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Анотація. У науковій статті проведено ґрунтовне дослідження вітчизняних підпри-
ємств, в межах зазначеної наукової тематики, що засвідчує недосконалість існуючої 
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організаційної культури господарювання, яка досі не орієнтована на підвищення ак-
тивності персоналу, його мотивацію до високопродуктивної роботи, що призводить 
до зниження ефективності діяльності підприємств у країні. У статті розглянуто різ-
новиди культури взагалі (культура підприємства, культура сфери діяльності, куль-
тура індивідуума, нематеріальна культура) та організаційної культури зокрема. 
У ході наукового пошуку було ідентифіковано ключові складові організаційної куль-
тури підприємства, а саме: культура упорядкованих спільних дій, культура створен-
ня організації, культура упорядкованої групи осіб, культура здійснення упорядку-
вання, особиста культура раціональних дій індивідуума, корпоративна культура, 
комерційна культура, технологічна культура, бізнес-культура, культура процесу 
упорядкування, культура пізнання працівників підприємства, культура мислення 
працівників на підприємстві, культуру навчання, які, в свою чергу, зумовлюють ефе-
ктивний та результативний розвиток підприємства. Виокремлено специфічні групи 
різновидів організаційної культури на підприємстві, що дозволяє більш чітко розумі-
ти процеси взаємодії суб’єктів на підприємстві, надано опис цих груп. Обґрунтовано 
необхідність виокремлення нових основних складових організаційної культури підп-
риємства (культура упорядкованих спільних дій, культура створення організації, ку-
льтура упорядкованої групи осіб, культура здійснення упорядкування, особиста ку-
льтура раціональних дій індивідуума) дозволяє по-новому орієнтувати спільну 
діяльність учасників бізнес-процесів. Доведено, що наявність високого рівня органі-
заційної культури на підприємстві — це запорука продуктивної роботи його праців-
ників і перспективності розвитку підприємницької діяльності, саме тому проспериті 
будь-якого суб’єкта господарювання та довготривала життєдіяльність засвідчує ви-
сокий рівень організаційної культури підприємства. 
 
Ключові слова: організаційна культура, культура підприємства, нематеріальна  
культура, культура індивідуума. 
 
Abstract. The scientific article conducted a thorough study of domestic enterprises, 
within the specified scientific topics, which shows the imperfection of the existing 
organizational culture of business, which is still not focused on increasing the activity of 
staff, its motivation for high-performance work, which leads to a decrease in the 
efficiency of enterprises in the country. The article is considered the varieties of culture 
in general (enterprise culture, culture of the sphere of activity, individual culture, 
intangible culture) and organizational culture in particular.Described the main 
components of the organizational culture of the enterprise (the culture of ordered 
common actions, the culture of creation of an organization, the culture of an ordered 
group of people, the culture of ordering, personal culture of rational actions of the 
individual, corporate culture, commercial culture, technological culture, business 
culture, culture of the process of regulation, culture of intellection the employees of the 
enterprise, the culture of thinking of employees at the enterprise, the culture of 
training). Singled out the specific groups of varieties of organizational culture in the 
enterprise, which allows to understand more clearly the processes of interaction of 
subjects at the enterprise, the description of these groups is given. The necessity of 
isolation of new basic components of the organizational culture of the enterprise 
(culture of orderly joint actions, culture of creation of organization, culture of orderly 
group of persons, culture of ordering, personal culture of rational actions of an 
individual) allows to re-orient the joint activity of participants of business processes. It 
is proved that having a high level of organizational culture at the enterprise is a 
guarantee of productive work of its employees and prospects of development of 
entrepreneurial activity, that is why prosperity of any business entity and long life 
activity attests to a high level of organizational culture of the enterprise. 
 
