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СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 

Янієва Д. Д. Сутність та критерії ефективності управління організаційною культурою орга-
нізації.  

У сучасних умовах ринкової економіки перед керівництвом будь-якої організації завжди постає проблема 
підвищення ефективності її управління. Ця проблема є актуальною як для українських, так і для зарубіжних ор-
ганізацій. Висока ефективність управління підприємством, по-перше, залежить від правильного підходу до управ-
ління персоналом, створення корпоративного духу співробітників та, по-друге, в основі організаційної культури 
керівники компанії повинні закладати ідеї та цінності організації. Тим самим висока ефективність управління 
підприємством зможе забезпечити конкурентні переваги, отже, благополуччя та фінансовий успіх організації. 
Останніми роками організаційну культуру стали визнавати основним показником, необхідним для правильного 
розуміння управління для підприємства. Організаційна культура є важливим чинником успішного функціону-
вання будь-якої організації. Ефективному та швидкому вирішенню поставлених завдань може сприяти лише згу-
ртований колектив, що прагне до єдиної мети, а не команда, яка не відчуває підтримки і не може отримати від 
колег допомоги у складний момент. За допомогою організаційної культури підвищується ефективність обміну 
досвідом, знаннями та навичками. Грамотна побудова організаційної культури може покращити управління ком-
панією, вплинути на відносини співробітників із споживачем послуг, може сприяти прояву ініціативи персоналу, 
а також підвищення нематеріальної мотивації. Організаційна культура допомагає визначити стратегію компа-
нії, а також критерії ефективності у досягненні намічених цілей. В наш час постійні зміни зовнішнього середо-
вища викликають зміни у внутрішньому середовищі підприємств. Саме правильне управління формуванням ор-
ганізаційної культури підприємства допоможе розробити сильний опір зовнішнім перешкодам і залишатися 
конкурентоспроможними на сучасному ринку. 

Ключові слова: управління, організаційний розвиток, організаційна культура, стабільність діяльності, 
підприємство. 

 

Постановка проблеми. Ефективність є 
динамічною якісною категорією, пов'язаною 
з інтенсивністю розвитку організації, яка по-
казує все те, що відбувається у всіх її структу-
рах та елементах процесу вдосконалення. 

Ефективність організаційної культури 
організації проявляється через рівень мотива-
ції її персоналу, імідж організації серед спо-
живачів пропонованих нею послуг, її репута-
цію як роботодавця. Невірно говорити про 
прямий вплив організаційної культури на по-
точну економічну ефективність організації. 
Більш точним є розгляд організаційної куль-
тури як інвестицій у розвиток нематеріаль-
них активів організації. 

Суб'єктом будь-якої господарської діяль-
ності є людина. Погляд на працівника органі-
зації як один із центральних факторів вироб-
ництва послуг свідчить про роль людського 
фактора в сучасних умовах розвитку, що хара-
ктеризуються наявністю прямої залежності ре-
зультатів економічної діяльності організації 
від якості, мотивації, ціннісних орієнтацій, пе-
реконань, моралі, віри, традицій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методичні основи форму-
вання організаційної культури управління 
підприємством знайшли відображення в ро-
ботах таких вчених, як: С. Дубінський [1], 
Т. Кондратьєва [2], В. Краля [3], О.В. Ареф’є-

ва, О.В. Полоус [4], Т.І.  Лепейко, К.О. Бар-
кова [5], І. Новаківський [6], С. Петренко [7], 
І. Сапіцька [8], М. Тарасюк [9], В. Шу-
мейко [10], О. Щербина [11] та інші.  

Однак аналіз наукових досліджень цих 
авторів дав змогу встановити, що на сьогодні 
вдосконаленню сучасних організаційних ку-
льтур управління підприємством не приді-
лено достатньо уваги у фінансово-економіч-
ній літературі. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає у розгляді сутності оцінки ефе-
ктивності організаційної культури управ-
ління сучасними організаціями. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах ринкової кон'юнктури, що 
постійно змінюється, характеризуються наяв-
ністю жорсткої конкуренції, зростанням об-
сягів інформації в організаціях, відносною 
стійкістю характеризуються їх цінності та ку-
льтура.  

Аналіз теоретичних джерел дозволяє 
виділити чотири основні моделі, що розгля-
дають вплив організаційної культури на ефе-
ктивність діяльності організації (табл. 1).  

Поняття «ефективність» часто співвідно-
ситься з поняттям результативності. Обидві 
категорії відносяться до математичних крите-
ріїв, що не дозволяють визначити цінність до-
сягнутих або недосягнутих результатів 
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організації в цілому, про корисність або мар-
ність для її працівників, цілей, що ставляться 
перед ними, ефективність досягнення яких 
вони оцінюють. Сучасний менеджмент нехтує 
математичним характером результативності 

та ефективності, тому найчастіше поряд з 
ними використовується поняття успіху, що 
стає критерієм для багатьох працівників та ор-
ганізацій у сфері менеджменту. 

