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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність менеджменту та загальні перспекти�

ви підприємства визначаються ефективністю управлін�

ня його корпоративною культурою. Як справедливо заз�

начили Камерон К., Куін Р. [1, с. 24—25], добре відоме,

що до 3/4 зусиль, які спрямовуються на реінжирінг,

менеджмент загальної якості (TQM), стратегічне плану�

вання та скорочення розмірів компаній виявлялися по�

вністю безуспішними. Тим більше, ці дії дуже часто ство�

рювали проблеми, які обумовлювали загрозу існуван�

ня компанії в цілому. Однією з грунтовних причин таких

невдач було нехтування корпоративною культурою

підприємства. При цьому, питання оцінювання стану уп�

равління корпоративною культурою практично не дос�

ліджено. Проте саме таке управління може безпосеред�

ньо впливати на корпоративну культуру підприємства та

формувати, змінювати й підтримувати її профіль, досяг�

нутий рівень, місце в компанії та специфіку структуру�

вання.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведене попереднє дослідження спеціальної літе�

ратури дозволило виділити найбільш фундаментальні

розробки питання діагностики корпоративної культури

в зарубіжній науці, серед яких: метод клінічного дослі�

дження Шейна Е. [2], метод діагностики корпоративної

культури організації, запропонований Камероном К. і

Куіном Р. [1].

Власні підходи до вирішення цього питання запропо�

нували українські науковці. Запропонована Захарчин Г. ме�

тодика діагностики організаційної культури [4, с. 221—

225] грунтується на основі оцінки її функцій. Визнаючи

практичну цінність цієї методики, слід зазначити, що її вико�

ристання висвітлює ступень виконання корпоративною (в

редакції автора — організаційною) культурою призначен�

ня інтеграції внутрішнього середовища підприємства без

врахування зовнішніх аспектів її функціонування, зокре�

ма ступеня адаптації до зовнішнього середовища.
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У свою чергу науковці під керівництвом Хаєта Г.Л.

обгрунтували метод оцінки корпоративної культури з по�

зиції кваліметрії — визначення якості корпоративної

культури [5, с. 200—227]. Безперечною перевагою та�

кого методу оцінювання є забезпечення формування за�

гальної тенденції, гуманістичної спрямованості та по�

треб зовнішнього середовища. Проте доволі дискусій�

ним є запропоноване визначення властивостей корпо�

ративної культури, за яким передбачається розкладан�

ня кожної властивості до отримання найпростіших за

рівнями ієрархії та не повною мірою враховується струк�

тура корпоративної культури. Крім того його застосу�

вання є обмеженим вищими навчальними закладами.

Кицак Т.Г. запропонував методику оцінювання кор�

поративної культури на підприємстві шляхом розрахун�

ку інтегрального показника корпоративної культури,

який включає показники значимості корпоративних

цінностей, ефективності роботи та рівня організації ви�

робничого процесу, колективізму і поваги до особис�

тості, рівня задоволення співробітників від праці,

зовнішніх проявів корпоративної культури, здорового

способу життя [6].

Рейтингування корпоративної культури, розробле�

не Балою О. [7], передбачає дворівневу її структуриза�

цію (зовнішній та внутрішній рівні прояву) та дозволяє

здійснити ранжування машинобудівних підприємств за

присвоєним рейтингом. Попри безумовну теоретичну та

практичну цінність запропонованого підходу він має

певні суперечності в частині визначення структурних

елементів корпоративної культури (наприклад, розгляді

на одному рівні елементу "управління" та елементів та

"розвиток працівників", "система мотивування", які є

складовими управління ).

У цілому проведений аналіз дозволив констатува�

ти, що в переважній більшості спеціальної літератури

діагностика корпоративної культури проводиться з ме�

тою аналізу та виявлення взаємозв'язків і рівня інтег�

рації корпоративної культури компанії, що проголо�

шується та її персоналу без надання належної уваги її

оцінюванню за різними критеріями.

