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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЧИННИКІВ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Луцькии М. Г., Мостенська Т. Л., Ковтун О. А., Мостенська Т. Г. Теоретичні засади визначення клімату організації та чинників иого формування. Український журнал прикладної
економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 171 – 180.
Анотація
У статті розглянуто теоретичні засади визначення клімату організації, охарактеризовано особливості
психологічного та організаційного кліматів, визначено чинники впливу на формування клімату організації
та вплив клімату організації на членів колективу. Охарактеризоване сприйняття робочого середовища та
ставлення співробітників до організації та процесів управління через клімат організації. При цьому автори
розрізняють клімат організації, організаційний клімат та психологічний клімат. Клімат організації
складається із організаційного клімату та психологічного клімату, які взаємодіють між собою. Чим більша
кількість співробітників в організації, тим складнішою буде структура клімату організації. Проведений
аналіз визначення чинників впливу на формування клімату дозволив розширити їх перелік. Авторами
пропонується розглядати форму власності та особистісні характеристики власників як чинники
формування клімату організації. Можливості розвитку працюючого та сприяння реалізації саморозвитку
також здійснюють суттєвий вплив на формування та підтримання клімату організації. Вивчення
публікацій з визначеної теми дозволило авторам дійти висновку, що клімат організації має складну
структуру та складається із організаційного клімату як сприйняття організаційного середовища та
психологічного клімату як індивідуального сприйняття членами колективу організаційних практик і
процедур. У роботі авторами запропоновано базові чинники, що формують психологічний та
організаційний клімат. В якості базових чинників формування психологічного клімату (кліматі на
індивідуальному рівні) визначено: особистісні характеристики співробітника, чіткість визначених ролей у
колективі, важливість для співробітника роботи та її зміст, підтримка керівника та якість співпраці у
робочих групах. Базовими чинниками формування організаційного клімату виступають: особистісні
характеристики керівників, стиль керівництва, розподіл робіт, ефективність побудови команди,
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комунікативна ефективність. Психологічний та організаційний клімат, формуючи клімат організації,
визначають ефективність розвитку організації та впливають на систему управління нею. Клімат
організації здійснює вплив на формування організаційної культури.
Ключові слова: клімат організації, психологічний клімат, організаційний клімат.
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Abstract

The article deals with the theoretical basics of determining the climate of the organization, considers the features of
psychological and organizational climate, identifies factors that influence the formation of climate of the
organization and the impact of climate of the organization on team members. Perception of the working environment
and the attitude of employees to the organization and management processes through the climate of the organization
were characterized. Climate of the organization, organizational climate and psychological climate were
differentiated by the authors. The climate of the organization consists of organizational climate and psychological
climate that interact with each other. The more employees in the organization, the more complex will be the structure
of the climate of the organization. The conducted analysis of the factors influencing the formation of climate, allowed
to extend their list. The authors suggest to consider the form of ownership and personal characteristics of owners as
formation factors of the climate of the organization. Opportunities for an employee’s self-development also have a
significant impact on the formation and maintenance of the climate of the organization. The study of publications on
a specific topic allowed the authors to conclude that the climate of the organization has a complex structure and
consists of organizational climate as a perception of the organizational environment and psychological climate as an
individual perception of organizational practices and procedures. The authors propose the basic factors that shape
the psychological and organizational climate. The basic factors of psychological climate formation (climate at the
individual level) are: personal characteristics of the employee, clarity of defined roles in the team, importance for the
employee and its content, support of the leader and the quality of cooperation in working groups. Basic organizational
climate forming factors are: personal characteristics of leaders, leadership style, distribution of work, the effectiveness
of team building, communication efficiency. Psychological and organizational climate, forming the climate of the
organization, determine the effectiveness of the organization and influence its management system. In addition, the
climate of the organization has an impact on the formation of organizational culture.
Keywords: climate of the organization, psychological climate, organizational climate.