Keywords: organizational culture, enterprise culture, intangible culture, individualculture. 
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Постановка проблеми. Модерні соціальні та економічні відносини на підп-
риємства характеризується зміною важелів впливу на ефективність діяльності 
цих суб’єктів господарювання. Більшість таких змін стосуються техніко-
технологічних раціоналізацій, що потребують значних витрат коштів і часу. На 
противагу ним організаційні удосконалення на підприємствах окуповуються 
протягом року і не передбачають суттєвих одномоментних капіталовкладень. 
Обґрунтовані організаційні зміни на підприємствах створюють умови для 
отримання значно більшої продуктивності праці від удосконалення бізнес-
процесів у порівнянні з технічними нововведеннями, тому останні десятиліття 
знаменуються зверненням науковців до використання організаційних аспектів в 
управлінні підприємством і поглибленні досліджень з цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні умови функціонування 
підприємств стимулюють зростання інтересу науковців до культурних аспектів 
розвитку, який сприяє зрушенням у суспільній свідомості працівників, позити-
вно впливає на їх цінності, норми поведінки та порядок комунікацій, ще є скла-
довими організаційної культури. Організаційна культура різних груп і систем є 
предметом та об’єктом різноманітних міждисциплінарних досліджень, серед 
яких вирізняються економічна теорія, економічна психологія, економічна соці-
ологія, психологія менеджменту та інші соціально-орієнтовані теорії. Однак та-
ка багатоспрямованість досліджень призвела до утворення суттєвих різночи-
тань базових понять стосовно культури організацій взагалі та організаційної 
культури підприємств зокрема. Дослідженням різних аспектів організаційної 
культури займались вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких є Г. Захарчин [3], 
Т. Калініченко [4], В. Спивак [11], О. Харчишина [12], Є. Шейн [13] та інші. 
Однак і досі існує багато модифікацій розуміння сутності ключових процесів 
формування і розвитку організаційної культури підприємств, тому і виникає не-
обхідність диференціації і уточненні базових понять, різновидів, процесів ко-
мунікацій, ієрархій у організаційній культурі суб’єктів господарювання.  

Методика дослідження. З огляду на розмаїття понятійного апарату та ін-
струментарію теорій менеджменту та теорії організацій у культурному аспекті 
виникає нагальна необхідність систематизації різновидів організаційної культу-
ри підприємств, саме тому було використано системний метод дослідження. 

Метою статті є наукове обґрунтування, виокремлення груп, різновидів ор-
ганізаційної культури на підприємстві, що забезпечуватиме чітке розуміння 
процесів взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Розмаїття теоретичних концепцій, що зачі-
пають аспекти організаційної культури на підприємстві в основному консолідо-
вано представлено в межах теорій менеджменту. Сучасні наукові дослідження 
зарубіжних і вітчизняних учених доводять безперечну значимість організацій-
ної культури в процесах активізації діяльності підприємств, що забезпечує під-
вищення їх конкурентоспроможності.  

Досвід вітчизняних підприємств засвідчує недосконалість існуючої організа-
ційної культури господарювання, яка досі не орієнтована на підвищення актив-
ності персоналу, його мотивацію до високопродуктивної роботи, що призводить 
до зниження ефективності діяльності підприємств у країні. У цьому контексті 
перспективним завданням слід вважати формування нової або вдосконалення 
існуючої організаційної культури підприємств шляхом перегляду стимулів до 



 

223 

ефективної діяльності на ґрунті нових підтримки корпоративних цінностей, 
адаптованих до нагальних потреб забезпечення конкурентоспроможності підп-
риємств. Д. Елдрідж і А. Кромбі описують культуру організації як унікальну 
сукупність норм, цінностей, переконань, образів поведінки тощо, які визнача-
ють спосіб об’єднання груп і окремих особистостей в організацію для досяг-
нення поставлених перед нею цілей» [14]. Є. Внуков розглядає організаційну 
культуру як соціальне явище, яке виступає складовою соціального управління; 
базовою, інтегральною характеристикою якої є упорядкована система ціннос-
тей, уявлень, переконань і нормативних зразків поведінки, забезпечуючи опти-
мальну внутрішню інтеграцію та зовнішню адаптацію організації чи соціально-
го інституту [1]. М. Семикіна пропонує розглядати організаційну культуру «як 
сукупність визначених цінностей, норм і моделей поведінки, які декларуються, 
поділяються і реалізуються на практиці керівниками підприємств і персоналом, 
доводячи свою ефективність у процесі адаптації до потреб внутрішнього розви-
тку підприємства й вимог зовнішнього середовища» [9]. Є. Малінін розуміє ор-
ганізаційну культура на підприємстві як систему визнаних трудовим колекти-
вом цінностей, переконань, вірувань, норм, традицій, які визначають від-
повідний стереотип поведінки людей у сфері трудової діяльності [6]. В. Кукоба 
стверджує, що упорядкування взаємовідносин індивідів у корпоративному 
об’єднані — підприємстві є організаційною культурою цієї організації [5]. 

