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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ 
У ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 

 
У статті зазначено основні організаційно-психологічні проблеми в діяльності дер-

жслужбовців, які обумовлюють виникнення професійного стресу. Подано модель профе-
сійного стресу в держслужбовців. Проаналізовано рівень професійного стресу в держс-
лужбовців. Виявлено зв’язок між рівнем професійного стресу держслужбовців та такими 
чинниками: особистісними (індекс персональних ресурсів, персональна компетентність у 
часі, копінг-стратегії); організаційно-професійними (посада, напрям освіти держслужбо-
вців) та соціально-демографічними (вік, стать, наявність дітей та їх кількість) характе-
ристиками держслужбовців; соціально-психологічним рівнем розвитку групи в підрозділі 
держадміністрації, в якому працюють держслужбовці. Висвітлено потребу держслуж-
бовців в антистресових програмах.  
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соціально-психологічний рівень розвитку групи. 

 
Постановка проблеми. Складність професійних завдань, які вирішуються сьо-

годні організаціями в системі державної служби, та постійні соціально-економічні змі-
ни обумовлюють значну інтенсифікацію професійної діяльності держслужбовців. Це 
призводить до виникнення професійного стресу в цієї категорії працівників, що негати-
вно позначається як на ефективності виконання актуальних завдань, які стоять перед 
державною службою, так і на задоволеності держслужбовців роботою та самопочутті. 
Зважаючи на це, проблема дослідження психологічних чинників професійного стресу в 
держслужбовців заслуговує на спеціальне вивчення.  

Аналіз літератури показує, що проблема стресу та професійного стресу була 
предметом спеціальних досліджень як зарубіжних (Дж. Брайт [1], Дж. Грінберг [6],  
Р.Лазарус [14],  Г. Сельє [28] та ін.), так і російських (В. Бодров [2], Б. Величковський 
[15],  Н. Водоп’янова [4], А. Леонова [15] та ін.) дослідників. 

Протягом останніх років проблема професійного стресу почала активно розробля-
тися і українськими дослідниками. Зокрема, виконано дослідження, які стосуються особ-
ливостей вияву професійного стресу та синдрому “професійного вигорання” у керівників 
та працівників освітніх організацій, медичних установ, комерційних, правоохоронних, 
спортивних організацій, психологічних служб, працівників МНС (Т. Зайчикова [10; 11; 
30], Л. Карамушка [11; 12; 30], Г. Ложкін [16], К. Малишева [18], С. Максименко [30], 
О.Марковець [19], Н. Перегончук, В. Паньковець [23], Я. Плужник [25], О. Раковчена 
[12], О. Самара [27], О. Склень [31] та ін.  

Також започатковано дослідження виявів професійного стресу та синдрому 
“професійного вигорання” у працівників системи державної служби, зокрема у праців-
ників державної податкової служби України (Т. Грубі [7]) та в працівників системи 
державної служби (О. Габрилевич, Л. Малімон) [5]).  

Разом із тим, проблема психологічного забезпечення діяльності держслужбовців 
все ще залишається мало дослідженою, насамперед тому, що ця категорія працівників 
тривалий час, на наш погляд, була “закритою” для дослідження. Зокрема, практично не 
дослідженими є питання, які стосуються психологічних чинників виникнення профе-
сійного стресу в держслужбовців.  
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Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня теоретична та практична 
розробленість зумовили вибір теми дослідження «Психологічні чинники професійного 
стресу в держслужбовців». 

Мета дослідження: визначення психологічних чинників виникнення професій-
ного стресу в держслужбовців.  

Гіпотеза дослідження: 
Існує зв'язок між рівнем професійного стресу держслужбовців та чинниками, які 

стосуються:  
 мікрорівня (характеристики держслужбовців): а) особистісні (персональні 

ресурси; персональна компетентність у часі; копінг-стратегії поведінки в стресових си-
туаціях; лояльність до організації); б) організаційно-професійні (посада в організації; 
рівень освіти; напрям освіти; загальний стаж роботи; стаж роботи в держслужбі); в) со-
ціально-демографічні (вік; стать; сімейний стан; кількість дітей); 

 мезорівня (характеристики підрозділів організації): соціально-
психологічний рівень розвитку групи в підрозділі держадміністрації, в якому працюють 
держслужбовці.  

Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено такі основні завдання 
дослідження: 

1. Проаналізувати психологічні особливості діяльності держслужбовців, які 
обумовлюють виникнення  професійного стресу в держслужбовців.  

2. Побудувати модель  професійного стресу в держслужбовців.  
3. Дослідити рівень професійного стресу в держслужбовців. 
4. Розкрити взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та чинниками мікро-

рівня та мезорівня. 
Методика та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань та 

перевірки гіпотези було використано такі методи: теоретичні (аналіз проблеми на базі 
психологічної, педагогічної та менеджерської літератури); емпіричні (констатувальний 
та формувальний експерименти, тестування, опитування, методи математичної статис-
тики, методи активного соціально-психологічного навчання). 

Дослідження проводилась у два етапи впродовж 2009–2012 рр. 
На першому етапі (2009-2010 р.) проведено теоретичний аналіз проблеми, роз-

роблено програму дослідження. 
На другому етапі (2011-2012 рр.) проведено емпіричне дослідження, упродовж 

якого проаналізовано особливості професійного стресу держслужбовців та психологіч-
ні чинники його виникнення.  

Було використано такі методики дослідження:  
а) опитувальники: “Рівень професійного стресу” К. Ваймана [6]; “Інвентариза-

ція симптомів стресу” Т. Іванченко [8]); “Диференційована оцінка станів зниженої 
працездатності” Г. Леонової, Б. Величковського [8] – для вивчення рівня професійно-
го стресу держслужбовців;  

б) методики “Втрати та здобутки персональних ресурсів” Н. Водоп’янової, 
М.Штейна [8], “Особистісна компетентність у часі” Л. Куликова [8], “Копінг-стратегії в 
стресових ситуаціях” С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера (адаптація 
Т.Крюкової) [26], “Оцінка лояльності співробітника до організації” Л. Почебут, О. Коро-
льової [26] та анкета-“паспортичка” – для вивчення взаємозв’язку між рівнем професій-
ного стресу в держслужбовців та чинниками мікрорівня (особистісними, організаційно-
професійними та соціально-демографічними характеристиками держслужбовців);  
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в) методика “Пульсар” – для вивчення взаємозв’язку між рівнем професійного 
стресу в держслужбовців та чинниками мезорівня (соціально-психологічного рівня роз-
витку групи в підрозділі держадміністрації, в якому працюють держслужбовці) [26];   

г) авторська анкета – для вивчення потреби держслужбовців в антистресових 
програмах. 

Отримані дані піддавались статистичному аналізу з наступною якісною інтерп-
ретацією та змістовим узагальненням. Математична обробка даних та графічна презен-
тація результатів здійснювались за допомогою комп’ютерного пакета статистичних 
програм SPSS (версія 13.0).  

Вибірка досліджуваних. Дослідження проведено серед персоналу районних 
державних адміністрацій Вінницької, Волинської, Хмельницької та Чернівецької обла-
стей. Загалом дослідженням було охоплено 300 держслужбовців, які обіймали різні по-
сади (керівники та працівники держадміністрацій). 

Дослідження виконано в рамках наукового проекту лабораторії організаційної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України “Психологічні заса-
ди забезпечення організаційного розвитку” (2008–2012 рр., науковий керівник – член-
кор. НАПН України, доктор психологічних наук,  проф. Л.М. Карамушка).  
 

Результати дослідження та їх обговорення 
 

1. Психологічні особливості діяльності держслужбовців, які обумовлю-
ють виникнення професійного стресу  

Відповідно до наявних в літературі підходів [8; 9; 17; 20; 21],  державне управ-
ління (public administration) можна визначити як один із видів соціального управління, 
який здійснює організуючий, спрямовуючий, координуючий та контролюючий вплив, 
що реалізується державою через систему її органів і який спрямований на організацію 
життя суспільства, створення умов для матеріального, культурного та духовного розви-
тку громадян. 

