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Постановка проблеми. Проблема плинності кадрів — одна з ключових 
проблем для будь-якої організації. Плинність — рух робочої сили, обумов-
лений незадоволеністю працівника робочим місцем або незадоволеністю ор-
ганізації конкретним працівником. 

У Міністерстві надзвичайних ситуацій України проблема плинності ка-
дрів набула більшої актуальністі, тому що за статистикою йде неукомплек-
тованість кадрів. 

Ефективність роботи того або іншого підрозділу МНС прямо залежить 
від рівня плинності кадрів у цьому підрозділі: від того, скільки в підрозділі 
досвідчених працівників, як часто змінюється керівницький склад різного 
рівня, як керівники управляють плинністю й професійною мотивацією пра-
цівників. 

Висока плинність кадрів у підрозділі може послабити його, вплинути 
негативно на морально — психологічну атмосферу колективу, що неминуче 
приведе до зниження здатності його працівників повноцінно виконувати 
свої службові обов'язки по охороні суспільства. 

До того ж звільнення працівників з їх подальшою заміною може бути 
досить дорогим заходом для компанії, не говорячи вже про державну уста-
нову. Вартість плинності кадрів збільшується, коли працівники є більш ву-
зькоспеціалізованими (працівники МНС — саме ця категорія робітників), 
коли їх важче знайти і вони вимагають більш ретельної підготовки. Тому 
при високому значенні коефіцієнта звільнень структура МНС та держава 
може понести суттєві витрати, тому що держава виділяє великі кошти для 
утримання та освіти працівників МНС. 

Тому, підсумувавши все вищезазначене, ми можемо сказати, що 
розв’язання такої проблеми, як «плинність кадрів» в структурі МНС, дуже ак-
туальна, особливо розгляд психологічної плинності кадрів у структурі МНС, 
необхідно з’ясувати причини незадоволеності працівника своєю роботою та, 
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якщо ця причина несе масовий характер, переглянути та зробити все для то-
го, щоб цю причину усунути. 

Тому метою нашого дослідження є виявлення рівня задоволеності робо-

тою працівників у структурі МНС 

Виклад основного матеріалу. Плинність кадрів — сукупність звіль-

нень працівників за власним бажанням, а також за прогули й інші порушен-

ня трудової дисципліни. Плинність — це сукупність непланових, неоргані-

зованих переміщень працівників з одного підприємства на інше [2]. 

Плинність може бути: 

внутрішньоорганізаційною — пов'язана з трудовими переміщеннями в 

середині організації; 

зовнішньою — між організаціями, галузями і сферами економіки. 

Розрізняють природну і зайву плинність кадрів. 

Плинність кадрів можна розрахувати за формулою: 

плинність кадрів для планового періоду (F) та середнього (F1): 

F = число звільнень у плановий період / Середнє число співробітників у 

плановий період. 

F1 = середньорічна чисельність звільнених * 100 / середньорічна чисе-

льність. 

Коефіцієнт плинності кадрів — відношення числа звільнених працівни-

ків підприємства, що вибули за даний період з причин плинності (за влас-

ним бажанням, за прогули, за порушення техніки безпеки тощо) до серед-

ньооблікової чисельності за той же період. 

Природна плинність (3-5 % на рік) сприяє своєчасному оновленню коле-

ктиву і не вимагає особливих заходів з боку керівництва та кадрової служби. 

Зайва ж плинність викликає значні економічні втрати, а також створює 

організаційні, кадрові, технологічні, психологічні труднощі. 

Зайва плинність персоналу, за даними західних психологічних дослі-

джень, негативно позначається на моральному стані працівників, що зали-

шилися, на їх трудовій мотивації та відданості організації. З відходом спів-

робітників розвалюються сформовані зв'язки в трудовому колективі, і плин-

ність може набути лавиноподібного характеру. Таким чином, плинність кад-

рів позначається на продуктивності праці не тільки тих працівників, які ма-

ють намір йти, але й тих, які продовжують працювати, тобто на життя всієї 

організації. Плинність заважає створювати ефективно працюючу команду, 

негативно впливає на корпоративну культуру організації. 