JEL classification: B55; D90; M12
Вступ
Зростання ролі соціально-психологічної складової у функціонуванні організації є
однією із вагомих характеристик сучасного суспільства. Особливу роль у забезпеченні
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соціалізації в процесі трудових відносин відіграє клімат організації. Питання клімату
організації вивчається як психологами, так і управлінцями. Стан клімату в організації,
визначаючи взаємовідносини в колективі, впливає на продуктивність членів трудового
колективу та окремих співробітників, досяжність організаціиних цілеи, забезпечує
реалізацію засад організаціиної культури тощо.
Клімат в організації формує конструктивну або деструктивну поведінку працюючих, впливаючи на мотивацію праці, ефективність членів колективу та організації в
цілому. Починаючи з 60-х років ХХ ст. питання клімату організації вивчається науковцями різних країн. Проте питання визначення стану та оцінювання впливу клімату
організації на її ефективність та ефективність окремих співробітників залишається
актуальним до теперішнього часу.
Підходи до визначення клімату організації характеризуються різноманітністю у
наукових публікаціях – від міжособистісних стосунків до розуміння робочого середовища. При цьому в науковіи літературі розглядають психологічнии клімат, організаціинии
клімат, соціально-психологічнии, морально-психологічнии клімат тощо.
Окремим напрямом наукових досліджень є оцінювання стану клімату організації
та визначення чинників, що иого формують, визначення ієрархічної структури клімату.
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення теоретичних засад формування клімату організації та
чинників впливу на нього з метою забезпечення підвищення ефективності розвитку
організації та підвищення конкурентоспроможності персоналу.
Виклад основного матеріалу
В управлінні організацією питання клімату організації є одним із провідних.
Розуміння ролі клімату організації у досягненні як організаціиних цілеи, так і цілеи
окремих співробітників є дієвим інструментом управлінського впливу для забезпечення
ефективного розвитку організації та мотивації співробітників.
Джеимс та інші зазначають, що оцінювання стану клімату важливе як для
створення умов ефективної роботи колективу, так і для забезпечення ефективної
роботи менеджерів. Це визначається тим, що будь-які зміни у кліматі сприимаються та
інтерпретуються співробітниками організації індивідуально [9].
В роботі [10] стверджується, що дослідження клімату можна розглядати з позиціи
трьох різних підходів до визначення та вимірювання клімату, які не є взаємовиключними:
- підхід, при якому клімат розглядається як набір організаціиних атрибутів,
вимірюваних за допомогою багатьох методів;
- підхід перцептивного вимірювання організаціиних атрибутів, якии
використовує тільки перцептивні інструменти для вимірювання клімату, розглядаючи
клімат на організаціиному рівні;
- підхід перцептивного вимірювання з індивідуальними атрибутами, якии
розглядає клімат на індивідуальному рівні.
Такии підхід дозволяє розрізняти клімат як на рівні організації, так і на індивідуальному рівні. Авторами [10] зроблене припущення, що психологічнии клімат – це індивідуальнии атрибут, натомість організаціинии клімат – це ситуативнии атрибут організації.
Проведении аналіз публікаціи свідчить, що теорія психологічного клімату була
розроблена насамперед для вивчення сприиняття працюючими робочого середовища.
Вивчення психологічного клімату дає можливість керівникам впливати на
продуктивність членів трудового колективу, визначаючи мотивуючі чинники.
Психологічнии клімат як розуміння працівником робочого середовища розглядається у роботі [7]. На думку авторів цієї роботи, психологічнии клімат відноситься до
когнітивних уявлень і являє собою особисте або набуте значення середовища для індивідів.
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У подальшому в дослідженнях [14; 16] було визначено межі між психологічним та