Інтегруючи в одне ціле понятійні розуміння, пропонується тлумачення по-
няття організаційної культури підприємства у такому вигляді: під організацій-
ною культурою підприємства слід розуміти цінності, переконання, очікування 
та норми, які пов’язують організацію в єдине ціле і поділяються її працівника-
ми. Вона є необхідною умовою успішної роботи підприємства — це — еконо-
мічний інститут, що зміцнює ринкові позиції підприємства, підвищує приваб-
ливість її для інвесторів, виступає для організації ключовою конкурентною 
перевагою та важливим стратегічним ресурсом. 

Значна більшість науковців виділяє досить велику кількість різновидів куль-
тури підприємства [2, 3, 8, 9, 11]: бізнес-культура, корпоративна культура, соці-
альна культура підприємства, технологічна культура підприємства, культура 
знань працівника тощо. Ці різновиди не у повній мірі віддзеркалюють навіть 
основні властивості (упорядкувальні, процесні, комунікаційні), які притаманні 
організаційним культурам підприємств. Тому необхідно доповнити наявні різ-
новиди культури в організаціях (на підприємствах) новими групами, що повні-
ше характеризують різні аспекти цього феномену.  

Доцільно виокремити такі додаткові групи: культура підприємства (технологіч-
на культура, економічна культура, корпоративна культура, професійна культура, 
організаційна культура, упорядкувальна культура, бізнес-культура, культура якості 
роботи, виробнича культура, комерційна культура), культура сфери діяльності (ду-
ховна культура, культура праці, політична культура, соціальна культура), культура 
індивідуума (культура знань, культура праці, соціально-психологічна культура;  
культура розуміння, культура мислення, культура навчання), нематеріальна куль-
тура (інформаційна культура, музична культура, етнографічна культура, етнічна 
культура, художня культура). Виходячи з того, що культура підприємства включає 
досить багато різновидів, але в даний час відсутні їх структуровані описи, необхід-
но визначити базові складові організаційної культури підприємства (рис. 1). 
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упорядкування їхньої поведінки пов’язаних між собою постійними формальни-
ми і неформальними зв’язками або визначення порядку поведінки та взаємовід-
носин з іншими особами, які мають спільну мету діяльності). 

Комерційна культура виокремлює певні правила і норми поведінки, зокрема 
між суб’єктами господарювання, між суб’єктом господарювання та дис-
триб’ютором, між суб’єктами господарювання та кінцевим споживачем товару 
або послуг для ефективнішої діяльності підприємства з метою максимізації ви-
годи для всіх учасників процесу, ринкових відносин тощо. 

В групу культури здійснення упорядкування в організації слід включити: те-
хнологічну культуру, бізнес-культуру, культуру процесу упорядкування, куль-
туру пізнання працівників підприємства, культуру мислення працівників на пі-
дприємстві, культуру мислення працівників на підприємстві, культуру 
навчання. Технологічна культура підприємства описує перетворювальну діяль-
ність людини, в якій виявляються її вміння, творчі здібності, знання, норми, ме-
тоди щодо виробництва товарів і надання послуг. Бізнес-культура підприємства 
являє собою систему цінностей і норм, які є основою комерційної діяльності та 
формують поведінку працівників всередині компанії та в стосунках організації з 
зовнішнім світом; Культура процесу упорядкування відображає сукупність дій 
або процесів, що ведуть до створення нових і вдосконалення вже існуючих вза-
ємозв’язків між частинами цілого для того, щоб ці частини у вищому ступені 
сприяли раціональному успіху кінцевого результату. Культура пізнання праців-
ників підприємства характеризує специфічні прийоми, правила, і способи вирі-
шення розумових завдань, що залежать від багатьох факторів, наприклад таких 
як: рівень освіти, життєвий досвід, виховання, самоосвіта тощо.  

