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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ         

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті досліджені питання щодо сутності організаційної культури як 

передумови розвитку персоналу підприємства. Визначено основні чин-

ники організаційної культури, які обумовлюють розвиток персоналу пі-
дприємства.  

Ключові слова: організаційна структура, персонал підприємства, органі-
заційна культура, розвиток. 

 

В статье исследованы вопросы о сущности организационной культуры 

как предпосылки развития персонала предприятия. Определены основ-

ные факторы организационной культуры, которые обусловливают раз-
витие персонала предприятия. 

Ключевые слова: организационная структура, персонал предприятия, 

организационная культура, развитие. 
 

In article questions of essence of organizational culture as preconditions of   

development of the personnel of the enterprise are investigated. Major factors 

of organizational culture which cause development of the personnel of the 

enterprise are defined.  

Keywords: organizational structure, company personnel, organizational 

culture, development.  

 

 Сьогодні розвиток ринкового середовища обумовлює нові правила по-

ведінки українських підприємств, в результаті чого формується уявлення про 

те, що не тільки матеріальний капітал є основою стабільної діяльності та 

конкурентоспроможності, а й інтелектуальний, моральний та культурний по-

тенціал стає запорукою прибутковості та розвитку підприємства. В умовах 

сучасних перетворень у суспільстві спостерігається зростання наукового й 

практичного інтересу до організаційної культури. Роль організаційної куль-

тури надзвичайно важлива й багатоаспектна, оскільки культура впливає на 

всі життєво важливі процеси підприємства: економічні, політичні, технологі-

чні, соціальні, інноваційні тощо. Організаційна культура охоплює більшу ча-

стину явищ духовного й матеріального життя колективу: домінуючі в ньому 

матеріальні цінності й моральні норми, прийнятий кодекс поведінки. 
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Розвиток наукових підходів щодо дослідження ролі організаційної куль-

тури в процесі розвитку персоналу знайшов відбиття в працях науковців як 

дальнього, так й ближнього зарубіжжя: П. Друкера,  С. Адамса,  Є. Лоулера,  

Л. Портера,  А. Маслоу,   Р. Рютенгера,   Ю. Анісімова,  В. Батутина,  І. Бого-

молової,  А. Єгоршина,  А. Кибанова,  А. Пригожина,  Т. Соломанідіної,                

В. Маслова, С. Шекшні, Б. Мільнера та ін. Вітчизняна наука лише недавно 

розпочала вивчати роль організаційної культури у тісному зв’язку з пробле-

мами формування та розвитку персоналу, про що свідчить аналіз праць віт-

чизняних фахівців  О. Антонюк,  Л. Бестелесної, Д. Богині, А. Воронкової,                

О. Грішнової, В. Данюка, О. Дяків, А. Колота,  О. Кузьміна, Е. Лібанової,          

І. Мажури,  О. Мортякової, Г. Назарової,  В. Петюха, Н. Чухрай,  Л. Шауль-

ської, І. Швець та ін. Незважаючи на значні надбання як закордонних, так і 

вітчизняних вчених у сфері нових  підходів до організаційної культури  та її 

впливу на розвиток персоналу, це питання належить до найменш системати-

зованих. Але і в наш час проблема є відкритою для розробок. В наукових 

працях усе ще нема однозначної думки щодо сутності організаційної культу-

ри та механізмів її впливу на персонал, його розвиток й ефективне викорис-

тання.  

Наприкінці 90-х років XX століття сформувавсяя новий підхід до 

управління персоналом, а саме: об'єктом управлінської діяльності стають не 

тільки люди, їхні потреби, їхня діяльність, але й організаційні цінності. Там, 

де відсутні чіткі уявлення про організаційні цінності, де між членами органі-

зації не налагоджена «мова культури», де люди не готові вирішувати конфлі-

кти, а цінності не здатні поєднувати людей, культура не може бути ресурсом  

управління й потенціалом підприємства. 

Особисті цінності, усвідомлення необхідності розвитку розглядаються як 

центральний компонент мікрокультур, який визначає ритуалізованість про-

фесійних дій і форм спілкування [1, С. 178-179 ]. 