 Таблиця 1 
Моделі, що розглядають вплив організаційної культури  

на ефективність діяльності організації 
№ 
з/п 

Модель Характеристики 

1 
Процесна 

модель 
Сате 

Розгляд впливу організаційної культури через 7 процесів: 
- процес кооперації між співробітниками – чи сприяє організаційна культура командному чи інди-

відуальному способу виконання завдань; 
- процес прийняття рішення - чи сприяє організаційна культура мінімізації розбіжностей при 

прийнятті рішень; 
- процес контролю – чи сприяє організаційна культура створенню ефективних методів контролю; 
- процес комунікації – чи сприяє організаційна культура покращенню комунікацій між членами 

організації; 
- процес присвяченості організації – чи сприяє організаційна культура ототожненню працівника з 

метою організації; 
- процес сприйняття організаційного середовища – чи сприяє організаційна культура загальній ін-

терпретації членами організації їхнього досвіду; 
- процес виправдання поведінки співробітника – чи сприяє організаційна культура об'єктивному 

сприйняттю керівництвом поведінки працівника, що йде на ризик на користь організації. 

2 

Модель 
доскона-

лості 
Пітерса -

Уотер-
мана 

Розгляд впливу організаційної культури на ефективність роботи організації у вигляді восьми фак-
торів: 

- орієнтація на споживача: вчитися у людей, яким служимо; 
- автономія та підприємництво: підтримка інновацій та «підживлення чемпіонів»; 

- людський фактор: люди визначають продуктивність та якість; 
- практичність, вірність місії: керівництво показує свою відданість справі; 

- принцип «залишайся з в'язанням»: тримайся тієї справи, що знаєш; 
- простота структури, невеликий штат: найкращі компанії тримають мінімальну кількість управлі-

нців у штаб-квартирах; 
- поєднання свободи та згуртованості: автономність виробничої діяльності при спільності цілей та 

принципів. 

3 
Модель 

Парсонса 
AGIL 

Розгляд успіху організації як соціальної системи на основі специфікації певних функцій: 
- адаптації; 

- досягнення цілей; 
- інтеграції; 

- легітимність. 

4 

Модель 
конкуру-
ючих цін-

ностей 
Квіна-Ро-

браха 

Розгляд впливу організаційної культури на ефективність організації у трьох вимірах: 
- інтеграції, що показує рівень акцентування у бік контролю (стабільність, порядок, передбачува-

ність), або у бік гнучкості (нововведення, адаптація, зміни); 
- фокусу (зовнішнього/внутрішнього), що відображає орієнтацію інтересу на внутрішні проблеми 
організації (інтеграція, єдність, задоволеність персоналу), або переважання інтересу до зміцнення 

становища організації у зовнішньому середовищі); 
- інструментів/результатів, акцент з одного боку, на процеси та процедури (планування, встанов-

лення цілей та ін.), а з іншого – на остаточні результати (продуктивність, рентабельність та ін). 
 

Вплив організаційної культури на дія-
льність організації відбувається за допомогою 
здійснення її працівниками прогнозу розви-
тку тієї чи іншої ситуації, щодо якої прово-
диться оцінка та побудова моделей своєї по-
ведінки. Реалізація їх у процесі діяльності 
дозволяє посилити ті чи інші тенденції, і та-
ким чином створити адекватні їм ситуації. У 
контексті сказаного можливе застосування кі-
лькісного підходу до оцінки впливу організа-
ційної культури на ефективність діяльності 
організації, запропонованого у роботі 
Л.С. Савченко [12].  

Мова йде про концепцію ситуаційної 
бальної оцінки, суть якої полягає у присво-
єнні певного балу кожному окремо критерію 
організаційної культури з метою 

використання його ефективності. Оціню-
ються обрані критерії відповідно до наступ-
ної шкали: 1 – дуже слабкі результати; 2 – ре-
зультати на межі необхідних;  
3 – середні результати, 4 – дуже хороші ре-
зультати, 5 – визначні результати. Потім оці-
нки підсумовуються за такою формулою: 

∑ I = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + ...+ In,        (1) 
де I – критерій організаційної культури;  
n - кількість критеріїв для розгляду. 
Рейтингова оцінка ефективності кож-

ного з критеріїв заснована на відображенні 
організаційною культурою колективних ба-
зових уявлень. Тому доцільним є форму-
вання експертної групи з працівників органі-
зації, які проводитимуть оцінку критеріїв 
організаційної культури. 
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Коефіцієнт впливу організаційної куль-
тури (КВЛ) на ефективність діяльності орга-
нізації може бути визначений формулою: 

Квл = ∑I / 5 n,  (2) 
Оцінка ступеня впливу організаційної 

культури на ефективність економічної діяль-
ності організації, що визначається співвідно-
шенням результату (ефекту) та витрат, що зу-
мовлюють цей результат, передбачає оцінку 
можливості організаційної культури в забез-
печення економічного зростання організації 
та можливості стимулювання прогресивних 
структурно-якісних змін. 