Культура мислення працівників на підприємстві характеризує якість роботи, 
яка формується та розвивається в результаті освоєння нових навичок, якими по-
винні володіти працівники для свідомого, цілеспрямованого процесу вилучення 
інформації із зовнішнього світу та її подальшого опрацювання з метою розвит-
ку професійних якостей і здібностей. Культура навчання працівників містить 
цілеспрямовану, не матеріальну, соціальну й духовну діяльність працівника, 
спрямовану на реалізацію власних сил, підвищення рівня власної професійної 
компетенції, професійних якостей, здібностей, можливостей і життєвих прин-
ципів. 

Група особистої культури раціональних дій індивідуума об’єднує: організа-
ційну культуру організації як культуру стану упорядкованості дій індивідуума, 
професійну культуру працівників, культуру якості роботи працівників, культу-
ру якості роботи працівників, політичну культуру працівників, культуру знань 
працівників, культура праці співробітників, духовну культуру працівників, со-
ціальну культуру працівників. 

Організаційна культура організації як культура стану упорядкованості дій 
індивідуума виокремлює особливі норми і правила, встановлені в даній групі, 
щодо значення порядку поведінки окремих учасників групи та взаємовідносин у 
ній шляхом встановлення правил і норм для кожного індивідуума окремо, для 
підвищення самоорганізації кожної особи (індивідуума) у групі); професійна 
культура працівників висвітлює досвід у певній сфері діяльності, що включає 
практичні навички й уміння, пов’язані з видом професійної праці, і разом з тим 
здатність вирішувати нестандартні службові завдання, поняття професійної ку-
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льтури включає саме майстерність працівника, який виділяє його і дозволяє 
приймати самостійні рішення, творчо підходити до вирішення трудових за-
вдань; культура якості роботи працівників показує сукупність взаємопов’язаних 
характеристик: доступність, постачання, техніко-економічні характеристики, 
дизайн, надійність, ефективність споживання і експлуатації, ремонтопридат-
ність, ступінь екологічності; політична культура працівників охарактеризовує 
сукупність стійких форм політичної свідомості й поведінки, а також характеру і 
способів функціонування політичних інститутів у межах певної політичної сис-
теми, які виявляються в діяльності суб’єктів політичного життя суспільства); 
культура знань працівників описує генерування ідей, джерела нових знань, ін-
новацій, інформаційну відкритість, готовність до змін, відкритість); культура 
праці співробітників включає культуру організації праці, тобто роботу на підп-
риємстві, соціальну культуру, культуру розуміння, культуру мислення, культу-
ру навчання, психологічна культура; духовна культура працівників містить 
процес створення, накопичення і розповсюдження духовних цінностей і резуль-
тат досягнутого суспільством духовного становлення; соціальна культура пра-
цівників включає процес міжлюдського спілкування та інструмент формування 
людських цінностей. 

Група різновидів організаційної культури, що характеризує культуру упоря-
дкованих спільних дій містить: економічну культуру організації, виробничу ку-
льтуру підприємства, організаційну культуру підприємства як культуру стану 
упорядкованості в групі, культура праці. 