Незважаючи на гостроту цієї проблеми в багатьох організаціях, «про-

грами збереження персоналу» поки є рідкістю. 

Плинність персоналу на порожньому місці не виникає, грамотному кері-

внику вона завжди говорить про те, що щось у нього в організації негаразд. 

У плинності як об'єкті соціального пізнання можна виділити наступні 

структурні складові: причини, фактори, мотиви. Під причинами розуміється 
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комплекс об'єктивних і суб'єктивних умов, взаємодія яких породжує даний 

соціальний процес; під факторами — умови, які самі по собі не породжують 

даний процес, але, діючи на нього в тім або іншому напрямку, обумовлюють 

його певний кількісний рівень. Мотиви формуються як відбиття у свідомості 

людей процесу задоволення різнобічних потреб, що постійно змінюються й 

розвиваються. 

Для попередження звільнень необхідно насамперед знати їхні причини, 

навіть якщо це не завжди приємно для керівництва. Розрізняють звільнення, 

яких можна уникнути, звільнення неминучі (зокрема за якимось особистими 

і сімейними обставинами), а також бажані звільнення, що стосуються спів-

робітників, які не цілком підходять даній установі, підприємству або органі-

зації. 

Виявляти причини й фактори плинності кадрів необхідно для розробки 

конкретних заходів щодо її зниження, мотиви ж є вихідним матеріалом для 

встановлення її причин. Центральною, але не єдиною причиною, що поро-

джує плинність, є розбіжність інтересів окремого працівника, підприємства. 

За походженням їх можна розділити на три великі групи, пов'язані з: 

■ сімейно — побутовими обставинами; 

■ незадоволеністю працівників; 

■ порушенням службової дисципліни. 

Причини звільнення, що викликані незадоволеністю співробітників, зви-

чайно пов'язані з факторами плинності кадрів, під якими розуміються умови 

праці й побуту (зміст і організація праці, система морального й матеріального 

стимулювання, організація виробництва й керування, стиль керівництва й 

взаємин у колективі, система професійного просування, забезпеченість жит-

лом, санітарно — гігієнічні умови праці й т. д.). Фактори плинності кадрів 

можна групувати за ступенем можливого цілеспрямованого впливу на них: 

керовані, частково керовані, некеровані. До першої групи відносяться матері-

альні фактори виробництва й побуту працівників (характер, умови й органі-

зація праці, забезпеченість різними матеріальними благами), до другого — 

суб'єктивні фактори виробництва (задоволеність працівників різними сторо-

нами трудової діяльності), а до третьої групи — природно-кліматичні й демо-

графічні процеси. Ці фактори виявляються при аналізі процесів плинності ка-

дрів у колективах підприємств, установ, організацій [1]. 

Мотиви плинності означають внутрішні спонукальні сили, що змушу-

ють працівника прийняти рішення про звільнення з підприємства. Мотиви 

звільнення є відбиттям причин звільнення у свідомості працівників. Мотив 

установлюється зі слів працівника, що звільняється, при цьому необхідно 

прагнути виявити справжній мотив, тому що працівник може сховати його 

або неправильно сформулювати, і відрізняти мотив від причини звільнення. 

Мотиви плинності кадрів можна розподілити на кілька груп: професійно 

— кваліфікаційні, організація й умови праці, особистісні, рівень задоволен-
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ня матеріальними благами, відносини в колективі, інші. Основними причи-

нами й мотивами плинності кадрів є: 

1) низька заробітна плата окремих груп працівників у зв'язку з незадо-

вільною організацією праці й виробництва; 

2) відсутність ритмічності виробництва, систематична робота в понад-

нормові години й вихідні дні; 

3) невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації й основної 

професії, невизначеність перспектив професійного просування; 

4) важкі й шкідливі умови праці, брудна робота на окремих ділянках 

виробництва (тут же можна додати й умови праці, небезпечні для здоров'я й 

життя); 

5) погані відносини в колективі, з адміністрацією; 

6) незадоволеність професією. 

