
чоловіки вдаються до самооцінки, кожне рішення обмірковується ними
більш ґрунтовно, ніж чоловіками, їм надається відповідна оцінка [25].
5. На відміну від чоловіків, які демонструють високі рівні прямої
агресії, жінкам притаманна непряма агресія, тобто агресія, не виражена у
фізичних діях, тобто психологічна [25].
6. Військовослужбовці-жінки й більш ретельно та старанно виконують
свої службові обов’язки. Їх присутність значно пом’якшує моральнопсихологічну атмосферу у військових колективах, змушує командирів і
начальників бути більш стриманими та толерантними, а також значно
підвищує культуру взаємостосунків між військовослужбовцями в самому
колективі. Крім того, частка порушень військової дисципліни жінками є
мінімальною [27; 45].
7. За умови однакової підготовки й однакового ставлення до жінок та
чоловіків вони так само ефективно виконують свої обов’язки, як і чоловіки.
Через зміну характеру сучасних бойових дій кількість м’язів вже не відіграє
значущу роль, отже, гендер не повинен бути основним чинником під час
визначення ролей чоловіків та жінок у військових структурах [27].
8. Нестачу фізичної сили жінки компенсують тренованістю та
майстерністю володіння зброєю [11].
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9. Фізіологічні властивості жіночого організму надають можливість
жінкам бути більш стійкими під час випробувань тривалим фізичним
навантаженням. Більш того, вони є більш стійкими до стресу [11; 97].
10. Жінки виявляють більше цілеспрямованості і наполегливості під
час виконання професійних завдань, ніж чоловіки [7].
11. Виразність динаміки окремих психологічних характеристик
військовослужбовців чоловіків та жінок є різною, що обумовлено різним
рівнем психоемоційних навантажень в бойових умовах [45].
12. Жінки виявляють більш високий рівень саморегуляції власних
психічних станів при виконанні професійних завдань [7].
13. За рівнем інтелектуального розвитку й особистісного адаптаційного
потенціалу не виявлено суттєво значущих розходжень між чоловіками і
жінками. Однак варто визначити сферу можливого використання праці
військовослужбовців-жінок з урахуванням фізіологічних особливостей
їхнього організму [45].
14. На відміну від чоловіків освітній рівень військовослужбовців-жінок
є значно вищим [27].
15. Жінки мають більш високий ступінь розвитку професійних
комунікативних якостей [7].
16. Найбільш стійкими в чоловіків є інтелектуальні інтереси, змінність
настрою (нейротизм), готовність зміритися з невдачею, високий рівень
претензій, а в жінок – наполегливість, естетична чуйність, життєрадісність,
бажання дійти до межі можливого [97].
17. Жінки перевершують чоловіків у швидкості сприйняття, у рахунку
та швидкості мови, а чоловіки мають деяку перевагу в просторовій і
тимчасовій орієнтації, у розумінні механічних відносин та математичних
міркувань [97].
18. Для військовослужбовців-жінок на момент укладання контракту на
військову службу найбільш актуальними потребами є: добрі стосунки в
колективі, можливість самореалізації та професійного зростання, а також
матеріальне забезпечення; специфіку подібних мотиваторів слід враховувати
при зацікавленні жінок військовою службою; у військовослужбовцівчоловіків до найбільш актуальних потреб відносяться: можливість
самореалізації, професійного зростання, збільшення майстерності, розвиток
[40].
19. Військовослужбовцям-чоловікам у значно більшій мірі, ніж жінкам,
вдається реалізуватися на військовій службі; нереалізованість провідних
мотиваторів (яка особливо виражена у військовослужбовців-жінок) може
стати чинником послаблення службової мотивації військовослужбовців,
зниження ефективності їх військово-професійної діяльності, зниження
дисциплінованості, виникнення сумнівів у правильності вибору військової
служби як основного виду зайняття [40].