Організаційна культура впливає на 
стратегічні перспективи розвитку організації 
(наприклад, на репутацію організації, її кон-
курентоспроможність на ринку послуг), а та-
кож на ефективність оперативних управлін-
ських дій, програм / проєктів або 

підвищення ефекту від впровадження управ-
лінських інновацій) (рис. 1). 

Безпосередня оцінка ефективності вдо-
сконалення організаційної культури по-
винна розглядати два напрями: ефективність 
розробленого напряму по розвитку організа-
ційної культури (мета змін); ефективність за-
ходів по вдосконаленню організаційної куль-
тури в обраному напрямі (технологія змін).  

Дуже важливою є оцінка ефективності 
заходів, які необхідно: розробляти відповідно 
до існуючої організаційної культури, необхі-
дно вивчити діючу організаційну культуру і 
використати її як основу; підкріплювати і під-
тримувати заходи на усіх рівнях; розробляти 
і здійснювати заходи в комплексі; робити по-
стійні виміри організаційної культури, кори-
гування у разі відхилень або різко негативної 
реакції з боку співробітників.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вплив організаційної культури на результативність організації 
 

Для оцінки ефективності заходів по ро-
звитку організаційної культури може бути 
використаний наступний показник: зміна 
співвідношення фінансових результатів і ви-
трат на проведення заходів з розвитку органі-
заційної культури або співвідношення при-
росту фінансових результатів і витрат на 
впровадження заходів з розвитку організацій-
ної культури. Заходи маються на увазі такі, як 
дослідження організаційної культури, розро-
бка моделі відповідної організаційної куль-
тури, впровадження заходів з впровадження 
організаційної культури в практику (сис-
тему) управління персоналом. Оцінити 

ефективність розвитку організаційної куль-
тури можна порівнянням основних показни-
ків діяльності організації.  

До основних показників ефективності 
організаційної культури підприємства відно-
сяться: річний економічний ефект від реалі-
зації заходів із формування, вдосконалення і 
управління корпоративною культурою, тер-
мін окупності додаткових витрат на заходи, 
коефіцієнт ефективності заходів. 

Ефективність організаційної культури 
можна оцінити за допомогою кількох груп 
критеріїв відповідно до типології організа-
ційних структур (табл. 2). 

Таблиця 2 
Критерії економічної ефективності організаційної культури 

Тип  Основні характеристики Основні критерії 

Ієрархічна 
культура 

Акцент на стратегію всередині організації та послідовний образ дій 
у стабільному навколишньому середовищі, внутрішню інтеграцію 
та економічність. Символи, зразки для наслідування та церемонії 
підкреслюють важливість співпраці, традицій та відповідності за-

твердженій політиці 

Чіткість розподілу повноважень 
щодо прийняття рішень, стандар-

тизовані правила та процедури, 
механізми обліку та контролю 

Ринкова 
культура 

Акцент на маркетингову функцію чи уявлення про споживачів над 
ринком. Організація орієнтована на зовнішнє оточення, а чи не на 

внутрішній стан 

Ринкова частка і рівень проник-
нення ринку, випередження кон-
курентів і лідерство над ринком 

Кланова 
культура 

Згуртованість, співучасть, індивідуальність, сприйняття споживачів 
як партнерів, делегування найманим робітникам повноважень та по-
легшення умов їх участі у бізнесі, створення можливостей для демон-

страції їх відданості справі та організації 

Поділ усіма працівниками ціннос-
тей та цілей організації 

Адхокра-
тична ку-

льтура 

Посилення адаптивності організації, забезпечення її гнучкості та 
творчий підхід працівників до справи у ситуаціях невизначеності, 

двозначності та перевантаженості інформацією. Динамічний, підп-
риємницький та творче місце роботи, коли люди готові жертвувати 

собою і йти на ризик 

Відданість експериментуванню та 
новаторству 

 

Корпоративна культура 
Історія; місія, принципи, 

цінності; норми та станда-
рти поведінки 

Елементи корпоративної  
культури 

Сумісні ключові компетенції;  
сумісні переконання; загальні цінно-
сті, принципи та норми поведінки;  

сумісні дії 

Результати 
Успішні стратегії; репутація; 

конкурентоздатність; соціальна  
ефективність; організаційна ефектив-

ність; комерційна ефективність 
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Можна виділити три рівні, на яких слід 
розглядати ефективність управління органі-
заційною культурою в організації: 

перший рівень – управління організа-
ційною культурою як органічною частиною 
управління організацією; 

другий рівень – управління організа-
ційною культурою як цілісною системою; 

третій рівень – управління організацій-
ної культурою як сукупністю елементів уп-
равління  організації. 