Державне управління реалізується завдяки діяльності державної служби. По-
няття “державна служба” має два основні значення: а) соціально-правовий інститут су-
спільства, через який здійснюється процес державного управління; б) професійна дія-
льність працівників держслужби (держслужбовців) щодо здійснення цілей і функцій 
держави через виконання обов’язків і повноважень на посаді, що визначена в конкрет-
ному державному органі, яка має публічний характер [22]. 

На основі аналізу літератури (Н. Варакіна [3],  Л. Пашко [24], С.Серьогін [29], 
І. Сурай [32], В. Щегорцова [33] та ін.) можна виділити низку організаційно-
психологічних проблем у діяльності держслужбовців, які обумовлюють виникнення на-
пруженості в їх професійній діяльності і, відповідно, можливість виникнення профе-
сійного стресу, які стосуються:  

а) державного управління та державної служби (наявність у державному 
управлінні величезного ризику, оскільки помилка окремої людини або наперед проду-
мана протиправна дія, або бездіяльність можуть викликати великі ускладнення в безлічі 
підлеглих організацій; управління в органах державної влади має нормативно-
посадовий характер, тобто достатньо “жорсткий” характер; державні органи є більш 
“закритими” стосовно сприйняття інноваційних змін; процеси кадрової ротації на дер-
жавній службі є недостатньо активними та ін.);  

б) діяльності державних службовців (обираючи своєю професією державну 
службу, людина робить свідомий вибір, погоджуючись на суворі обмеження; на держа-
вних управлінців покладається велика суспільна довіра, що aпрioрi наділяє їх посадо-
вим авторитетом; службовці здебільшого зазнають негативних впливів сучасного на-
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пруженого та трудомісткого ритму життя, подвійних моральних стандартів, необхідно-
сті діяти в умовах, наближених до екстремальних; нераціонально використовується 
праця держслужбовців та ін.);  

в) взаємодії державних службовців з населенням, пресою та громадськістю 
(спостерігається досить низький рівень довіри громадськості до різних гілок влади; 
сьогодні суспільство звинувачує державного службовця в безвідповідальності, бездія-
льності, небажанні та інколи нездатності розв’язувати його проблеми, в корупції та ха-
барництві та ін.).  

Усе це дає підстави зробити висновок про те, що діяльність держслужбовців є 
достатньо складною і напруженою, а відтак обумовлює виникнення професійного стре-
су. Тому однією із проблем, розв’язання якої може сприяти підвищенню ефективності 
діяльності держслужбовців та забезпеченню їх психологічного здоров’я, є проблема 
вивчення психологічних чинників, які обумовлюють виникнення професійного стресу. 

 

2. Модель професійного стресу в держслужбовців  
На основі існуючих підходів у літературі (Дж. Грінберг, Л. Карамушка, 

В. Паньковець та ін.) професійний стрес у держслужбовців можна визначити як спе-
цифічну форму порушення їхньої фізіологічної та психічної діяльності, яка виникає у 
відповідь на негативний вплив управлінсько-професійної ситуації в  органах державної 
влади і обумовлена як характеристиками персоналу, так і соціально-психологічними 
особливостями підрозділу, де працюють держслужбовці.  

Відповідно, модель професійного стресу держслужбовців може включати, на 
наш погляд, такі основні складники:  

 блок зовнішніх чинників (стресорів), що пов’язані із впливом середови-
ща, в якому працює персонал держадміністрацій; 

  блок внутрішніх чинників (пов’язаних з особистісними, організаційно-
професійними та соціально-демографічними характеристиками держслужбовців);  

  блок фізіологічних і психологічних виявів та наслідків професійного 
стресу держслужбовців.  

Блок зовнішніх чинників (стресорів) включає стресори, які стосуються соціально-
го середовища (соціально-політична та соціально-економічна ситуація в державі;  ста-
тус державної служби в суспільстві та ін.) та організаційно-професійного середовища 
(соціально-психологічний рівень розвитку групи в підрозділі, де працюють держслуж-
бовці, та ін.).  

