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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Для успішної реалізації стратегічних цілей підпри#

ємства дедалі більшого значення набуває розуміння ме#
неджментом ролі корпоративної культури та обгрунтуван#
ня доцільності інвестицій в корпоративну культуру. У ба#
гатьох керівників поняття "корпоративна культура", асоц#
іюється з традиціями, закладеними на конкретному
підприємстві, а все інше — просто розумно складені ре#
чення. Проте, це спрощене розуміння. Адже, кожне
підприємство має формувати свою систему корпоративної
культури, щоб насамперед досягти поставленої бізнес#
мети. Ця система повинна складатися з певних цінностей і
поділятися керівниками цього підприємства. Саме тому
культура, яка формується, стає своєрідною візитною кар#
ткою підприємства, за якою можна робити висновки про її
носія. На підприємстві корпоративна культура створює
особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує людей на
виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та інтен#
сивність роботи кожного працівника, зводяться до мініму#
му виробничі конфлікти. Сьогодні більшість керівників
розглядають корпоративну культуру як потужний стратег#
ічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досягнен#
ня загальних цілей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Історія досліджень питань корпоративної культури

бере початок у середині минулого сторіччя. Справжнім
розквітом досліджень проблем корпоративної культури
стали 80#і роки минулого століття, коли у своїх працях до
цього питання звернулися такі науковці, як Е. Шайн,
В. Сате, К. Голд, К. Шольц, C.Девіс, Г. Морган.

В Україні та у Росії до проблеми корпоративної куль#
тури в 90#і роки звернулися менеджери, соціологи, пси#
хологи, культурологи. Серед них можна назвати А.А. Радугіна,
Г.А. Дмитренка, А.І. Пригожина, А.П. Єгоршина та інших.

Мета дослідження — обгрунтувати напрями удоско#
налення формування корпоративної культури організації
в системі організаційно#управлінських відносин та визна#
чити науково обгрунтовані напрями інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Підприємство є центральним діловим інститутом сусп#

ільства, де розвивається творча особиста ініціатива, є особ#
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ливим інститутом з певними соціальними зобов'язаннями
не тільки перед своїми членами, але й перед суспільством
у цілому. Саме тому, що діяльність підприємств відрізняєть#
ся розмаїтістю, а взаємини, які виникають в ході діяльності,
найчастіше складні й багатогранні, особливу увагу необх#
ідно приділяти розвитку корпоративної культури, що вклю#
чає удосконалення законодавчої бази і формування мо#
рально#етичних основ взаємодії. Аналіз і розвиток пози#
тивних тенденцій у динаміці корпоративної культури доз#
воляють підвищити керованість будь#якого економічного
об'єкта, у тому числі й корпорації, особливо в умовах не#
визначеності й нестабільності зовнішнього середовища.

Удосконалення корпоративної культури, перетворен#
ня її в потужний потенціал, що спонукує й поєднує всі по#
чинання, може стати одним з важелів підвищення ефек#
тивності функціонування підприємств.

Можна виділити три складові розвитку культури:
— "збільшення" — збільшення кількості сформульо#

ваних важливих положень, що розділяють працівники та
збільшення рівня цінностей;

— "прояснення" — внесення ясності, узгодженості та
обгрунтування в пріоритети культури;

— "усвідомлення" — підвищення ступеня усвідомле#
ності корпоративних цінностей.

Підтримка корпоративної культури здійснюється через
наступні напрями.

1. Підбір працівників. Наймання людей з відповідни#
ми знаннями, навичками і здібностями, а також з психоло#
гічним настроєм до успішного виконання певної роботи.
Остаточний вибір кандидата залежить від суб'єктивної
інтуїтивної оцінки того, хто приймає рішення.

2. Дії вищого керівництва. Особливо цінності керівниц#
тва, норми поведінки і оцінки, які сприймаються всією
організацією, чинять значний вплив на культуру.

3. Соціалізація. Являє собою процес адаптації нових
членів в організації, сприйняття її культури.

4. Реакції керівників на критичні ситуації та органі#
заційні кризи. В залежності від глибини та розмаху може
проявлятися в посиленні існуючої культури або в введенні
нових цінностей і норм, що певною мірою змінює її.

5. Моделювання ролей, навчання та тренінгів. Навчан#
ня підлеглих дозволяє їм засвоїти порядок виконання ро#
лей, які сприяють підтриманню корпоративної культури.
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6. Критерії у визначенні винагоро#
ди і статусу.

7. Розвиток комунікаційних зв'яз#
ків.

8. Організаційні символи та обря#
ди [4].