У контексті сказаного ефективність уп-
равління організаційною культурою органі-
зації може бути виражена наступними показ-
никами: 

на першому рівні – через результатив-
ність діяльності усієї організації, що виявля-
ється у взаємовідносинах її із зовнішнім сере-
довищем; 

на другому рівні – через характерис-
тики здібності організаційної культури у ви-
рішенні завдань, що стоять безпосередньо пе-
ред організацією, і досягнення поставлених 
нею цілей; 

на третьому рівні – через функціону-
вання окремих елементів організаційної ку-
льтури. 

Кожен із рівнів ефективності управ-
ління організаційною культурою в організа-
ції проявляється на певній стадії її життєвого 
циклу. Так, ефективність управління органі-
заційною культурою як сукупністю елементів 
управління організації, характерний для ста-
дій «зародження» і «спаду» (кожна має власну 
специфіку, що відбивається на ефективності 
управління організаційною культурою).  

Рівень управління організаційною ку-
льтурою як цілісною системою властивий 

зростанню. Рівень управління організаційної 
культурою як органічна частина управління 
організацією досягається лише на стадії зрі-
лості. Розвиток організаційної культури орга-
нізації внаслідок впливу факторів внутріш-
нього та зовнішнього середовища є 
нерівномірним, що безпосередньо відбива-
ється на її життєвому циклі. 

Отже, організаційна культура – це сис-
тема цінностей як матеріальних, так і духов-
них, прояви яких властиві лише даній органі-
зації. Саме організаційна культура дозволяє 
відрізняти одну організацію від іншої, ство-
рює атмосферу повної унікальності для чле-
нів організації, сприяє прихильності до цілей 
організації і характеризується системою пев-
них зв'язків, взаємодій та відносин всередині 
компанії, проявляється через систему певних 
установок та очікувань, які поділяються спів-
робітниками організації, та служить контро-
люючим механізмом. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Чим сильніша організаційна куль-
тура, тим сильніше підприємство, а потужне 
підприємство є важливим складником стабі-
льності економічного й громадського життя 
держави. Тобто в сучасному бізнесі організа-
ційна культура виступає важливою умовою 
успішної роботи підприємства, фундамен-
том його динамічного росту, гарантом праг-
нення до підвищення ефективності та забез-
печення сталого його розвитку. З посиленням 
конкуренції з’являється необхідність у ство-
ренні додаткових конкурентних переваг, од-
ним з яких є організаційна культура. 
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Abstract.  
Yaniieva D. Essence and effectiveness criteria of organizational culture management.  
In today's market economy, the leadership of any organization is always faced with the problem of improving the 

efficiency of its management. This problem is relevant to both Ukrainian and foreign organizations. High efficiency of 
enterprise management, firstly, depends on the right approach to personnel management, creating a corporate spirit of 
employees and, secondly, at the heart of organizational culture, company leaders must lay the ideas and values of the or-
ganization. Thus, high efficiency of enterprise management will be able to provide competitive advantages, and therefore 
the well-being and financial success of the organization. In recent years, organizational culture has become recognized as a 
key indicator necessary for a proper understanding of management for the enterprise. Organizational culture is an im-
portant factor in the successful operation of any organization. Only a cohesive team that strives for a common goal can 
contribute to an effective and quick solution of the set tasks, and not a team that does not feel support and cannot get help 
from colleagues in a difficult moment. 

With the help of organizational culture increases the effectiveness of the exchange of experience, knowledge and skills. 
Proper building of organizational culture can improve the management of the company, affect the relationship of employees 
with the consumer of services, can promote the initiative of staff, as well as increase intangible motivation. Organizational 
culture helps to determine the company's strategy, as well as criteria for effectiveness in achieving its goals. Nowadays, 
constant changes in the external environment cause changes in the internal environment of enterprises. Proper manage-
ment of the organizational culture formation at the enterprise will help to develop a strong resistance to external obstacles 
and remain competitive in today's market. 

Key words: management, organizational development, organizational culture, stability of activity, enterprise. 

Стаття надійшла до редакції 18.03.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Янієва Д. Д. Сутність та критерії ефективності управління організаційною культурою організації. 

Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 4. С. 20-24. 
 

Yaniieva D. Essence and effectiveness criteria of organizational culture management. Actual problems of innovative 
economy. 2021. No. 4, pp. 20-24. 

  