Блок внутрішніх чинників передбачає вплив особистісних (індекс ресурсності, 
персональна компетентність у часі, копінг-стратегії поведінки в стресових ситуаціях; 
лояльність персоналу до організації), організаційно-професійних (посада в організації, 
рівень та напрям освіти, загальний стаж роботи і стаж роботи в держслужбі) та соціа-
льно-демографічних (вік, стать, сімейний стан та кількість дітей) характеристик держс-
лужбовців на розвиток у них професійного стресу.  

Блок фізіологічних та психологічних виявів і наслідків професійного стресу дер-
жслужбовців передбачає визначення рівня ускладнень, які виникають у процесі функ-
ціонування психічної та професійної сфери: а) на рівні фізіологічної сфери: наявність 
професійного стресу; симптоми певного рівня вираженості професійного стресу; б) на 
рівні психічної сфери: наявність та рівень вияву станів зниженої працездатності (мо-
нотонія; психічне перенасичення; напруження/стрес; втома).  

Згідно із зазначеною моделлю розвиток професійного стресу в держслужбовців 
відбувається таким чином. Стресори блоку “Соціальне середовище” (суспільство), дію-
чи через особливості “oрганізаційно-професійного середовища” (організації системи 
державної служби), створюють певне стресове середовище. Залежно від інтенсивності 
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дії цих стресорів та характеристик особистості персоналу (блок “Особистісні, організа-
ційно-професійні та соціально-демографічні характеристики персоналу”) виникають 
прояви та наслідки професійного стресу в держслужбовців (рівень вияву професійного 
стресу та станів зниженої працездатності).  

Профілактика й подолання професійного стресу (управління стресом) – це мож-
ливість використання держслужбовцями методів та прийомів управління стресом, зок-
рема встановлення особистістю бар’єрів на всіх фазах розгортання стресу з метою про-
тидії йому (Дж. Грінберг [6]). 

 

3. Рівень професійного стресу в держслужбовців 
Перший етап емпіричного дослідження полягав в оцінці рівня професійного 

стресу в держслужбовців.  
Виявлено наявність професійного стресу в переважної більшості держслужбовців: 

високий та середній рівень стресу зафіксовано відповідно в 39,6% та 28,7% опитаних.  
Зафіксовано заниження оцінки персоналом держадміністрацій наявного рівня 

професійного стресу (табл. 1). Тобто зафіксовано “розрив” між самооцінкою та 
об’єктивною оцінкою професійного стресу (23,4% опитаних проти 39,7%). 

 

Таблиця  1 
 

Рівень професійного стресу та самооцінка його держслужбовцями 
 (у % від загальної кількості опитаних) 

 

Рівень профе-
сійного стресу 

Об’єктивна оцінка 
професійного стресу 

Самооцінка професійного стресу 
Професійний стрес  

в організації 
Особистий рівень профе-

сійного стресу 
Високий 39,7 33,0 23,4 
Середній 28,7 46,0 43,6 
Низький 31,7 21,0 33,0 

 
При цьому “розрив” між самооцінкою та об’єктивною оцінкою стосовно особис-

того професійного стресу є більш вираженим порівняно із професійним стресом стосо-
вно організації в цілому (33,0% опитаних проти 39,7%).  

Констатовано, що економічна криза, на думку держслужбовців, обумовила під-
вищення рівня професійного стресу, про що свідчить той факт, що дві третини опита-
них зазначили негативний вплив економічної кризи на вияви професійного стресу як на 
рівні організації в цілому, так і на рівні окремої особистості (табл. 2) .  

 

Таблиця 2 
 

Оцінка підвищення рівня професійного стресу в держслужбовців в умовах еконо-
мічної кризи (у % від загальної кількості опитаних) 

 

Рівні підвищення професійно-
го стресу 

Рівень професійного стре-
су в організації 

Особистий рівень профе-
сійного стресу персоналу 

Так, підвищився 41,3 43,4 
Швидше підвищився, ніж не 

підвищився 
20,7 24,0 

Важко сказати 20,0 16,3 
Швидше не підвищився, ніж 

підвищився 
4,0 4,0 

Ні, не підвищився 14,0 12,3 
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При цьому негативний вплив економічної кризи є дещо більш відчутним на рівні 
окремої особистості, ніж на рівні організації (67,4% проти 62,0%), що, скоріше за все, 
можна пояснити тим, що організація, як соціальна структура, є більш захищеною в екс-
тремальних ситуаціях, ніж окрема особистість. 