Поєднаємо ці два уявлення для
розробки конкретних інструментів, ре#
комендацій та обгрунтування інвес#
тицій з розвитку культури в організації.

1. За напрямом "Товщина корпо#
ративної культури". Одним напрямів
посилення корпоративної культури є
збільшення кількості сформованих
положень.

Збільшення корпоративної куль#
тури можна представити рис. 1.

Необхідність їх збільшення об#
грунтована прагненням організації до
максимального передбачення зовніш#
нього середовища (стабільності).

Ми пропонуємо сформувати поло#
ження, норми поведінки та ідеали в наступних сферах: табу
(заборони); ставлення організації до клієнтів; ставлення
організації до постачальників; ставлення організації до
співробітників; норми і стандарти якості послуг; етика та кон#
цепція менеджменту; система цінностей;імідж організації.

Також важливо, щоб ці норми поведінки поділялися
лідерами організації, а не тільки створювалося ними. Всі
ці норми повинні бути представлені в кодексі організації
та основних документах її функціонування. Доцільно та#
кож впровадити електронний банк знань, в якому всі по#
ложення будуть зберігатись, а також буде можливість їх
оновлювати та обговорювати як оф#лайн, так і он#лайн.

2. Прояснення корпоративної культури та прошарки
культури.

Другим важливим продуктом, на мою думку, який
організація має репродукувати засобами культури, є сенс
в існуванні, необхідність суспільству, призначення  [3].

Прошарки культури виникають внаслідок ієрархії по#
ложень та проявляються через наявність корпоративної
культури [5]: системи цінностей; кодексів поведінки; норм
окремих підрозділів; посадових норм.

3. "Усвідомлення" корпоративної культури.
Для "усвідомлення" співробітниками положень куль#

тури існує ряд інструментів [2]:
1) навчання та тренінг для менеджерів, нових працівників.

На навчанні пояснюються азові положення, причини їх по#
яви. Повідомляються очікувані дії від працівників, по можли#
вості ці дії тренують. Результативним є наставництво;

2) дії керівництва. Ми пропонуємо виділити зону відпо#
відальності за цілеспрямовані та скоординовані дії по уп#
равлінню культурою. Посадова особа, що відповідає за
культуру в організації, має стати "духовним лідером" —
носієм та еталоном культури;

3) відбір працівників. Необхідно переглянути вимоги до
винайму працівників та інформацію щодо претендентів на
співбесіді — відбирати працівників, які підходять під кор#
поративну культуру, та прививати її вже на етапі найму;

4) перегляд причин та процедури звільнення працівників.
Узгодження процедури прийняття рішення щодо звільнення
працівника з постулатами культури. Формалізувати прийняте
рішення про звільнення. Зробити алгоритм прийняття рішен#
ня та процедуру звільнення прозорою для всіх працівників;

5) перегляд компенсаційних схем (нагороди, привілеї,
статуси). За що співпрацівники отримують гроші? Критерії
кращого співробітника за результатами тижня, місяця,
кварталу, року? Визначити, за що працівники отримують

оклад, за що премії. Що визначає розмір заробітної пла#
ти? Яка схема компенсації та постулати корпоративної
культури вживаються в розумі співробітників?

6) ритуали, обряди та організаційні символи, легенди і
міфи. Тут набір інструментів обмежений лише фантазією
та фінансовими можливостями. Єдине правило: відпо#
відність постулатам культури.

За визначеними напрямами керівництво підприємство
повинно сформувати інвестиційний план підтримки корпо#
ративної культури. Для формування он#лайнового просто#
ру корпоративної культури доцільно використовувати сучас#
ну корпоративну мережу з елементами соціальних сервісів.
Це дозволить адаптувати цілі та особливості функціонуван#
ня підприємства до цілей розвитку кожного фахівця.

ВИСНОВОК
У теперішніх економічних умовах керівнику підпри#

ємства слід на перший план виносити моральні цінності,
тому що саме вони регламентуються в усіх сферах життя
людини моральними нормами і принципами. Інвестиції в
корпоративну культуру дозволять сформувати простір кор#
поративних цінностей, що буде підтримуватись сучасними
управлінськими та інформаційними технологіями. Все це,
у свою чергу, призведе до позитивних та успішних резуль#
татів: міцних позицій на ринку товарів, тривалих взаємин
та співпраці із клієнтами (споживачами), визнання, пова#
ги, позитивного іміджу, високих фінансових результатів.
В перспективі подальших досліджень формування струк#
тури банку знань корпоративної культури організації.
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Рис. 1. Процес збільшення корпоративної культури