20. У військовослужбовців-чоловіків успішність військово-службової
діяльності в значній мірі зумовлюється високим рівнем вияву маскулінних
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якостей, значно менший рівень ефективності такої діяльності здатні виявляти
чоловіки з переважанням фемінінних якостей; у військовослужбовців-жінок
представники різних гендерних типів здатні виконувати військово-службову
діяльність на достатньо високому рівні ефективності. Хоча також явну
перевагу мають жінки з високим рівнем вияву маскулінності [40].
Зазначене вище свідчить, що існує багато позитивних моментів у
військовій службі жінок: професіоналізм; дисциплінованість; велика
працездатність; внутрішня самодисципліна; відповідальність за доручену
справу; прагнення до порядку й акуратності на робочому місці тощо. Але не
можна не зважати на специфіку жіночої психології та на ті соціальні ролі, які
на жінку покладає суспільство і сама Природа [6].
Жінки-військовослужбовці поділяються на дві великі групи:
професійно-орієнтовані та сімейно-орієнтовані. Для перших служба є засіб
досягнення тих чи інших життєвих цілей, їх статус визначається їх власним
становищем. Сімейно-орієнтовані визначають свій статус професійними
успіхами чоловіків, а свою професійну діяльність розглядають як вимушену
необхідність. Незалежно від приналежності до тієї чи іншої групи, практика
показує, що присутність жінок у військовому колективі часто позитивно
позначається на атмосфері, що панує там. Жінки роблять більш привабливим
вигляд Збройних Сил, хоча наявність чоловічої домінації, упереджень і
стереотипів, що встановилися, заважає утвердженню їх справжньої
рівноправності та партнерства.
О. Кучмєєв виявив також негативні моменти у військовій службі жінок:
жінки, в основному, переоцінюють своє ставлення до товаришів по службі
над оцінкою відносин з боку товаришів по службі. Внаслідок цього
військовослужбовці-жінки досить часто відчувають почуття психологічного
дискомфорту, яке пов’язане з цим явищем; на жінок не можна в повному
обсязі покласти виконання службових обов’язків (наприклад, польові виходи
з тривалим проживанням поза розташуванням частини, бойові стрільби,
стройові заняття, навчання тощо), оскільки позначається специфіка
фізичного розвитку та можливостей жіночого організму, а також регулярні
фізіологічні цикли, властиві жінкам. Крім того, у жінок сімейні проблеми, як
правило, позначаються на службі більше, ніж у військовослужбовцівчоловіків. Варто також ураховувати і підвищену емоційність жінок, що у
суто жіночих військових колективах часто стає причиною конфліктів та
пліток; найважливішою особливістю взаємин військовослужбовців-жінок
між собою, з військовослужбовцями протилежної статі, з начальниками і
підлеглими є те, що емоційний компонент відіграє в їхньому формуванні
провідну роль [45].
Тому командирам підрозділів, де служать жінки, необхідно
враховувати зазначені вище позитивні та негативні моменти у військовій
службі жінок. В іншому випадку їх підлеглі будуть відчувати на службі
почуття тривоги і дискомфорту, оскільки жінці досить складно адаптуватися
у військовому середовищі, як у соціально-психологічному, так і в
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професійному плані. Проблема також полягає і в тому, що в деяких офіцерів,
у підпорядкуванні яких знаходиться значна кількість військовослужбовцівжінок, є відсутньою елементарна гендерна етична підготовка, через що
професійне спілкування з військовослужбовцями-жінками відбувається без
урахування психофізіологічних особливостей жінок. Отже, як свідчить
проведений аналіз щодо гендерної проблематики, доцільність перебування
жінок на військовій службі не викликає сумніву. Однак, необхідною є
наукова регламентація умов та характеру військової служби жінок з
урахуванням їх психофізіологічних особливостей, які б забезпечили зведення
до мінімуму негативних моментів військової служби жінок і збереження їх
здоров’я [6].