О. Тихомирова відмічає, що передусім «необхідно визначити загальні на-

прямки розвитку культури, які будуть проводитися зміни, які цілі переслідує 

організація коли  формує та розвиває свою культуру» [2, С. 104]. О. Грішнова 

та Я. Ольшанська  підкреслюють, що «не лише цінності суттєво впливають 

на функціонування організаційної культури системи, але й корпоративна сис-

тема впливає на цінності працівника. Наприклад, якщо в  компанії однією з 

найважливіших цінностей є розвиток, то цінності персоналу такої компанії 

мають проявлятися у прагненні до розвитку. У даному аспекті розвиток і са-

морозвиток має стати  цінністю переважної більшості працівників компанії  

[3, С. 228].   

Необхідно зазначити, що досі в багатьох організаціях питаннями органі-

заційної культури на професіональному рівні ніхто не займається. Проблеми 

формування організаційної культури часто зводяться до впровадження імі-

джових та розважальних програм, тоді як потенціал  культури може бути ро-

зкритий лише за умови її стратегічного спрямування.  
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А.М. Колот зазначає, що розвиток  культури пов’язаний з визначенням 

базових цінностей, знаходженням способів соціальної згуртованості співро-

бітників, встановленням певного типу відносин між членами організації, а 

також з зовнішнім середовищем [4, С.14]. Отже, ефективна, здатна до розви-

тку   культура дозволяє: підвищити кваліфікацію персоналу за допомогою 

створеної системи оцінки, навчання й розміщення кадрів; поліпшити якість 

виконуваної діяльності за рахунок стандартизації критеріїв якості й системи 

атестації, навчання й контролю. 

Економіка знань різко підвищує цінність активів людського капіталу − 

його знань, кваліфікації, досвіду. Поява нових технологій, матеріалів, устат-

кування вимагає постійного творчого використання й поповнення знань, від-

новлення професійних навичок, тобто постійного навчання або освіти впро-

довж усього життя    [ 5, С. 178-179 ]. 

На думку П. Друкера [6, С. 26], завдання сучасного менеджменту персо-

налу вимагає кращої роботи зі знаннями й інноваціями, а також їх комерціа-

лізації, що й припускає впровадження управління знаннями в систему управ-

ління організацією, а також виділення управління знаннями в окрему область 

діяльності керівництва й працівників. 

Разом з тим,  не дивлячись на актуальність вказаних проблем і ступінь їх 

наукового опрацьовування, ще недостатню увагу приділяють питанням взає-

мозв'язку організаційної культури як основи розвитку персоналу. Аналіз нау-

кових поглядів свідчить, що в економічній літературі сьогодні проблема ор-

ганізаційної культури та розвиток персоналу не розглядається системно з по-

зицій економіки знань. Тоді як практика менеджменту персоналу ставить но-

ві задачі та  умови  щодо зростання ролі нематеріальних активів підприємст-

ва та їх важливої складової організаційної культури. Актуальність та значу-

щість теми дослідження полягає в необхідності визначення ролі організацій-

ної культури як чинника розвитку персоналу та зростання значущості служби 

управління персоналом.  

Метою статті є обґрунтування  впливу організаційної культури як чинни-

ка   розвитку  персоналу на конкурентоспроможність підприємства. 

Розуміння важливості організаційної культури і особливий інтерес до 

неї з'явився у західних дослідників на початку 80-х років XX століття, після 

проведення у США великого дослідження, яке мало на  меті виявити виріша-

льні чинники успіху кращих компаній і фірм. У підсумку був зроблений ви-

сновок про те, що"…по суті, важко назвати хоча б одну процвітаючу компа-

нію, яка була б лідером у своїй справі й не володіла б цілком помітною орга-

нізаційною культурою"[6, С. 28-29]. В силу актуальності даної проблеми, ми 

у своєму дослідженні також звернулися до вивчення організаційної культури 

сучасного українського бізнесу.  

Дослідження, які  було нами проведено на ряді одеських підприємств і ор-

ганізацій впродовж 2010–2011 рр., показали, що більшість вітчизняних ком-
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паній, організацій і фірм сформували або незабаром сформують свою  власну 

організаційну культуру (рисунок). Головний висновок за результатами дослі-

дження полягає в наступному: більшість вітчизняних компаній, організацій і 

фірм сформували або незабаром сформують свою  власну організаційну ку-

льтуру (рисунок). Більше половини (56,72%) представників вітчизняних ком-

паній вже сформували, а також формують свою власну корпоративну культу-

ру.  

