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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах особливої̈ актуальності набуває питання забезпечення 

сталого розвитку підприємства. Економічний підхід концепції сталого розвитку 

полягає у поступовій зміні показників стійкості підприємства при збереженні 

цілісності та основних властивостей підприємства, в оптимальному й 

ефективному використанні ресурсів. Сталий розвиток базується на таких 

принципах [1]: 

 принцип взаємозалежності передбачає оцінку взаємозв’язку людини й 

природи на місцевому та глобальному рівнях; 

 принцип різноманітності включає оцінку важливості природного й 

культурного розмаїття в нашому житті, економіки і добробуту; 

 принцип вантажності зводиться до визнання того, що ресурси планети є 

вичерпаними, і наслідками некерованого й нестійкого зростання є збільшення 

масштабів зубожіння; 

 права і обов’язки охоплюють розуміння важливості універсальних прав і 

визнання, дії людства можуть мати наслідки для нинішнього і майбутніх 

поколінь; 

 невизначеність і запобіжні заходи — розуміння того, що наші дії можуть 

привести до непередбачених наслідків і заохочення до обережного підходу щодо 

добробуту нашої планети. 

Однією з найважливіших складових сталого розвитку підприємства є 

формування організаційної культури, яка складалася б з основоположних 

цінностей, ідей, які поділяють усі працівники. Проблемні питання аналізу 

організаційної культури висвітлювали у наукових працях такі вчені: О. Бала, 

Т. Башук, О. Тихомирова, Т. Соломандіна, Н. Могутнова, Е. Шейн, К. Камерон, 

Р. Куінн, Р. А. Кук, Д. О'Рейллі, Чатман і Калдвелл, Г. Хофстеде та ін. 

Дослідження результатів наукових доробок вчених підтверджує доцільність 

подальшого вивчення питань аналізу формування організаційної культури 

підприємства, яка була б адаптована до сучасної практики управління. 
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Організаційна культура сприяє стійкій ефективній роботі персоналу на 

партнерських засадах та налагодженню оптимальних відносин підприємства із 

зовнішнім середовищем. Її мета полягає у згуртованості колективу, 

налаштуванні працівників на результативну роботу, формуванні високого рівня 

мотивації персоналу. У ході діяльності підприємства доцільно періодично 

проводити аналіз організаційної культури, яка сформувалася в організаційній 

структурі компанії, що дозволить краще вивчити та вдосконалити наявний тип 

організаційної культури підприємства. 

До основних напрямів аналізу організаційної культури слід віднести: 

 аналіз внутрішніх організаційних процесів компанії; 

 аналіз особливостей поведінки працівників та стилю керівництва, 

виходячи з місії та цінностей підприємства; 

 аналіз психологічного клімату; 

 аналіз традицій компанії; 

 аналіз задоволеності працівників умовами праці; 

 аналіз перспектив розвитку підприємства. 

Багатоаспектність, складність оцінки організаційної культури потребують 

використання значної кількості методичних прийомів аналізу. Методи аналізу 

організаційної культури поділяються на якісні (неформалізовані) та кількісні 

(формалізовані). Серед неформалізованих методів аналізу необхідно виділити:  

 метод інтерв’ю, згідно з яким відбувається збір інформації, яку 

неможливо отримати з документів, а саме: думка працівників про компанію, 

рівень мотивації, пропозиції щодо покращення й вдосконалення роботи, 

неформальні зв’язки, тощо. Інтерв’ю доцільно проводити серед наступних 

категорій працівників: «ветерани» компанії, «молоді» працівники, особи, які 

займають ключові посади, секретарі, особи, які виконують саму непросту й 

неприємну роботу, працівники, які виражають суспільну думку. 

 анкетування й спостереження – дозволяють визначити взаємозв’язок 

між  параметрами організаційної культури та показниками роботи підприємства, 

стратегію розвитку компанії, її сильні та слабкі сторони, вивчити історію 

розвитку організаційної культури, соціально-психологічний клімат, цінності, які 

значно впливають на поведінку працівників, та передаються не шляхом наказів 

й розпоряджень, а під час спілкування, у розповідях членів колективу. 

 аналіз традицій, правил підприємства, що передбачає вивчення 

формальних й неформальних правил, визначення їх впливу на поведінку 

персоналу.  

 аналіз документів підприємства – полягає у вивченні документів, які 

зображують життєдіяльність підприємства. До основних складових аналізу 

документів належать: аналіз документів з інформацією про історію розвитку 

підприємства (рекламні проспекти до ювілеїв; головні цифри, що вказують на 

етапи розвитку компанії); аналіз стратегічних документів (звіти про роботу, 

протоколи засідань керівного складу, стратегія розвитку компанії, її кадрова 

політика); аналіз документів, які показують організаційну структуру (посадові 

інструкції, організаційні діаграми); аналіз документів з управління персоналом 
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(програми навчання працівників, показники плинності кадрів й ефективності 

використання працівників, кадрова політика); аналіз документів з планування й 

контролю (річні плани, бюджети, звіти); аналіз систем внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій (рекламні матеріали, корпоративні видання, результати внутрішніх 

досліджень компанії).  

До формалізованих методів належать: методика Т. Діла і А. Кенеді [2], 

методика К. Камерона і Р. Куїнна [3] моделі Г. Хофштеде [3], Е. Шейна [4], 

Ч. Хенді [6]. Сутність цих методів полягає у виділенні основних типів 

організаційних культур за різними показниками та співвідношенні культури 

свого підприємства і «чистої» культури. Використовуючи зазначені методи 

можна отримати інформацію стосовно основних складових рівня організаційної 

культури компанії, що дозволить підвищити якість та обґрунтованість 

управлінських рішень, збільшити ефективність діяльності підприємства. 

Виходячи з принципу Паретто, можна стверджувати, що лише незначна частина 

інформації про підприємство наддасть повне розуміння щодо стану 

організаційної культури.  

Отже, наразі дуже важливим є питання визначення основних методів аналізу, 

які дозволять отримати якісну інформацію та зробити об’єктивні висновки про 

стан організаційної культури підприємства, орієнтованої на сталий розвиток. 
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CONTROL ELEMENTS FOR THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF 

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

The peculiarity of the motivational mechanism of strategic management of the 

enterprise is that it forms the basis for the achievement of the strategic goals of the 

enterprise [1,2]. Quite often companies are unable to implement this mechanism and 