організаціиним кліматом. Психологічнии клімат був визначении через індивідуальне
сприиняття організаціиних практик і процедур. Такии підхід став підґрунтям для
розуміння того, яким чином організаціине середовище здіиснює вплив на індивідуальну
продуктивність і задоволеність. Організаціинии клімат в зазначеному дослідженні
розглядається на рівні організації, при цьому автори описують иого через стан
організаціиного середовища.
Організаціинии клімат, згідно з Шнаидером та ін. [15], орієнтовании на поведінку
і являє собою опис того, що відбувається зі співробітниками в організації.
Організаціинии клімат також розглядають через задоволеність роботою та
відносинами, що склалися в організації між працівниками [17].
В роботі [1] психологічнии клімат характеризується як індивідуальне сприиняття
співробітником власного робочого середовища. При цьому авторами визначаються два
типи психологічного клімату: з точки зору сприиняття співробітниками організаціиного
середовища в цілому та з точки зору сприиняття співробітниками власного досвіду в
організації.
На думку авторів [3], психологічнии клімат у широкому сенсі визначається як
індивідуальне сприиняття характеристик робочого середовища. Хоча в цьому
визначенні відсутнє розуміння того, як люди інтерпретують атрибути навколишнього
середовища з точки зору значення, яке ці атрибути мають для них самих і для інших.
При визначенні психологічного клімату через сприиняття співробітниками
власного робочого середовища, крім іншого, необхідно, на думку авторів роботи [1],
враховувати ясність ролеи, важливість роботи, підтримку лідера та співпрацю в робочіи
групі. В зазначеному дослідженні, з точки зору співробітників, робоче середовище
розглядається з позиції вигоди чи втрат для організаціиного добробуту.
Дослідження [6] визначає зв’язок між змінними психологічного клімату з
результатами, пов'язаними з роботою, такими як: задоволеність роботою, залученість у
роботу та продуктивність праці. Крім того, у ході дослідження було з’ясовано, якою
мірою організаціині події можуть сприяти досягненню бажаних цілеи відповідно до
особистих цінностеи людини.
Паркер та ін. [13] теорію психологічного клімату будують на психологічних
процесах, за допомогою яких співробітники визначають сенс власного досвіду роботи.
Узагальнення поглядів на психологічнии та організаціинии клімат наведено у
таблиці 1.
У публікаціях українських і росіиських науковців дослідження клімату
орієнтовані переважно на вивчення психологічного та соціально-психологічного
клімату організаціи [19-23; 25].
На противагу закордонним публікаціям, в яких психологічнии клімат
розглядається на індивіальному рівні (на рівні окремого співробітника), в публікаціях
українських та росіиських науковців психологічнии клімат розглядається як неофіціина
атмосфера, що складається в будь-якому колективі [20, с. 73].
Так, Н. Мансуров розглядає соціально-психологічнии клімат як емоціині
міжособистісні стосунки між членами колективу, що формуються на основі симпатії,
інтересів, цінностеи, схильностеи та сприяють або перешкоджають продуктивніи
спільніи діяльності та всебічному розвитку особистості в групі [19].
Соціально-психологічнии клімат в роботі [25] розглядається як відносно стіике
психологічне налаштування співробітників норми взаємодії колег. Соціальнопсихологічнии клімат проявляється через ставлення членів колективу до виконання
визначених задач та праці и характеризується стилем спілкування та реакцією на події ,
що відбуваються як у колективі, так і за иого межами.
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Таблиця 1. Визначення психологічного та організаційного клімату
Автор
Burke M.J., Borucki C.C.,
Kaufman J.D. [3]
James L.A., Sells S.B. [7]
James L.R., Jones A.P. [10]
Schneider B. [14];
Schneider B., Snyder R.A. [16]
Schyns B., van Veldhoven M.,
Wood S. [17]
Schneider B., Salvaggio A.N.,
Subirats M. [15]
Baltes B. [1]
Parker C., Baltes B., Young S.,
Huff J., Altmann R., LaCost H.,
Roberts J. [13]