 

5. Взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та особистісними характе-
ристиками держслужбовців 

Другий етап дослідження був спрямований на вивчення взаємозв’язку між рів-
нем професійного стресу та чинниками мікрорівня (особистісними характеристиками 
персоналу держадміністрації). До них було віднесено: індекс персональних ресурсів; 
персональну компетентність у часі; копінг-стратегії; лояльність персоналу.  

Стосовно індексу персональних ресурсів було встановлено такі закономірності: 
виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу та індексом 
втрат (rs=0,141, p<0,05) та зворотний кореляційний зв’язок між рівнем професійного 
стресу та індексом персональних ресурсів (rs=-0,156, p<0,01). Це говорить про те, що зі 
збільшенням втрат персональних ресурсів у держслужбовців зростає рівень професій-
ного стресу. У той же час, зі збільшенням індексу персональних ресурсів, тобто змен-
шенням дисбалансу між втратами та здобутками персональних ресурсів, рівень профе-
сійного стресу знижується (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 

Взаємозв’язок рівня професійного стресу та особистісних характеристик  
держслужбовців 

 

Особистісні чинники Коефіцієнт  
кореляції (rs) 

Втрати персональних ресурсів 0,141* 
Здобутки персональних ресурсів 0,112 
Індекс персональних ресурсів - 0,156* 
Персональна компетентність у часі - 0,254* 
Копінг-стратегія відволікання 0,233** 
Емоційно-орієнтована копінг-стратегія 0,347** 
Копінг-стратегія, орієнтована на уникнення 0,225** 
Копінг-стратегія пошуку соціальної підтримки 0,049 
Проблемно-орієнтована копінг-стратегія - 0,148* 

** p < 0,01;  
  
Виявлено зворотний кореляційний зв’язок (rs=-0,254, p<0,05) між рівнем профе-

сійного стресу в держслужбовців та персональною компетентністю в часі. Це свідчить 
про те, що зі збільшенням персональної компетентності в часі зменшується рівень про-
фесійного стресу. 

Що стосується копінг-стратегій поведінки в ситуаціях стресу, то у процесі дос-
лідження виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу та 
емоційно-орієнтованою копінг-стратегією (rs=0,347, p<0,01), копінг-стратегією уник-
нення (rs=0,225, p<0,01) та копінг-стратегією відволікання (rs=0,233, p<0,01). Це свід-
чить про те, що використання даних обхідних стратегій сприяє підвищенню професій-
ного стресу, тобто, скоріше за все, не є ефективним. Разом із тим, у процесі досліджен-
ня виявлено зворотний кореляційний зв’язок (rs=-0,148, p<0,05) між рівнем професійно-
го стресу та проблемно-орієнтованою копінг-стратегією, яка є продуктивною. Це свід-
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чить про те, що використання такої стратегії держслужбовцями сприяє зниженню рівня 
професійного стресу. 

У дослідженні не виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем професій-
ного стресу та рівнем лояльності держслужбовців до організації. 

 

3. Взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та  професійно-
організаційними і соціально-демографічними характеристиками держслужбовців  

 

Третій етап констатувального дослідження був спрямований на визначення вза-
ємозв’язку між рівнем професійного стресу та чинниками макрорівня (професійно-
організаційними і соціально-демографічними характеристиками держслужбовців).  

Виявлено кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу держслужбов-
ців та організаційно-професійними характеристиками персоналу.  

Що стосується посади в організації, то встановлено зворотний статистично зна-
чущий зв’язок (rs=-0,243, p<0,01) між рівнем професійного стресу в держслужбовців та 
посадою. Суть такого зв’язку виявляється в тому, що при переході від позиції “рядово-
го” співробітника до заступника керівника відділу та керівника відділу рівень профе-
сійного стресу в персоналу зменшується. 