Особливістю полікритеріальної діагностики є виз�

начення системи обгрунтованих критеріїв, що характе�

ризують межі оптимальності функціонування в різних

діапазонах та формують базу для порівняння фактич�

них значень індикаторів з оптимальними. Як справед�

ливо зауважила Мельник О. [8, с. 24], попри визнання

важливості критеріальної бази діагностики у спе�

ціальних джерелах її науковий інструментарій вимагає

подальшої розробки. Враховуючи вищевикладене, ак�

туальним є розвиток теоретичних та методологічних за�

сад оцінювання стану управління корпоративною куль�

турою для посилення об'єктивності результатів та ком�

плексного вивчення її стану як за структурою так і за

інтенсивністю прояву функцій, що визначають її призна�

чення для підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування моделі полікритеріаль�

ної діагностики корпоративної культури машинобудів�

них підприємств, використання якої сприяє збільшен�

Рис 1. Модель полікритеріальної діагностики корпоративної культури підприємства

Джерело: авторська розробка.
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ню об'єктивності результатів діагностики та передбачає

комплексне оцінювання її стану за різними критеріями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під діагностикою корпоративної культури підприє�

мства слід розуміти цільове оцінювання стану його кор�

поративної культури, тенденцій і перспектив її розвитку

на основі системи індикаторів з метою прийняття об�

грунтованих управлінських рішень, спрямованих на усу�

нення проблемних моментів та слабких сторін діючої

корпоративної культури, використання умов функціо�

нування і сильних позицій корпоративної культури

підприємства.

Загалом, система полікритеріальної діагностики

корпоративної культури підприємства є сукупністю тех�

нології, методів, методик, індикаторів, критеріїв, су�

б'єктів, об'єктів і ресурсів, які взаємодіють між собою

та забезпечують порівняння фактичних значень індика�

торів корпоративної культури підприємства з оптималь�

ними.

Схематично розроблена модель полікритеріальної

діагностики корпоративної культури підприємства пред�

ставлена на рисунку 1.

Діагностування корпоративної культури підприєм�

ства повинно спиратись на обраний підхід. Американсь�

кий дослідник Мохан М. [9] досить грунтовно виокре�

мив три підходи до вивчення корпоративної культури:

1) символічний підхід, в основу якого покладені уяв�

лення про компанію, як про систему, внутрішнє середо�

вище якої характеризується відомим рівнем соціальної

невизначеності;

2) когнітивний підхід, при якому корпоративна куль�

тура розглядається як окремий набір правил, вірувань,

знань;

3) систематичний підхід, заснований на виборі ос�

новного культурного визначника організаційного кліма�

ту, який формується під впливом об'єктивних властиво�

стей організації.

Індикаторами корпоративної культури підприємства

повинні виступати показники зміни корпоративної куль�

тури, що використовуються для обгрунтування політи�

ки управління нею, спрямованості розвитку корпоратив�

ної культури підприємства та оцінювання їх результа�

тивності. В свою чергу індикатори корпоративної куль�

тури підприємства слід діагностувати за 3 рівнями: 1

рівень — базові уявлення, що знаходяться в основі

зовнішніх проявів, 2 рівень — проголошувані цінності,

правила і норми поведінки, 3 рівень — наочні артефак�

ти.

Критична оцінка та узагальнення спеціальної літе�

ратури [1—8] уможливила узагальнення, систематиза�

цію та доповнення елементів корпоративної культури,

які можуть виступати її індикаторами.

На 1 рівні базових уявлень необхідно проводити

діагностику корпоративної культури підприємства з ви�

користанням індикаторів: мета підприємства; суспільні

уявлення (суспільна відповідальність, наявність суспіль�

но�значимих цінностей, імідж підприємства); юридичні

уявлення (юридична відповідальність, турбота про кон�

фіденційність); суспільне партнерство (уявлення праці�

вників (відданість підприємству, відношення співробіт�

ників до праці); якість трудового життя (стиль керівниц�

тва, соціальне партнерство, індивідуальний підхід до

співробітників); соціально�психологічний клімат.

На 2 рівні проголошуваних цінностей у якості інди�

каторів корпоративної культури підприємства можуть

розглядатись: задекларована місія підприємства; задек�

ларовані ділові принципи; корпоративні правила (колек�

тивний договір, правила трудового розпорядку, кодекс

корпоративної етики, положення про структурні підроз�

діли, посадові інструкції, інші правила і норми поведін�

ки), система оплати праці, стимулювання працівників,

кадрова політика.

У якості індикаторів діагностики корпоративної

культури підприємства на рівні артефактів слід викори�

стовувати: корпоративні атрибути (прапор, товарний

знак, логотип, гімн, слоган, сайт підприємства,); корпо�

ративна історія, герої, міфи; фірмовий стиль (фірмовий

одяг, фірмові шаблони для документів, фірмові кольо�

ри, фірмова поліграфічна продукція (візитні, картки,

каталоги, буклети), архітектурне середовище компанії;

корпоративні традиції (корпоративні свята, корпора�

тивні заходи, корпоративні ритуали); корпоративні ко�

мунікації (корпоративний етикет, корпоративна мова

спілкування, сленг, стиль поведінки), рейтинг компанії.