Немає ніяких сумнівів, що в роботі співробітник МНС зіштовхується 

якщо не з усіма перерахованими вище причинами й мотивами плинності ка-

дрів, то, принаймні, з більшістю з них [3]. 

Можна виділити два види плинності кадрів — фізичну і розумову (пси-

хологічну). 

Фізична плинність охоплює тих працівників, які залишають організацію 

і йдуть. 

Розумова плинність кадрів виникає у тих працівників, які зовні не за-

лишають організацію, але фактично йдуть з неї. Цей вид плинності кадрів не 

відбивається в документації, але може завдати значної шкоди продуктивно-

сті праці. 

Працівники демонструють пасивний опір, вони присутні фізично, але 

розумово відсутні. Вони рідко ґрунтовно працюють протягом дня, роблячи 

лише найнеобхідніше, або, гірше того, працюючи недостатньо якісно. 

Основою управління рухом персоналу є встановлення закономірностей 

процесу плинності кадрів. Знання цих закономірностей робить можливим 

визначення найбільш ефективних управлінських впливів. 

Як вже зазначалось, вивчення процесу плинності кадрів дуже важливе. 

Це допоможе з’ясувати причини незадоволеності працівника своєю роботою 

та, якщо ця причина несе масовий характер, переглянути та зробити все для 

того, щоб цю причину усунути. 

Найчастіше під задоволеністю працею розуміється утримання працівни-

ка на підприємстві. Вивчаючи задоволеність, можна отримати інформацію 

про силу прихильності персоналу до підприємства. Тут доречно говорити і 

про матеріальне, і моральне стимулювання працівників. Дані про задоволе-

ність персоналу роботою — це інформація про кадрові ризики. Вона важли-

ва для будь-якого керівника, який не бажає бути заручником ситуації, що 

складається. 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип.7 
 

 117 

З точки зору науки поняття "задоволеність роботою" трактується як 

афективна або емоційна реакція людини (працівника) на робочу ситуацію. 

Серед вчених висловлюються різні думки щодо того, які чинники вплива-

ють на задоволеність працівника своєю діяльністю, умовами праці і т. д. 

За багато років досліджень вдалося одержати дуже помірну кореляцію 

між результатами вимірювання задоволеності персоналу і різними моделями 

трудової поведінки. Проте ні в одному випадку не було виявлено, що задо-

воленість роботою є детермінантою трудової поведінки. Існує незначний, 

але достовірно встановлений негативний зв'язок між результатами оцінки 

цієї установки і рівнями плинності кадрів. Неоднозначні дані, що стосують-

ся зв'язку між задоволенням роботою і індивідуальним виконанням роботи, 

причому основну роль тут грають винагороди. 

З точки зору керівника все набагато простіше. Під задоволеністю розу-

міється те, що утримує працівника на підприємстві. Йому може не подоба-

тися майже все, але якщо він не звільняється, значить, робота на підприємс-

тві його задовольняє. Вивчаючи задоволеність, ми отримуємо інформацію 

про силу прихильності персоналу до підприємства. 

Якщо, скажімо, цінний співробітник балансує на межі звільнення (ви-

рішує, звільнятися йому чи ні), то така ситуація може бути небезпечна для 

організації. Слід спробувати її змінити. Якщо ж поганий співробітник повні-

стю задоволений роботою і не збирається звільнятися, то це також сигнал 

для керівника. 

Тут і доречно говорити про матеріальне і моральне стимулювання. Ви-

користовуючи заохочення і покарання, керівник, перш за все, думає не про 

мотивацію в науковому сенсі цього слова, а про необхідність утримати хо-

рошого співробітника або позбавитися від поганого. 

Дані про задоволеність персоналу роботою — це інформація про кадрові 

ризики; зрозуміло, що вона важлива для будь-якого керівника. Нехтування 

вивченням цього питання приводить до втрати найціннішого та високопро-

фесійного персоналу і, як наслідок, до фактичного вмирання підприємства. 