Стосовно напряму освіти, то отримані дані говорять про існування статистично 
значущого зв’язку (p<0,01) між рівнем професійного стресу та напрямком освіти держ-
службовців. Виражається такий зв’язок таким чином: найнижчий рівень професійного 
стресу притаманний тим держслужбовцям, які мають юридичний напрям освіти – 
54,8%, найвищий рівень професійного стресу характерний для працівників із гуманіта-
рним напрямом освіти – 47,3%. Також близьким до персоналу із гуманітарною освітою 
є персонал із економічною та технічною освітою. Високий рівень професійного стресу 
виявлено відповідно у 42,7% та 38,9%.  Скоріше за все, низький рівень професійного 
стресу в персоналу, який має юридичну освіту, обумовлений певним “елітним” стату-
сом цієї категорії держслужбовців.  

У дослідженні не виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем профе-
сійного стресу та такими організаційно-професійними характеристиками персоналу, як 
рівень освіти, загальний стаж роботи та стаж роботи в системі державної служби 

Також констатовано кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу дер-
жслужбовців та їх соціально-демографічними характеристиками. 

Що стосується статі персоналу, то рівень професійного стресу є більш вираже-
ним у чоловіків, ніж у жінок (rs= -0,121, p<0,05). 

Констатовано наявність статистично значущого зв’язку (rs= 0,232, p<0,01) між 
рівнем професійного стресу та сімейним станом персоналу. Суть такого зв’язку поля-
гає в тому, що рівень професійного стресу зростає для тих категорій персоналу, які не 
мають сім’ї. 

Також виявлено статистично значущий зв’язок (р<0,001) між рівнем професій-
ного стресу в персоналу та наявністю (відсутністю) дітей і їх кількістю. Суть законо-
мірності виявляється в тому, що в осіб, які не мають дітей, констатовано вищий рівень 
професійного стресу, порівняно із тими категоріями персоналу, які мають дітей.  

 
4. Взаємозв’язок між рівнем професійного стресу та соціально-

психологічним рівнем розвитку групи в підрозділах держадміністрацій  
 

На четвертому етапі констатувального дослідження аналізувався взаємозв’язок 
між рівнем професійного стресу та чинниками мезорівня (чинниками організації), до 
яких було віднесено соціально-психологічний рівень розвитку групи в підрозділі, де 
працюють держслужбовці.  
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Виявлено зворотний кореляційний зв’язок (rs=-0,130, p<0,05) між рівнем профе-
сійного стресу в держслужбовців та загальним показником соціально-психологічного 
рівня розвитку групи (табл. 4). Це говорить про те, що зі збільшенням загального пока-
зника соціально-психологічного рівня розвитку групи знижується рівень професійного 
стресу.  

 

Таблиця 4 
 

Взаємозв’язок рівня професійного стресу в держслужбовців та соціально-
психологічного рівня розвитку групи у підрозділах держадміністрацій 

 

Показники соціально-психологічного рівня розвитку групи Коефіцієнт кореляції (rs) 
Підготовленість до діяльності -0,118* 
Спрямованість -0,166** 
Організованість -0,137* 
Активність -0,117* 
Згуртованість -0,081 
Інтегративність  0,014 
Реферативність  0,076 

Загальний показник соціально-психологічно рівня  
розвитку групи 

 

-0,130* 

** p < 0,01;  
  * p < 0,05. 
 
Окрім того, виявлено зворотний кореляційний зв’язок між рівнем професійного 

стресу в держслужбовців та такими показниками соціально-психологічного рівня роз-
витку групи: “підготовленість до діяльності” (rs=-0,118, p<0,05); “спрямованість” 
(rs=-0,166, p<0,01); “організованість” (rs=-0,137, p<0,05); “активність” (rs=-0,117, 
p<0,05). Суть такого зв’язку виявляється в тому, що зі збільшенням рівня вираженості 
цих показників рівень професійного стресу в держслужбовців знижується. 

 
5. Потреба держслужбовців в антистресових програмах 
 

П’ятий етап констатувального дослідження передбачав вивчення потреби дер-
жслужбовців в антистресових програмах.  

У процесі дослідження констатовано відсутність антистресових програм у бі-
льшості держадміністрацій, на що вказало 77,7% опитаних. Це свідчить про недостат-
ню увагу керівництва держадміністрацій до проблеми профілактики професійного 
стресу.  