Рекомендації командирам
Шляхи використання командирами знань щодо гендерних
особливостей підлеглих з метою оптимізації культури відносин у
військовому колективі:
• застосування командирами особистісно-орієнтованого підходу у
роботі з військовослужбовцями-жінками, що передбачає врахування їх
індивідуально-психологічних, фізіологічних та інших особливостей,
впровадження переважно індивідуального стилю спілкування з метою
максимального врахування індивідуальних особливостей жінки, її проблем,
сімейного, психологічного стану тощо;
• врахування командиром характерних позитивних особливостей
військовослужбовців-жінок, на які слід спиратися у підвищенні ефективності
їх військово-професійної діяльності: увага, зваженість особистісних оцінок
товаришів по службі, довіра, відхідливість, прихильність до компромісів та
уміння вибачати чоловікам їх помилки, емоційність у спілкуванні,
відкритість, здатність інтегрувати в собі кращі риси людей найближчого
оточення тощо;
• врахування більшого у порівнянні з військовослужбовцямичоловіками феномену відбитку сімейних проблем на ефективності службової
діяльності військовослужбовців-жінок;
• врахування командирами у роботі з військовослужбовцями-жінками
феномену присутності у більшості жінок проявів завищеної самооцінки, що
характеризують жіночий психологічний стереотип;
• врахування командирами специфічних психологічних особливостей
жінок. Так, командири мають усвідомлювати, що у військових колективах з
вираженим ступенем фемінізованості (вузли зв’язку, тилові структури,
медичні установи і т.і.) може спостерігатися, що ускладнює, а іноді
загострює відносини; боротьба жінок за домінування;
• врахування військовими керівниками “ефекту ушляхетнення”
жінками відносин у військових колективах, військового середовища,
стимулювання соціальної та службової діяльності військовослужбовцівчоловіків;
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• з’ясування командирами домінуючих мотивів вступу жінок на
військову службу та врахування їх в подальшому з метою підвищення
ефективності службової діяльності;
• прискіпливий відбір та призначення авторитетних, досвідчених
командирів на посади, у чиєму підпорядкуванні знаходяться підрозділи зі
значною кількістю військовослужбовців-жінок. Доцільно враховувати
психологічні особливості механізму покори військовослужбовців-жінок
вимогам військової дисципліни;
• надання роботі з військовослужбовцями-жінками конкретного,
практичного характеру, що передбачає: проведення індивідуальної роботи з
ними; мотивацію їх професійного самовдосконалення; використання
технологій опосередкованого впливу; застосування методів психологопедагогічної підтримки (особливо матерів-одиначок, матерів, діти яких є
хворими, розлучених, вдів тощо); педагогічну корекцію (зокрема,
“нагадування про недоліки” в особистій бесіді, “стримування негативних
емоцій” – відвернення жінок від зайвих переживань, “миттєвої зупинки” при
загостренні міжособистісного конфлікту); використання можливостей
особистісного спілкування, рекомендацій, таких чинників військового
середовища, що формують особистість та інших;
• дотримання в управлінській практиці принципу справедливості у
ставленні до усіх підлеглих незалежно від статі, при цьому слід бути
підкреслено ввічливим у висуванні вимог до жінок, уникати зайвого,
невиправданого всепрощенства стосовно військовослужбовців жіночої статі,
спроб виділення військовослужбовців-жінок у особливу, привілейовану
групу та їх сподівань на занижені вимоги по службі.
Основні напрями роботи з військовослужбовцями-жінками:
• правове інформування військовослужбовців щодо неухильного
дотримання норм і стандартів ґендерної рівності, роз’яснення особливостей
правового статусу військовослужбовців-жінок, їх прав та посадових
обов’язків;
• активне залучення військовослужбовців-жінок з перших днів
служби до усіх видів військово-професійної діяльності та громадського
життя військової частини;
• дотримання педагогічного такту у роботі з військовослужбовцямижінками, зокрема при висуванні військовослужбовцям-жінкам необхідних
вимог до якісного виконання ними службових обов’язків у поєднанні з
турботою про задоволення їх духовних, матеріально-побутових, санітарногігієнічних, медичних та інших потреб;
• обґрунтоване
врахування
психофізіологічних
особливостей
жіночого організму та визначення оптимальних службових навантажень;
• педагогічно обґрунтована, виважена дисциплінарна практика при
оцінці якості виконання жінками службових обов’язків;
• нейтралізація службових конфліктів на ґендерному підґрунті та
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забезпечення соціальної підтримки військовослужбовців-жінок у складних
ситуаціях особистого життя і військово-професійної діяльності;
• організація регулярних зустрічей військовослужбовців-жінок з
керівництвом військової частини з питань їх служби, побутового і медичного
забезпечення, сімейно-побутових проблем тощо;
• особистий приклад командира у формуванні здорових ґендерних
відносин і моральної атмосфери під час службового та неформального
спілкування військовослужбовців-жінок та чоловіків у військовій частині
(підрозділі) [4].