На питання щодо змін, які відбулися за останні роки у вимогах до квалі-

фікації працівників, близько 75% респондентів відповіли, що такі зміни дійс-

но мають місце (таблиця). 

При цьому  зміни, які відбулися, відчувають більше працівники великих і 

середніх підприємств, ніж працівники малих фірм (74% і 80% проти 56% від-

повідно).  

32,84%

23,88%

20,90%

14,93%
7,45%

Так, така культура цілком

сформувалася в нашій  компанії

Така культура тільки

зароджується в нашій компанії 

Така культура не сформувалася,

але найближчим часом буде

сформована

Такої культур не має і навряд чи

найближчим часом вона

сформується

важко сказати

Рисунок. Наявність  організаційної культури в сучасних українських організаціях  

 

Таблиця 

 Відповіді щодо зміни вимог  до рівня професіоналізму працівників, % 

 Всього  

серед  

працівників 

Працівники  

великих  

підприємств 

середніх  

підприємств 

малих  

підпри-

ємств 

Безумовно так 32,84 30,43 37,14 22,22 

Скоріше так 41,79 43,48 42,86 33,33 

Скоріше ні 16,42 17,39 11,43 33,33 

Безумовно ні 2,98 4,35 2,86 − 

Важко сказати 5,97 4,35 5,71 11,12 
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     У відповідь на пропозицію пояснити, в чому саме проявилася зміна 

вимог до професіоналізму, практично всі респонденти вказали на їхнє пі-

двищення (жорсткість). 

У той же час потрібно зауважити, що на Україні ще мало підприємств, 

які мають  спеціальні служби, які займаються формуванням і впрова-

дженням корпоративних цінностей. Тому керівництву українських підп-

риємств ще необхідно усвідомити значимість організаційної культури, яку 

все частіше називають нематеріальною основою розвитку й успіху будь-

якого підприємства, а отже його персоналу. Корпоративна свідомість, 

звички, писані і неписані «правила гри» – це і є організаційна культура 

підприємства.  

Формування ефективної організаційної культури, передбачає необхід-

ність реалізації низки заходів. Слабку культуру не подолають окремі 

спроби керівництва поліпшити соціально-психологічний клімат, тому  не-

обхідна розробка і втілення стратегії формування  культури в цілому.  

При дослідженні поняття організаційної культури слід мати на увазі, 

що найчастіше під цим поняттям розуміють культуру організацій як яки-

хось об'єктів, систем. Однак, дослідження організаційної культури не 

тільки з позицій управління персоналом, організаційної поведінки й т.п., 

але й теорії організації, надає підстави для висновку, що сутність поняття 

«організаційна культура» на даному рівні дослідження – рівні організа-

ційної науки – це культура організації соціально-економічної системи, в 

якій ведучу роль грає персонал підприємства. 

Оскільки організаційна культура присутня у всіх сферах діяльності 

людини на підприємстві її функції мають бути реалізовані у всіх функціо-

нальних блоках системи управління підприємством. Організаційна куль-

тура, впливаючи на кожний функціональний блок системи управління 

ідеологію. Відтак, організаційна культура створює фундамент процесу 

управління – його ідеологію. Управління організацією здійснюється лю-

дьми, при чому як суб'єктом, так і об'єктом управління є – люди. Важливо 

також, що культура – категорія чисто людська, і організаційна культура 

формується у свідомості людини – персоналу підприємства як її носія і 

розповсюджувача. Тому вплив організаційної культури безпосередньо 

спрямовано на робітника, а через нього вже на виробничий процес, якість 

продукції й т.п. Персонал, що володіє високим потенціалом розвитку (за 

рахунок підвищення кваліфікації, ротації), у порівнянні з устаткуванням, 

технологією й т.п., постійне відновлення яких неможливо. Невипадково в 

сучасних умовах швидкого науково-технічного прогресу, обмеженості зо-

внішніх ресурсів можливість для підприємства розвиватися, використо-

вуючи внутрішній потенціал, а отже його персонал, є одним з найважли-

віших факторів зростання конкурентоспроможності [7, С. 154]. Зрозуміло, 

чому головною метою організаційної культури є забезпечення самооргані-
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зації соціально-економічної системи та її основи  персоналу, який спря-

мований на постійний розвиток. Отже, досягнення головної мети органі-

заційної культури можливо через підвищення рівня розвитку персоналу 

підприємства.  