Психологічний клімат
Організаційний клімат
Індивідуальне сприиняття
характеристик робочого середовища
Розуміння працівником робочого
середовища
Індивідуальнии атрибут
Ситуативнии атрибут організації
Індивідуальне сприиняття
Стан організаціиного середовища
організаціиних практик і процедур
Задоволеність роботою та
відносинами, що склались в
організації між працівниками
Орієнтовании на поведінку і являє
собою опис того, що відбувається
зі співробітниками в організації
Сприиняття співробітниками
власного досвіду в організації та
організаціиного середовища в цілому
Психологічні процеси, за допомогою
яких люди визначають сенс власного
досвіду роботи

Джерело: узагальнено авторами за [1; 3; 7; 10; 13-17].
Соціально-психологічнии клімат у колективі формується ціннісними орієнтирами кожного иого члена та групи в цілому. Позитивнии соціально-психологічнии
клімат характеризується превалюванням колективних цінностеи над особистими
амбіціями окремих членів колективу [23].
Соціально-психологічнии клімат – це складне явище, яке об’єднує у собі певну
систему взаємовідносин між членами колективу, що під впливом індивідуальних
психофізіологічних особливостеи та внутрішньогрупових традиціи і стандартів
формують певну колективну свідомість та настріи, а також комплекс психологічних
умов, що сприяють або перешкоджають продуктивніи спільніи діяльності та всебічному
розвитку особистості в групі для досягнення цілеи як окремого члена колективу, так
колективу підприємства в цілому [22, с. 115; 18, с. 25].
Узагальнюючи погляди науковців у роботі [21, с. 129] зазначається, що під
соціально-психологічним кліматом розуміється певна стіика система відносин у
колективі між співробітниками, їх психологічне налаштування на виконання спільної
діяльності.
Таким чином, і психологічнии, і соціально-психологічнии клімат у публікаціях
українських та росіиських науковців розглядається на рівні організації, що за змістом
ближче до визначення організаціиного клімату в публікаціях європеиських та
американських дослідників.
На підставі вивчення наукового доробку авторами зроблено припущення, що
клімат організації має складну структуру та складається із організаціиного клімату як
сприиняття організаціиного середовища та психологічного клімату як індивідуального
сприиняття членами колективу організаціиних практик і процедур (рис. 1).
При цьому при формуванні індивідуального психологічного клімату працюючого
здіиснюється вплив на нього психологічного клімату окремих членів колективу та
організаціиного клімату. Формування клімату організації відбувається через взаємодію
організаціиного та індивідуальних психологічних кліматів. Таким чином, чим більша
кількість співробітників в організації, тим складнішою буде структура клімату
організації, що, в свою чергу, зумовлює особливості процесу формування клімату
організації та визначає складність управлінського впливу.
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Клімат організації
Психологічнии
клімат

Психологічнии
клімат

Психологічнии
клімат

Організаціинии
клімат

Психологічнии
клімат
Психологічнии
клімат

Психологічнии
клімат

Психологічнии
клімат

Рис. 1. Клімат організації та його складові
Джерело: запропоновано авторами.
Окремим напрямом дослідження клімату є визначення иого впливу на членів
трудового колективу та вивчення чинників, що формують клімат в організації. Необхідність проведення таких досліджень пояснюється необхідністю визначення інструментів
управлінського впливу, що забезпечують розвиток колективу та окремих співробітників. Крім того, такии підхід дозволяє через проведення оцінювання кожного чинника
визначити можливість підвищення ефективності діяльності трудового колективу як в
цілому, так і окремих співробітників.
Як наибільш вагомі чинники впливу на психологічнии клімат в роботі [9]
визначено: чіткість ролеи, важливість роботи, підтримку керівника та співпрацю в
робочих групах.
В свою чергу, сприиняття психологічного клімату впливає на ставлення до
роботи, мотивацію та продуктивність (рис. 2).
Сприиняття психологічного клімату:
Робота
Роль
Лідер
Робоча група

Ставлення до роботи:
Задоволення від роботи
Участь у роботі
Зобов’язання
Мотивація
Уявлення