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Чи вмієте ви слухати співрозмовника?
Щоб перевірити, чи вмієте ви слухати співрозмовника, потрібно
відповісти на наступні запитання:
1. Чи займаю я негативну позицію, коли слухаю недисциплінованого
підлеглого?
2. Чи ставлю я себе на місце підлеглого, щоб зрозуміти його помилки в
поведінці та мотиви, що їх викликали?
3. Чи надаю я підлеглому час висловитися вільно та не поспішаючи?
4. Чи легко я відволікаюся, коли говорить підлеглий?
5. Чи часто я перебиваю співрозмовника?
6. Чи виникає в мене бажання перервати співрозмовника та вставити
своє слово?
7. Чи не поспішаю я ухвалити рішення до того, як зрозумію підлеглого?
8. Чи дійсно я слухаю співрозмовника, коли він нервує?
9. Можливо, я не слухаю, а обмірковую більш важливі проблеми?
10. Чи враховую я, що підлеглий здатний висловити ділові думки?
Якщо на всі поставлені запитання, окрім 2, 3, 8 і 10, отримані відповіді
“Ні”, то, можна вважати, що ви вмієте слухати підлеглих. Тим, хто не
впевнений у своїх відповідях або відповів на запитання 1, 4, 5, 6, 7, 9
позитивно, а на запитання 2, 3, 8, 10 – негативно, цей нескладний тест може
підказати, як належить слухати співрозмовника.
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Додаток 2
Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових
посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та
Збройних Силах України
(фрагмент)
Принципи доброчесної поведінки
Визначальним принципом діяльності військово-службовців, які
обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов’язків, державних службовців,
директорів державних підприємств, які входять до сфери управління
Міністерства оборони України, їх заступників та працівників, які наділені
посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи
адміністративно-господарські функції (далі – військова (цивільна) посадова
особа), є чесне і віддане служіння Українському народові, непорушне
додержання Конституції України та законів України, виконання зобов’язань,
урочисто взятих під час складання Військової присяги або Присяги
державного службовця.
Діяльність військової (цивільної) посадової особи спрямована на
забезпечення національних інтересів України під час виконання завдань та
функцій держави, сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і
громадянина, підтримання позитивного іміджу держави та Збройних Сил
України.
Основними принципами доброчесної поведінки військової (цивільної)
посадової особи при виконанні службових обов’язків є:
 пріоритет службових інтересів;
 політична нейтральність;
 неупередженість;
 компетентність і ефективність;
 прозорість;
 нерозголошення службової інформації (конфіденційність);
 утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень);
 корпоративність.
Пріоритет службових інтересів
Пріоритет службових інтересів передбачає виявлення абсолютної
відданості державним інтересам країни, свідоме підпорядкування власних
інтересів суспільним вимогам та державним пріоритетам, обов’язок старанно
діяти виключно в інтересах служби, забезпечувати найефективніше і вміле
розпорядження військовим майном та коштами, за які військова (цивільна)
посадова особа несе відповідальність.
Політична нейтральність
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Політична нейтральність передбачає недопущення впливу політичних
інтересів на дії та рішення військової (цивільної) посадової особи, її відмову
від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій, дотримання
вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом
стосовно окремих категорій державних посадових осіб.