Можливості розвитку персоналу  обумовлюють професійні здібності, 

особисті характеристики,  мотивація працівників. Важливо, що трудовий 

потенціал – векторна величина, тобто низьке значення одного компонента 

не може бути компенсована високим значенням іншого. Вектор трудового 

потенціалу може міняти напрямок (тобто характер розвитку – зростати 

або зменшуватися), форму розвитку (прямолінійно, експоненціально, у 

вигляді синусоїди й ін.). Завдання організаційної культури – задати вір-

ний напрямок і характер розвитку трудового потенціалу для даного підп-

риємства.  

Із часом компетенція працівника зростає за умови постійного підви-

щення кваліфікації, професійних навичок, знань, навчання, досвіду робо-

ти. Однак, якщо працівник не поліпшує й не підтримує на винному рівні 

складові компетенції, вона починає падати. Вектор трудового потенціалу 

в кожний період часу залежить від рівня компетенції: росте компетенція, 

росте й трудовий потенціал.  

Отже, організаційна культура визначає спрямованість вектора трудо-

вого потенціалу, а також впливає на всі складові його компонента. Під-

вищення трудового потенціалу приводить до росту компетенції й трудової 

етики персоналу. В остаточному підсумку, це означає зростання прибут-

ку, прибутковості організації. 

Критеріями розвитку трудового потенціалу, а отже, й досягнення ос-

новної мети організаційної культури можуть служити: підвищення кіль-

кості досліджень, рацпропозицій, розробок, здійснених працівниками ор-

ганізації, а також кількості патентів, ліцензій, авторських прав і т.п. орга-

нізації;  підвищення продуктивності праці; підвищення кількості фахівців 

з вищою освітою (або минулих перепідготовку, навчання);  зростання до-

ходів працівників. Слід зазначити, що важливе місце належить культурній 

адаптації, як процесу засвоєння кожним робітником системи знань, цілей, 

норм та цінностей підприємства. В процесі культурної адаптації має місце 

перевтілення індивіда та його розвиток. В процесі В процесі культурної 

адаптації, наш погляд,  реалізація рішень щодо формування культури пра-

ці робітника, відіграють особливу роль, оскільки вони пов’язані з вирі-

шенням  наступних завдань: формування культури праці керівника; куль-

тура комунікацій між робітниками; визначення символів статусу й т.п. 

Ключовим питанням при цьому є визнання чинників впливу та відповіда-

льності керівництва за розвиток належної організаційної культури, яка 

сприятиме розвитку персоналу та зростанню репутації  підприємства. 

Будь-які зусилля, пов'язані зі зміною, удосконаленням культури мо-

жуть бути нівельовані за рахунок негативного впливу якого-небудь фак-
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тору, отже, так важливо знати основні фактори, що впливають на культу-

ру підприємства, а також напрямок їх впливу. Найбільш значущий чинник 

внутрішнього середовища, який обумовлюють якість організаційної куль-

тури це рівень освіти й кваліфікації працівників. Вплив рівня освіти й 

кваліфікації працівників на організаційну культуру проявляється в тому, 

які цінності зможуть сприйняти працівники, наскільки можливо прояв 

творчого підходу й ініціативності з їхнього боку, які й у якій кількості не-

обхідні заходи для навчання, ротації, підвищення кваліфікації працівників 

і т.д. 

Творчі здібності людини є ядром розвитку і на відміну від інших ресу-

рсів вони не можуть бути вичерпані. Процес нового, творчо активного пе-

рсоналу передбачає реалізацію стратегічних і тактичних цілей управління 

розвитком людських ресурсів. У якості стратегічної мети пропонуємо ви-

значити створення ефективної багаторівневої системи управління розвит-

ком людських ресурсів для формування, ефективного використання й ці-

леспрямованого перманентного розвитку якісно нового, творчо активного 

людського потенціалу, у тому числі за межами працездатного віку. 