Економічна культура організації включає діяльність на ринку товарів і пос-
луг, де здійснюються реалізація та покупка різних товарів; на ринку праці, коли 
створюються нові робочі місця і йде боротьба за них, на ринку фінансів, де 
здійснюються операції з грошима та цінними паперами;виробнича культура пі-
дприємства — це так звана місія підприємства, що описує найважливішу мету 
його існування та подальшого розвитку, цінності, що розділяють працівники 
організації, норми і правила поведінки, традиції, а також моральні та духовні 
принципи, на яких вони ґрунтуються; організаційна культура підприємства як 
культура стану упорядкованості в групі характеризує сукупність ознак, що вка-
зують на рівень внутрішньої упорядкованості взаємодії між складовими цілого 
тобто системи, обумовлена ієрархічною або лінійною будовою цього цілого; 
культура праці на підприємстві включає трудові навички працівників, стан про-
дуктивних сил, система моральних орієнтирів, цінностей і умов: організацій-
них, соціальних, технічних, екологічних, зовнішньо економічних, психофізіоло-
гічних, естетичних і суспільно-політичних, що забезпечують задоволення 
потреб в економічному й соціальному аспекті для працівника під час трудової 
діяльності.  

Характеристики групи культури створення організації включають: організа-
ційну культуру підприємства як культуру процесу створення нової групи інди-
відуумів, соціально-психологічну культура працівників, культуру мовлення 
працівників, культура поведінки працівника, культура мислення працівника. 

Організаційну культуру підприємства як культуру процесу створення нової 
групи індивідуумів включає процес започаткування, що описує дії з утворення 
нового в існуючому середовищі або відокремлення в іншу групу через ряд роз-
біжностей в існуючій системі); соціально-психологічна культура працівників 
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включає комплекс активно реалізованих соціальних і психологічних відносин і 
відповідних умінь, які повинні містити: систематичне самовиховання культур-
них спрямувань, навичок, високий рівень етики ділового спілкування; психоло-
гічну саморегуляцію та самоконтроль; творчий підхід, вміння реально оцінюва-
ти свої можливості та включає в себе як освіченість, так і основні параметри 
розвитку особистості; культура мовлення працівників представляє вербальну 
взаємодіяю із співрозмовником.  

Вміння чітко формулювати й висловлювати свою думку, вміти сприймати дум-
ки співрозмовника й уміти слідкувати за думками кількох співрозмовників одразу, 
тобто вміння ведення монологу, діалогу та полілогу; культура поведінки працівни-
ка відображає нормативно-регулятивна категорія, в якій визначальними можуть 
бути й особистісні якості. Являє собою складний розділ — культура почуттів, яку 
надзвичайно важко звести у певні рамки й межі те, що формується на несвідомому 
рівні і знаходить прояв у вигляді емоцій. Емоційний стан людини, хоча й може бу-
ти керованим, проте застосовувати його може у такому вигляді далеко не кожен 
працівник); культура мислення працівника надзвичайно важливий аспект особисті-
сної культури, який передбачає свідому організацію власного мислення й надзви-
чайну самоорганізацію людини взагалі. Інакше кажучи, культура мислення є пере-
думовою для формування того, що називається особистісною культурою. 

Висновки: Безперечно, можна зазначити, що наявність високого рівня орга-
нізаційної культури на підприємстві — це запорука продуктивної роботи його 
працівників і перспективності розвитку підприємницької діяльності. Процві-
тання підприємства та довготривала життєдіяльність свідчатиме про високий 
рівень організаційної культури підприємства. З огляду на це розглянуті різно-
види культури взагалі (культура підприємства, культура сфери діяльності, куль-
тура індивідуума, нематеріальна культура) та організаційної культури зокрема 
дозволяють визначити місце і роль специфічних соціально-економічних відно-
син у межах певного підприємства. Виокремлення нових основних складових 
організаційної культури підприємства (культура упорядкованих спільних дій, 
культура створення організації, культура упорядкованої групи осіб, культура 
здійснення упорядкування, особиста культура раціональних дій індивідуума) 
дозволяє по-новому орієнтувати спільну діяльність учасників бізнес-процесів. 
Запропоновані специфічні групи різновидів організаційної культури на підпри-
ємстві та надані характеристики складових цих груп дозволяють чітко і точно 
розуміти динаміку процесі взаємодії суб’єктів діяльності на підприємствах. 
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