Крім того, військова (цивільна) посадова особа має уникати
використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх
осередків, утримуватися від демонстрації символіки політичних партій під
час виконання своїх обов’язків, забезпечу-вати прозорість у відносинах з
особами, що виконують політичні функції, запобігати різних політичних
впливів та тиску, які можуть спонукати до необ’єктивних дій, виключати
політичні впливи при прийомі або звільненні з роботи та просуванні по
службі.
Неупередженість
Військова (цивільна) посадова особа має діяти неупереджено,
незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-якого
громадянина або групи громадян, незалежно від своїх політичних,
ідеологічних, релігійних та інших особистих поглядів чи переконань, зокрема:
 ніколи не вдаватися до несправедливої дискримінації, виявляючи
особливу прихильність чи віддаючи перевагу будь-кому;
 не допускати дій, які могли б породжувати підозру щодо наявності
приватного інтересу, який впливає на виконання службових обов’язків;
 однаково рівно відноситись до усіх громадян, не піддаватися тиску і
не брати на себе жодних обов’язків, що випливають з родинних стосунків,
знайомств, роботи чи корпоративної приналежності:
 не демонструвати і не використовувати можливі дружні стосунки з
публічно відомими особами, які займаються політичною, економічною,
суспільною чи релігійною діяльністю;
 уникати можливості лобіювання інтересів будь-яких ділових груп;
 не допускати, щоб особиста упередженість або тиск збоку могли
позначитися на об’єктивності зроблених оцінок і прийнятих рішень.
Компетентність
Компетентність включає сумлінне, своєчасне та результативне
виконання службових обов’язків, наказів і розпоряджень військового
командування, постійне підвищення професійної кваліфікації, досягнення
високих результатів у службовій діяльності.
Військова (цивільна) посадова особа повинна:
 добросовісно, чесно та професійно виконувати свої обов’язки,
виявляти при цьому ініціативу і творчі здібності;
 постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та
культури;
 не ухилятися від прийняття рішень та відповідальності за їх
наслідки;
117

правильно оцінювати свої професійні можливості, брати на себе
додатково лише ті зобов’язання, для виконання яких є достатні знання,
навички та професійний досвід;
 не допускати зловживань та неефективного використання
державної власності;
 знати вимоги нормативно-правових актів за посадою та вміло
застосовувати їх під час виконання службових обов’язків.
Прозорість
Забезпечення прозорості у службовій діяльності передбачає обов’язок
військової (цивільної) посадової особи не обмежувати доступ інших осіб до
публічної інформації та не зловживати правом виконавця щодо надання
грифу
секретності,
крім
мотивованих
обмежень,
встановлених
законодавством про державну таємницю. Військова (цивільна) посадова
особа повинна в межах компетенції взаємодіяти з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян під час
здійснення покладених на неї завдань і функцій, дотримуватися принципу
відкритості для демократичного громадського контролю, з повагою
відноситися до діяльності засобів масової інформації, надавати їх
представникам у встановлених законами випадках і порядку достовірну
інформацію та сприяти в її отриманні.
Нерозголошення службової інформації (конфіденційність)
Військова (цивільна) посадова особа повинна бути відповідальною,
пильною та суворо зберігати державну таємницю.
Під час служби та після її завершення військова (цивільна) посадова
особа не повинна:
 розголошувати і використовувати в інший спосіб конфіденційну та
іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їй відома у зв’язку з
виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім
випадків, встановлених законом;
 намагатися отримати доступ до інформації, якою їй не належить
володіти;
 використовувати інформацію у власних цілях чи на користь третіх
осіб усупереч інтересам служби;
 приховувати або умисно затримувати інформацію, яка може або
повинна бути розповсюджена належним чином;
 не надавати інформацію, стосовно якої є достатні підстави вважати,
що вона є недостовірною, неповною чи такою, яка веде до неправильних
висновків;
 поширювати інформацію про особисте та сімейне життя, домашню
та електронну адресу, телефони
 товаришів по службі без дозволу останніх, крім випадків,
передбачених законодавством України.