На факультеті підвищення кваліфікації НУЦЗУ нами було проведено 

дослідження, у якому взяло участь 52 чоловіки, з яких 15 чоловік — психо-

логи, 25 — інспектори, 12 — дізнавачі. 

У нашому дослідженні ми використовували тест «Чи задоволені ви сво-

єю роботою?», що складається з 36 запитань. На 1-24 запитання треба нада-

ти відповіді «так», «ні», а з 25-36 – «часто», «іноді», «рідко», «ніколи». По-

тім всі відповіді порівнюються з ключем, та, відповідно до нього, підсумо-

вується сума балів. Згідно з методикою, якщо набрано: 

до 66 балів – це високий рівень задоволеності роботою, 

від 67-118 – частково задоволені, 

від 119-175 балів – не задоволені роботою. 
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На рисунку 1 представлені результати, що були отримані нами за допо-

могою цієї методики. 

 

23

65

12

високий рівень середній рівень низький рівень
 

 

Рис. 1. Рівні задоволеності роботою у працівників МНС 

 

З наведених даних ми бачимо наступну картину: 

 низький рівень задоволеності роботою спостерігається у 12 відсотків 

працівників МНС. Ці дані свідчать про те, що цим робітникам треба негай-

но змінити місце роботи, бо тільки це поверне їм мотивацію й ентузіазм 

 середній рівень задоволеності роботою спостерігається у 65 відсотків 

працівників МНС. Ці дані свідчать про те, що ці досліджувані частково за-

доволені своєю роботою, але нещасливі. Їм слід уважно проаналізувати 

свою роботу, можливо, необхідно змінити сферу діяльності, переоцінити ці-

лі роботи та ін.. 

 високий рівень задоволеності роботою спостерігається у 23 відсотків 

працівників МНС. Ці дані свідчать про те, що дана робота задовольняє пот-

реби і бажання цих робітників, психологічно очікування збігаються з поса-

довими обов'язками. Такі робітники впевнені в собі і в майбутньому, потен-

ціал зростання достатній. 

Задоволеність працею включає в себе оцінку інтересу до виконаної ро-

боти, задоволеність взаєминами зі співробітниками і керівництвом, рівень 

домагань у професійній діяльності, задоволеність умовами, організацією 

праці. 

Для нашого дослідження ми використовували опитувальник для дослі-

дження задоволеності працею на виробництві. Він складається з 

18 тверджень, з якими необхідно погодитися або не погодитися. Даний опи-

тувальник дозволяє оцінити не тільки загальну задоволеність своєю працею, 
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але і її складові: інтерес до роботи, задоволеність досягненнями в роботі, за-

доволеність взаєминами зі співробітниками, задоволеність взаєминами з ке-

рівництвом, рівень вимог у професійній діяльності, перевагу виконуваної 

роботи високому заробітку, задоволеність умовами праці, професійна відпо-

відальність, загальна задоволеність працею. 

На рисунку 2 представлені результати середніх значень складових задо-

воленості працею, що були отримані за допомогою даної методики. 
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Рис. 2 ─ Середні значення складових задоволеності працею робітників МНС. 
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Виходячи з рисунка 2, ми бачимо наступну картину: 

1) інтерес до роботи – середній показник у групі досліджуваних ро-

бітників МНС склав 3,5, при максимальному 6; 

2) задоволеність досягненнями в роботі – середній показник у групі 

досліджуваних робітників МНС склав 1,5, при максимальному 4; 

3) задоволеність взаєминами зі співробітниками – середній показник 

у групі досліджуваних робітників МНС склав 4, при максимальному 6; 

4) задоволеність взаєминами з керівництвом – середній показник у 

групі досліджуваних робітників МНС склав 3,5, при максимальному 6; 

5) рівень вимог у професійній діяльності – середній показник у групі 

досліджуваних робітників МНС склав 1, при максимальному 4; 

6) перевагу виконуваної роботи над високим заробітком – середній 

показник у групі досліджуваних робітників МНС склав 1, при максималь-

ному 4. 