Тактичною метою на сучасному етапі, враховуючи сучасний стан соці-

ально-економічного розвитку України, має бути збереження найбільш ак-

тивної творчої частини персоналу на рівні вимог, що відповідають сучас-

ному періоду, з урахуванням перебудови професійно-кваліфікаційної 

структури кадрів паралельно з реалізацією заходів для удосконалення си-

стеми безперервної освіти і професійного просування працівників відпо-

відно до стратегії, що обрана [8, С. 154]. Досягнення зазначених цілей 

може бути забезпечене шляхом розв’язання таких завдань на мікрорівні: 

прогнозування і планування персоналу; своєчасне підвищення кваліфіка-

ції всіх працівників; атестація персоналу та визначення потреб у навчанні; 

створення системи професійного зростання; аналіз і постійне вдоскона-

лення організаційної культури. 

Якщо персонал не розуміє створюваної керівництвом організаційної 

культури, не розділяє (не приймає) її, то вона залишиться тільки як декла-

рація, а реально існуюча культура буде зовсім іншою. Організаційна ку-

льтура формується в процесі спілкування й спільного вирішення проблем 

для досягнення єдиної мети. У результаті цих процесів виробляються вла-

сні цінності, критерії досягнення загальних цілей, правила й норми пове-

дінки, форми взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Важливо відзначити, що багато функцій організаційної культури тісно 

стикаються з функціями системи управління персоналом. Тому процес 

формування й розвитку організаційної культури перебуває у взаємозв'язку 

й взаємозалежності із процесами управління персоналом, і для ефективної 

реалізації функцій організаційної культури необхідна підтримка системи 

управління персоналом. Якщо в ХХ столітті успіх підприємств більшою 
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мірою визначався технологією виробництва, то сьогодні швидкість науко-

во-технічного прогресу настільки висока, що неможливо постійно обнов-

ляти встаткування, впроваджувати нові технології, міняючи морально за-

старіле на більш сучасне. Тому організаційна культура повинна сприяти 

росту творчого потенціалу, освіти персоналу. 

Організаційна культура, формуючи стійкі духовні зв'язки й комунікації 

усередині організації, створює її внутрішній потенціал, за рахунок якого 

соціально-економічна система зможе вижити в умовах кризи (у результаті 

командного духу персоналу, його відданості організації); розвиватися (за 

рахунок високої кваліфікації працівників, власних розробок і т.п.). Орга-

нізаційна культура це внутрішній потенціал підприємства – ресурс: духо-

вний, нематеріальний, інтелектуальний, який забезпечує самоорганізацію 

системи, отже розвиток персоналу. Забезпечення відповідності організа-

ційної культури й культури працівників підприємства і може бути досяг-

нуте шляхом спеціального анкетування знову найманих співробітників. 

Організаційна культура – це потенціал організації, який проявляється в 

конкретних економічних і фінансових показниках у майбутньому, а інвес-

тиції в організаційну культуру – це інвестиції в потенціал організації та 

розвиток персоналу. 

Підводячи висновки, необхідно зазначити, що: по-перше, організа-

ційна культура повинна, передусім  орієнтувати персонал на постійне на-

вчання, ротацію, внесення раціоналізаторських пропозицій, підвищення 

кваліфікації, що обумовлено високою швидкістю науково-технічного про-

гресу, змін ринкових умов і т.п.; по-друге,  службі управління персоналом  

затвердити  організаційних заходів щодо організації безперервного на-

вчання та відповідної мотивації інноваційної поведінки персоналу; по-

третє, оскільки розвиток організаційної культури є нововведенням, тому 

необхідна відповідна робота з персоналом щодо адаптації його та подо-

лання опору змінам; по-четверте,  розвиток організаційної культури як 

основи розвитку персоналу вимагає удосконалення системи управління 

персоналом.  

Відтак формування та розвиток організаційної культури підприємства 

передбачає цілеспрямовану зміну всіх її основних складових, в яких ма-

ють отримати відображення специфічні особливості, пов’язані з розвит-

ком персоналу.   

Подальшою перспективою наукових розробок мають стати питання 

аналізу організаційної культури як фактору мотивації персоналу підпри-

ємства. Саме організаційна культура може створити мотиваційне поле, 

здатне об’єднати персонал навколо значимих цілей. 
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