 за порушення вимог законодавства про державну таємницю винна
особа несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.


118

Утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень)
Військова посадова особа зобов’язана беззастережно виконувати
накази командира (начальника), крім випадків віддання явно злочинного
наказу.
Командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки та
відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його
виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових повноважень.
За віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні
особи притягаються до відповідальності згідно із законом.
Цивільна
посадова
особа
зобов’язана
виконувати
накази
(розпорядження), доручення керівника, видані межах його повноважень, крім
випадків, коли їх законність викликає сумнів.
У
цьому разі, незважаючи на приватні інтереси, цивільна посадова
особа повинна додержуватися принципу утримання від виконання
незаконних наказів (розпоряджень), самостійно оцінити правомірність
наданих керівництвом рішень чи доручень, рівень загрози правам, свободам
чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним
інтересам, які гарантуються законом, можливу шкоду, що буде завдана у разі
їх виконання, та вимагати письмового підтвердження.
Після отримання письмового підтвердження зазначена посадова особа
зобов’язана виконати такий наказ (розпорядження, доручення).
Одночасно з його виконанням цивільна посадова особа зобов’язана у
письмовій формі повідомити про такий наказ (розпорядження, доручення).
керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі посадова
особа звільняється від відповідальності за виконання наказу (розпорядження
доручення), якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом
порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження,
доручення).
Керівник у разі отримання вимоги про надання письмового
підтвердження наказу (розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово
його підтвердити або скасувати в одноденний строк.
У разі неотримання письмового підтвердження зазначений строк наказ
(розпорядження, доручення) вважається скасованим.
Корпоративність
Військова (цивільна) посадова особа повинна постійно дбати про
підняття іміджу держави та Збройних Сил України, примножувати кращі
традиції українського війська та свого колективу, шанобливо ставитися до
державних символів України, лояльно відноситися до керівництва держави,
Міністерства оборони України і Збройних Сил України, проявляти
стриманість під час публічних висловлень та критики щодо діяльності
державних органів.
Військова (цивільна) посадова особа завжди має поводити себе таким
чином, щоб суспільна довіра та віра у патріотизм, чесність, неупередженість і
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непідкупність представників Збройних Сил України зберігалися та
підсилювалися.
Військова посадова особа має показувати приклад у виконанні вимог
Дисциплінарного статуту Збройних
Сил України, бути само-дисциплінованою і внутрішньо організованою.
Цивільна посадова особа не повинна мати порушень внутрішнього
службового розпорядку та трудової дисципліни.
Гідна поведінка передбачає коректне ставлення до керівників і колег по
службі, повагу до гідності інших осіб, охайний зовнішній вигляд і стриману
манеру поведінки, ввічливість та дотримання високої культури спілкування,
доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з
громадянами, недопущення, у тому числі поза службою, дій і вчинків, які
можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на
репутацію представника Збройних Сил України.
Корпоративна етика вимагає сумлінного виконання своїх обов’язків,
зокрема:
 працювати старанно, прагнути досягнення найкращих результатів у
своїй роботі, детально та розважливо виконувати покладені завдання;
 проявляти творчий підхід, покладені обов’язки активно виконувати
з доброї волі, не обмежуючись лише їх рамками;
 не перекладати свої обов’язки на інших осіб, не ухилятися від
прийняття важливих рішень та відповідальності за свої вчинки;
 усвідомлювати, що громадські інтереси вимагають розважливих,
але одночасно й ефективних та рішучих дій;
 під час розгляду справ не керуватися емоціями, бути готовим до
сприйняття критики, визнання своїх помилок та до виправлення наслідків;
 виконувати свої обов’язки відповідно до закону та передбаченого
нормативно-правовими актами способу дій;
 раціонально розпоряджатися державним майном, бути готовим до
звітування про свої дії у даній сфері діяльності;
 проявляти стриманість під час публічних висловлень щодо сфери
своєї діяльності та державних органів;
 розуміти та погоджуватися з тим, що військова або державна
служба, робота на державних підприємствах у сфері оборони означає згоду
на обмеження конфіденційності інформації щодо особистого життя [39].