Разом із тим, констатовано, що майже третина держслужбовців (30,7%) мають 
потребу в антистресових програмах.  

Отже, отримані дані свідчать про наявність протиріччя між потребою держслу-
жбовців в антистресових програмах  та реальною можливістю задоволення цієї потреби 
в реальних умовах функціонування держадміністрацій.  

У цілому в результаті проведення емпіричного дослідження можна зробити ви-
сновок про наявність професійного стресу високого та середнього рівня в достатньої 
кількості опитаних та його взаємозв’язок із низкою психологічних чинників мікро- та 
мезорівня, а також виражену потребу держслужбовців в антистресових програмах.  

З метою профілактики та подолання професійного стресу в держслужбовців  на-
ми було виділено спеціальні психологічні умови: а) оволодіння знаннями про сутність 
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професійного стресу; б) оволодіння методами діагностики професійного стресу; в) ово-
лодіння засобами і прийомами профілактики та подолання професійного стресу.  

Як показало подальше наше дослідження, дані умови можуть бути успішно реа-
лізовані під час розроблення та впровадження авторами спеціального тренінгу “Психо-
логічні умови профілактики та подолання професійного стресу в держслужбовців” [13], 
побудованого на основі технологічного підходу з використанням інтерактивних технік, 
а саме: проблемних міні-лекцій, групових дискусій, “мозкового штурму”, рольових та 
ділових ігор, аналізу ситуацій, творчих домашніх завдань, психологічних практикумів 
тощо.  

 

Висновки: 
1. У діяльності держслужби та держслужбовців існує низка організаційно-

психологічних проблем, які обумовлюють виникнення професійного стресу. Ці пробле-
ми стосуються: а) державного управління в цілому та особливостей функціонування 
організацій, які діють у системі державної служби; б) діяльності державних службов-
ців; в) взаємодії державних службовців із населенням, пресою та громадськістю.  

2. Професійний стрес держслужбовців – специфічна форма порушення їхньої 
фізіологічної та психічної діяльності, що виникає у відповідь на негативний вплив 
управлінсько-професійної ситуації в органах державної влади й обумовлена як характе-
ристиками персоналу, так і соціально-психологічними особливостями підрозділу, де 
працюють держслужбовці. 

3. Модель професійного стресу держслужбовців включає: 1) блок зовнішніх 
чинників (стресорів), які пов’язані із впливом середовища, в якому працює персонал 
держадміністрацій; 2) блок внутрішніх чинників (пов’язаних з особистісними, органі-
заційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками держслужбов-
ців); 3) блок фізіологічних та психологічних виявів і наслідків професійного стресу в 
держслужбовців. 

4. Виявлено наявність професійного стресу в переважної більшості держслуж-
бовців: високий та середній рівні стресу зафіксовано більше ніж у 2/3 опитаних. Помі-
чено заниження оцінки персоналом держадміністрацій наявного рівня професійного 
стресу (“розрив” між самооцінкою та об’єктивною оцінкою професійного стресу) як 
стосовно організації в цілому, так і стосовно особистого професійного стресу персона-
лу. При цьому “розрив” між самооцінкою та об’єктивною оцінкою стосовно особистого 
професійного стресу є більш вираженим порівняно із професійним стресом стосовно 
організації в цілому.  

5. Констатовано, що економічна криза, на думку держслужбовців, обумовила пі-
двищення рівня професійного стресу, про що свідчить той факт, що 2/3 опитаних за-
значили негативний вплив економічної кризи на вияви професійного стресу, як на рівні 
організації в цілому, так і окремої особистості, при цьому негативний вплив економіч-
ної кризи є дещо більш відчутним на рівні окремої особистості. 