7) задоволеність умовами праці – середній показник у групі дослі-

джуваних працівників МНС склав 3, при максимальному 4; 

8) професійна відповідальність – середній показник у групі досліджу-

ваних працівників МНС склав 1, при максимальному 2. 

Взагалі ми бачимо, що групі притаманні показники вищі за середні по-

казники по кожній зі складових задоволеності роботою. За складовими «рі-

вень вимог у професійній діяльності», «перевага виконуваної роботи над ви-

соким заробітком», «задоволеність досягненнями в роботі» показники знач-

но нижчі за середні. Це і говорить про те, що у цих складових задоволеності 

роботою і треба шукати можливі фактори плинності кадрів у даній дослі-

джуваній групі працівників МНС. 

У тесті також існує шкала «загальна задоволеність трудом». Максима-

льний бал за цією шкалою може бути 36 балів. У нашій групі цей бал дохо-

дить до 25 балів. Цей показник вказує на достатню незадоволеність своєю 

роботою з будь-яких (матеріальних та моральних) чинників. Тому цей пока-

зник ще раз вказує на актуальність дослідження з виявлення причин та фак-

торів плинності кадрів. 

Таким чином, після проведеного дослідження, можна зробити наступні 

висновки. 
Плинність — рух робочої сили, обумовлений незадоволеністю працівни-

ка робочим місцем або незадоволеністю організації конкретним працівником. 

У плинності як об'єкті соціального пізнання можна виділити наступні 

структурні складові: причини, фактори, мотиви. Задоволеність роботою мо-

же бути одним з факторів плинності кадрів. 

З точки зору науки поняття "задоволеність роботою" трактується як 

афективна або емоційна реакція людини (працівника) на робочу ситуацію. 

Серед вчених висловлюються різні думки щодо того, які чинники вплива-

ють на задоволеність працівника своєю діяльністю, умовами праці і т. д. 
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У структурі МНС ми бачимо більшу кількість незадоволених працівни-
ків. Ця незадоволеність може проявлятися у малому рівні незадоволеності, 
тобто незадоволеності умовами праці, зацікавленості роботою, але і може 
проявлятися в таких важливих для психологів аспектах, як незадоволеність 
стосунками із співробітниками та керівництвом. Тому вкрай необхідно ви-
являти психологічні причини та фактори плинності кадрів для того, щоб мі-
німалізувати їх вплив на роботу працівників МНС. 
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СПЕЦИФІКА ОСОБИСТІСНИХ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ  
З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ПСИХІЧНУ ТРАВМУ 

 
У статті наведено дані відносно особливостей переживання травматичних ситуацій 

випробовуваними з різними особистісними особливостями; розглядається питання зале-
жності світосприймання людини від характеру ситуації, яка стала причиною виникнення 
у нього психічної травми. 

Ключові слова: психічна травма, особистісни зміни, що травмує подію. 
 
В статье приведены данные относительно особенностей переживания травматичес-

ких ситуаций испытуемыми с разными личностными особенностями; рассматривается 
вопрос зависимости мировосприятия человека от характера ситуации, которая стала при-
чиной возникновения у него психической травмы. 

Ключевые слова: психическая травма, личностные изменения, травмирующее событие. 
 

Постановка проблеми. Будь-які події в житті людини, які виходять за 
межі її звичного досвіду та не співпадають з буденною життєдіяльністю 
особистості, викликають зміни та трансформації в її структурі. Особливий 
негативний вплив на особистість справляють неочікувані, трагічні події. 

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей змін, які відбу-
ваються з особистістю, що пережила травматичну подію, яка зазнала психі-
чної травми будь-якого характеру. Проте в ході проведення нашого дослі-
дження нами було виділено необхідність розділяти особливості характеру 
травмуючої події та враховувати відношення особистості до майбутнього. 