Рис. 2. Вплив сприйняття психологічного клімату на ставлення до роботи,
мотивацію та уявлення
Джерело: [13, с. 394].
Сприиняття психологічного клімату індивідуальне. Воно залежить від
особистісних характеристик співробітника та формується під впливом змісту роботи,
ролі співробітника в колективі, ставлення лідера та залученості у робочу групу.
Ставлення до роботи реалізується через стан задоволення від роботи, участь у
роботі та прииняття зобов’язань.
В тои же час, сприиняття психологічного клімату та ставлення до роботи
визначають ступінь вмотивованості працівників, що формує уявлення та відношення до
психологічного клімату.
Вивчення чинників впливу клімату організації на психологічнии стан
співробітників та перетворення визначених чинників на практичні інструменти впливу
на працюючих в організації представлено у роботі [12].
Узагальнюючи публікації науковців щодо визначення та характеристик чинників
впливу на клімат організації, до факторів, що формують та визначають клімат
організації, відносимо внутрішні та зовнішні чинники впливу: умови праці; матеріальну
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зацікавленість у результатах праці; існуючі практики морального заохочення;
корпоративну культуру; змістовність праці; підтримку лідера; стабільність заинятості;
імідж організації; рівні професіиної маистерності членів колективу; кількість
працюючих у колективі; віковии склад колективу; статеву структуру колективу;
кількість та склад неформальних груп; характеристики неформальних груп щодо
чисельності, згуртованості, поведінки тощо; характеристику неформального лідера
щодо орієнтації на організаціинии та особистии розвиток членів колективу, досягнення
особистих та організаціиних цілеи; взаємодію неформального лідера з керівниками
різних управлінських рівнів; ступінь автономності колективу; психологічну сумісність
членів трудового колективу; особистісні характеристики керівника (формального
лідера); тип влади, стиль управління; стаж роботи керівника на керівніи посаді; рівень
конфліктності у колективі; плинність кадрів тощо [4; 5; 11; 18; 24; 26].
Розширюючи перелік чинників, що визначають клімат організації, автори вважають, що суттєвии вплив на формування та підтримання клімату організації здіиснюють також можливості розвитку працюючого та сприяння реалізації саморозвитку.
Суттєвим при формуванні клімату організації є розуміння того, що для кожного
колективу комбінація чинників, що визначають клімат у колективі, та вагомість впливу
кожного із них на колектив у цілому и кожного співробітника зокрема буде різною [19].
Крім того, на переконання авторів, в Україні вагомими чинниками формування
клімату в організації виступають форма власності організації та особистісні
характеристики власників бізнесу. Оскільки саме від них значною мірою залежать імідж
роботодавця на ринку праці, методи мотивації персоналу, бажання розвивати окремих
співробітників тощо.
Авторами визначені чинники формування клімату організації (рис. 3).
Зовнішні чинники
впливу на клімат
організації

Клімат організації

Задоволення від роботи; Залученість у роботу;
Якість виконання обов’язків; Особиста ефективність;
Вмотивованість персоналу

Особистісні характеристики
керівника; Стиль керівництва;
Розподіл робіт; Побудова
команд;
Комунікативна ефективність

Психологічний
клімат

Організаційна культура

Організаційний
клімат

Особистісні характеристики;
Чіткість ролеи; Важливість
роботи,
Підтримка керівника;
Співпраця в робочих групах

Внутрішні чинники
впливу на клімат
організації

Рис. 3. Формування клімату організації
Джерело: розроблено авторами.
Незалежно від характеристик організації існує низка базових чинників, які формують психологічнии та організаціинии клімат в ніи. Так, на психологічнии клімат (клімат на індивідуальному рівні) впливають такі базові чинники, як: особистісні характеристики співробітника, чіткість визначених ролеи у колективі, важливість для співробітника роботи та її зміст, підтримка керівника та якість співпраці у робочих групах.
У свою чергу, базовими чинниками формування організаціиного клімату
виступають: особистісні характеристики керівників, стиль керівництва, розподіл робіт,
ефективність побудови команди, комунікативна ефективність. Психологічнии та
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ють або послаблюють ефективність розвитку організації та впливають на систему
управління нею.
Організаціинии та психологічнии клімати визначають задоволення від роботи,
залученість у роботу, якість виконання обов’язків, особисту ефективність і мотивованість персоналу. В свою чергу, ці чинники також впливають на психологічнии клімат та
організаціинии клімат, формуючи їх особливості.
Клімат організації виступає одним із ключових факторів впливу на організаціину
культуру.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Питання оцінювання клімату організації виступає вагомим важелем підвищення
ефективності управління. Тому розуміння менеджментом можливості формування та
удосконалення клімату в організації може стати конкурентною перевагою через
зростання продуктивності та позитивне сприиняття організації співробітниками та
стеикхолдерами.
Вартість людського капіталу останнім часом стрімко зростає, тому питання
ефективності иого використання виникає все з більшою гостротою. Одним із чинників,
що визначає якіснии склад персоналу організації, ефективність взаємодії між членами
колективу, рівень продуктивності та мотивованості працюючих, виступає клімат
організації.
Клімат організації доцільно розглядати через взаємодію організаціиного та
психологічного кліматів. Він визначає міжособистісні відносини, можливості та
ефективність організаціиного розвитку. Крім того, клімат організації визначає групові
установки, зміст та стан організаціиної культури, організаціині традиції, ставлення
співробітників до організації та особливості процесу управління.
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