6. Виявлено кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу держслужбо-
вців та чинниками мікрорівня: 

а) особистісними характеристиками персоналу: а) прямий кореляційний 
зв’язок між рівнем професійного стресу та індексом втрат (як складника індексу особи-
стісних ресурсів), емоційно-орієнтованою копінг-стратегією, копінг-стратегією уник-
нення та копінг-стратегією відволікання; б) зворотний кореляційний зв’язок між рівнем 
професійного стресу та індексом персональних ресурсів, персональною компетентніс-
тю в часі та проблемно-орієнтованою копінг-стратегією;  

б) організаційно-професійними характеристиками персоналу: а) посадою в ор-
ганізації (“звичайні” працівники мають вищий рівень стресу порівняно із заступниками 
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керівників відділів та керівниками відділів); б) напрямом освіти (персонал із гуманітар-
ною, економічною та технічною освітою має вищий рівень професійного стресу, ніж 
персонал із юридичною освітою); 

в) соціально-демографічними характеристиками персоналу: а) статтю персона-
лу (рівень професійного стресу є більш вираженим у чоловіків, ніж у жінок); б) сімей-
ним станом персоналу (рівень професійного стресу є вищим у тих осіб, які не мають 
власної сім’ї, ніж в осіб, які мають власну сім’ю); в) наявністю дітей (рівень професій-
ного стресу є вищим в осіб, які не мають дітей).  

7. Встановлено вплив чинників мезорівня на рівень професійного стресу держс-
лужбовців: виявлено зворотний кореляційний зв’язок між рівнем професійного стресу в 
держслужбовців та загальним показником соціально-психологічного рівня розвитку 
групи в підрозділах, де працюють держслужбовці,  і його окремими показниками (“під-
готовленість до діяльності”; “спрямованість”; “організованість”; “активність”). 
8. Констатовано відсутність антистресових програм у більшості держадміністрацій, 
що свідчить про недостатню увагу керівництва держадміністрацій до проблеми профі-
лактики професійного стресу. Разом із тим, майже третина держслужбовців мають по-
требу в антистресових програмах, що говорить про наявність протиріччя між такою 
потребою персоналу та реальною можливістю задоволення такої потреби в реальних 
умовах функціонування держадміністрацій.  

9. Основними психологічними умовами підготовки держслужбовців до профілак-
тики та подолання професійного стресу є: а) оволодіння знаннями про сутність профе-
сійного стресу; б) оволодіння методами діагностики професійного стресу; в) оволодін-
ня засобами та прийомами профілактики та подолання професійного стресу.  

10. Ефективною формою психологічної підготовки держслужбовців до профіла-
ктики та подолання професійного стресу є тренінг “Психологічні умови профілактики 
та подолання професійного стресу в держслужбовців”, побудований на основі техноло-
гічного підходу з використанням інтерактивних технік, а саме: проблемних міні-лекцій, 
групових дискусій, “мозкового штурму”, рольових та ділових ігор, аналізу ситуацій, 
творчих домашніх завдань, психологічних практикумів тощо.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
У ГОССЛУЖАЩИХ 

 
В работе указаны основные организационно-психологические проблемы в деяте-

льности госслужащих, которые обуславливают возникновение профессионального 
стресса. Представлена модель профессионального стресса у госслужащих. Проанали-
зирован уровень профессионального стресса у госслужащих. Выявлена связь между 
уровнем профессионального стресса госслужащих и такими факторами: личностны-
ми (индекс персональных ресурсов, персональная компетентность во времени, копинг-
стратегии); организационно-профессиональными (должность, направление образова-
ния госслужащих) и социально-демографическими (возраст, пол, наличие детей и их 
количество) характеристиками госслужащих; социально-психологическим уровнем ра-
звития группы в подразделении госадминистрации, в котором работают госслужа-
щие. Проанализирована потребность госслужащих в антистрессовых программах.  

Ключевые слова: персонал госадминистраций; профессиональный стресс, пси-
хологические факторы профессионального стресса; персональные ресурсы; компете-
нтность во времени; копинг-стратегии; социально-психологический уровень развития 
группы. 
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The paper analyzes the basic organizational-psychological problems in the activity of 

the personnel of state administrations which determined the occupational stress, as well as 
the model of occupational stress experienced by state administrations’ personnel. The author 
determines the levels of occupational stress among state administration personnel and their 
associations with workplace and individual characteristics among which are personal (indi-
vidual’s resources index, time competence, and coping strategies), organizational-
professional (personnel’s position and type of education), and socio-demographic (age, gen-
der, children and their number) characteristics. The author reveals the respondents’ need of 
anti-stress programs.  
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