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Додаток 3
Принципи (керівні положення) доброчесності та
професійної етичної поведінки офіцера
Перш за все, йдеться про дотримання правил форми одягу, чемності,
недопущення вульгарності, розбещеності, надмірного вживання алкоголю.
Доцільно взяти на озброєння певні принципи, тобто керівні положення,
дотримання яких офіцерським складом, безумовно, буде сприяти тому, щоб
офіцерський корпус був дійсно військовою елітою українського народу і
політичної нації, справжніми військовими лідерами [13].
1. Принцип першості під час оцінювання організаційних військових
структур, сил і засобів, управління ними. Цей принцип вимагає, щоб
вирішувались перш за все функціональні завдання і щоб саме вони були у
центрі уваги, коли оцінюється стан справ, підбиваються підсумки, ставляться
завдання, зорганізується контроль тощо. Якщо військовий керівник не
бачить, а тим паче свідомо ухиляється від вирішення головного, видає
бажане за дійсне, то це може мати негативні моральні наслідки: падіння
авторитету керівника, кругова порука у колективі, нечесність підлеглих
тощо. Якщо діяльність не підпорядкована головному (за призначенням), то у
підлеглих можуть виникати сумніви щодо доцільності напруження сил,
ініціативи. Може виникати апатія, безвідповідальність. Цей принцип
“підказує” старшим начальникам, що чесні (іноді неприємні) доповіді
підлеглих як про успіхи, так і про наслідки, прорахунки, – це свідчення
моральної надійності людей, прояв почуття воїнської честі і гідності.
2. Принцип довіри підлеглим, поваги їхньої честі та гідності. Довіра
допомагає
усвідомленню
особистої
відповідальності
кожного
військовослужбовця за кінцевий результат, підвищує ініціативу підлеглих,
породжує службову ініціативність, впевненість у власних силах, підносить
особистість, сприяє зміцненню почуття гідності.
3. Принцип моральної рівності всіх військовослужбовців. За своєю
природою моральні відносини і моральні права не є субординованими на
відміну від службових відносин. Право моральної оцінки мають не тільки
керівники щодо підлеглих, а й підлеглі щодо керівників. Моральні вимоги
військової честі, гідності, відповідальності, порядності стосуються всіх
офіцерів незалежно від посади чи військового звання.
4. Принцип зворотного морального зв’язку. Він передбачає взаємну
моральну відповідальність усіх військовослужбовців, зацікавленість офіцеракерівника в об’єктивній інформації про те, як оцінюють його дії підлеглі.
Знання цих оцінок дає керівникові можливість критично оцінювати свої
підходи, форми та методи діяльності, вносити необхідні корективи в
інтересах підвищення ефективності управління.
5. Принцип надійного морального захисту військовослужбовців, що
вимагає таких відносин, щоб вони не відчули на собі морального тиску, щоб
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не було огульної критики, приниження, глузування тощо. Це передбачає
спрямування зусиль на підтримку морального здоров’я у військових
колективах, підвищення моральної культури, культури спілкування.
6. Принцип постійного морального стимулювання, заохочення,
активності підлеглих з урахуванням важливості, значущості, складності
вирішуваних завдань. Заохочення має бути заслуженим, інакше можуть
виникнути негативні моральні наслідки, і, перш за все, підрив віри у
справедливість з боку керівника.
7. Принцип самозабезпечення моральної невразливості офіцеракерівника, його моральної взірцевості. Йдеться про необхідність зусиль
самого керівника щодо забезпечення свого високого морального авторитету.
Адже авторитет посади не забезпечує автоматично авторитет особистості
керівника. Якщо ці авторитети не збігаються, то це знижує якість управління.
Взірець чесної поведінки та діяльності має давати вище керівництво. Старші
командири та начальники – приклад для молодших та менш досвідчених [13].
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