При діагностиці корпоративної культури підприєм�

ства за кожним із індикаторів слід визначити базовий

підхід до їхнього вимірювання. Доволі логічним є зас�

тосування відповідних критеріїв вимірювання, які виз�

начають ступінь сприйняття кожного індикатору —

інтенсивність прояву. Як справедливо зазначила Захар�

чин Г., "в цьому випадку маємо прямо пропорційну за�

лежність: із збільшенням числа цінностей, які сприйма�

ються персоналом підприємства, зростає відповідно і

вага впливу організаційної культури" [3, с. 213].

Загалом, критерії діагностики є оптимальними зна�

ченнями відповідного індикатора. Таким чином, вимір

рівня корпоративної культури підприємства за кожним

індикатором слід проводити через його порівняння з

критерієм. При цьому, важливим при вимірі інтенсив�

ності аналізувати кожен індикатор з позиції відповід�

ності. Так індикатори 2 рівня "проголошувані цінності"

повинні узгоджуватись з базовими уявленнями, у свою

чергу індикатори 3 рівня "наочні артефакти" — спира�

тись на проголошувані цінності та відображати базові

уявлення.

Враховуючи специфіку корпоративної культури

діагностику слід проводити з урахуванням двох аспектів

її прояву: в зовнішньому та внутрішньому середовищі

підприємства. Тому, аналізуючи корпоративну культу�

ру підприємства за кожним індикатором, слід також оці�

нювати інтенсивність виконання функцій корпоративної

культури за кожним з індикаторів:

— інтенсивність адаптації до зовнішнього середо�

вища;

— сприяння інтеграції внутрішнього середовища;

— інтенсивність ідентифікації підприємства й його

співробітників.

Складність діагностики корпоративної культури

підприємства обумовлюється її специфікою як об'єкта

менеджменту, зокрема якісним виміром з одного боку

та унікальністю для кожної компанії — з іншого. Тому,

важливим є встановлення уніфікованих критеріїв її діаг�
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ностики, використання яких уможливить порівняння ста�

ну корпоративної культури різних підприємств та вияв�

лення перспектив функціонування корпоративної куль�

тури конкретного підприємства, оцінювання її динамі�

ки, виявлення загроз та перешкод у цій сфері.

Враховуючи вищевикладене можуть бути викорис�

таними такі загальні комплексні методи діагностики:

1) метод динамічної оцінки, що грунтується на діаг�

ностиці динаміки корпоративної культури підприємства;

2) метод еталонної оцінки корпоративної культури

підприємства.

Використання методу динамічної оцінки спрямова�

ний на виявлення перспектив розвитку корпоративної

культури підприємства та передбачає оцінювання дина�

мічних змін, встановлення трендів. Критеріями оціню�

вання при використання цього методу виступають фак�

тичні значення кожного індикатора за минулий або ба�

зовий період діагностики.

Застосування методу еталонної оцінки корпоратив�

ної культури підприємства надає можливість для оціню�

вання й порівняння стану корпоративної культури різних

підприємств порівняно з максимальними можливостя�

ми. При визначенні критеріїв діагностики за цим мето�

дом слід відштовхуватись від еталонного значення кри�

терію. Воно може дорівнюватись 1, або варіювати в за�

лежності від політики підприємства.

ВИСНОВКИ
У цілому використання розробленої моделі полікри�

теріальної діагностики корпоративної культури підприє�

мства, яка передбачає комплексне оцінювання її стану

за 3 рівнями (базовими уявленнями, проголошеними

цінностями та артефактами) за 2 методами (еталонної

та динамічної оцінки), дозволяє отримувати результати

оцінки стану корпоративної культури підприємства в

розрізі 19 груп індикаторів та критеріїв, що забезпечує

якісну інформаційну базу для прийняття управлінських

рішень щодо тенденцій і перспектив її розвитку, усунен�

ня проблемних моментів та слабких сторін діючої кор�

поративної культури, використання умов функціонуван�

ня і сильних позицій для підвищення загальної ефектив�

ності компанії.

Перспективою подальших розвиток у цьому на�

пряму є формування організаційних засад полікрите�

ріальної діагностики корпоративної культури підприє�

мства та врахування отриманих результатів діагнос�

тування як підгрунтя для удосконалення теоретичних,

методологічних та організаційних засад управління

корпоративною культурою в сучасних економічних

умовах.
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