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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умови переходу України до ринкових відносин не�

суть вагомий вплив на формування корпоративної куль�
тури підприємства. Оскільки корпоративна культура
повинна відповідати цілям (очікуваному результату) та
місії підприємства, регулювати взаємовідносини персо�
налу суб'єкта господарювання, то правильний (логічно�
структурний) процес її формування та розвитку забез�
печить підвищення ефективності діяльності такого
підприємства.

Звідси очевидно, що актуальним на сьогодні постає
питання до проведення діагностики корпоративної
культури підприємства, результати якої стануть під�
грунтям для прийняття результативного і ефективного
управлінського рішення як формалізованого на альтер�
нативних засадах методу менеджменту, спрямованого
на розвиток та перспективу функціонування підприєм�
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні засади та практичні питання корпора�

тивної культури, в тому числі, діагностики корпоратив�
ної культури підприємства у своїх працях розглядають
такі зарубіжні науковці: Гофф Р., Денісон Д., Джонс Г.,
Джонсон Д., Елвіссон М., Хофстеде Г., Скоульз К. та ін.
Серед вітчизняних вчених�економістів слід виділити та�
ких: Андрушківа Б.М., Баб'яка М.М., Балу О.І., Ворон�
кову А.Е., Ліфінцева Д.С., Овчаренко А.О., Співака В.А.,
Хаєта Г.Л. та ін. [1—10].

Питання діагностики корпоративної культури су�
б'єкта господарювання постійно перебувають у центрі
наукових досліджень і дедалі частіше стають об'єктом
гострих дискусій. Крім цього, не до кінця вивченою за�
лишається система діагностики корпоративної культу�
ри підприємства.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета наукової роботи полягає у розробленні сис�

теми діагностики корпоративної культури підприємства
на засадах сформованих бізнес�індикаторів.

Досягнення визначеної мети передбачає вирішення
таких завдань наукового дослідження:

— уточнити сутність категорій "корпоративна куль�
тура підприємства", "діагностика корпоративної куль�
тури підприємства" та "система діагностики корпора�
тивної культури підприємства";

— сформувати систему ключових бізнес�індикаторів
та представити метод діагностики корпоративної куль�
тури підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як свідчить аналіз теорії та практики сьогодення, в
даний час немає однозначного розуміння сутності
дефініції "корпоративна культура підприємства". Поряд
з тим, багато вчених�економістів ототожнюють катего�
рію "корпоративна культура" з категорією "організа�
ційна культура".

Так, під корпоративною культурою підприємства
вітчизняний науковець Ліфінцев Д.С. [1] розуміє систе�
му взаємопов'язаних цінностей, засад та принципів
діяльності підприємства, певних поведінкових норм,
законів, традицій, що закріплені та дійсно реалізують�
ся на підприємстві. Такий підхід дає змогу розкрити
зміст поняття "корпоративна культура підприємства".

Крім цього, заслуговує на увагу позиція проф. Люн�
дського університету (Швеція) Елвіссона М. (англ. Mats
Alvesson) [2], який стверджує, що категорії "корпора�
тивна культура" та "організаційна культура" не є тотож�
ними, оскільки організаційна культура є більш ширшим
поняттям і має вищий інтерес до проявлення, на відміну
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Таблиця 1. Ключові бізнес+індикатори системи діагностики
корпоративної культури підприємства

Джерело: розроблено автором на основі аналізу праць [5—10]
та практики функціонування промислових підприємств Львівської
області.

від корпоративної культури, яка безпосередньо сто�
сується управління.

З огляду на те, що основною метою формування та
розвитку корпоративної культури є підвищення ефек�
тивної роботи підприємства, тому беззаперечним у да�
ному контексті має місце діагностика корпоративної
культури підприємства.

У дослідженні Овчаренко А.О. [3] вказано, що діаг�
ностика корпоративної культури підприємства — це
"система теоретичних та емпіричних, логічно послідов�
них методологічних, методичних і організаційно�техні�
чних процедур, головною метою яких є отримання дос�
товірних даних про стан корпоративної культури на
підприємстві, що сприяють отриманню нових завдань
для вирішення конкретних завдань та подальшого їх
практичного використання".

У контексті вищевикладеного та враховуючи інфор�
мацію у монографії [4], система діагностики корпоратив�
ної культури підприємства — це набір технології, мето�
дик, методів, бізнес�індикаторів (параметрів), ресурсів,
суб'єктів та об'єктів, котрі спрямовані на об'єктивне оц�
інювання корпоративної культури підприємства.

Проф. Бізнес�школи готельного менеджменту в м.
Лозанні (Швейцарія) Денісон Д.Р. (англ. Daniel R.
Denison) у своїй методиці "DOCS" (англ. Denison
Organizational Culture Survey) пропонує проводити оці�
нювання корпоративної культури за такими її сектора�
ми [5]: адаптивність, місія, послідовність та залучення.
На думку Денісона Д.Р. [5], оцінювання корпоративної
культури повинно здійснюватись: за сектором "адап�
тивність" — за показником стимулювання змін, показ�
ником орієнтування на споживача та показником орган�
ізаційного навчання; за сектором "місія" — за показни�
ком стратегічного бачення, за показником стратегічно�
го наміру та показником стратегічних цілей і завдань;
за сектором "послідовність" — за показником базових
цінностей, показником узгодженості та показником
поєднання; за сектором "залученння" — за показником
повноважень, показником орієнтації на команду та по�
казником навичок. Методика "DOCS" дозволяє отрима�
ти загальну оцінку рівня організаційної, в т.ч. корпора�
тивної культури, а також оцінку окремих її складових.
За даною методикою можна порівнювати підприємства
за станом корпоративної культури.

Натомість проф. Лондонської бізнес�школи Гоф�
фом Р. (англ. Rob Goffee) та проф. Школи біологічних
наук (Великобританія) Джонсом Г. (англ. Gareth Jones)

було розроблено модель "Double S Cube", за якою оц�
інювання корпоративної культури підприємства необ�
хідно здійснювати за 2�ма параметрами [6]: соц�
іальність та солідарність. Відтак, перший параметр
характеризує схильність працівників до дружніх
відносин один до одного, а другий — схильність пра�
цівників до поєднання своїх думок.

Діагностику корпоративної культури підприємства
методом порівняння організаційних (корпоративних)
культур, було запропоновано здійснювати проф. Ма�
астрихтського університету (Нідерланди) Хофстеде Г.
(англ. Geert Hofstede). В основу цієї методики покла�
дено 4�ри основні параметри, за якими проводиться ха�
рактеристика персоналу підприємства [7]:

1) рівень ієрархії влади (рівень нерівномірності
між керівництвом та підлеглими);

2) індивідуалізм — колективізм (орієнтування на
індивідуальну або колективну ціль);

3) маскулінність — фемінність (співставлення
індивідуальних цілей із громадськими цілями);

4) прагнення до уникнення невизначеності (виз�
начення потреби у правилах, що формально закріп�
лені для реагування на загрози та небезпеки, що мо�
жуть виникнути в невизначений час).

Проф. Ланкастерського університету Джонсоном
Д. (англ. Gerry Johnson) та проф. Бізнес�школи в м.
Шеффілд Скоульзом К. (англ. Kevan Scholes) (Вели�

кобританія) було виділено 6�ть основних, взаємозалеж�
них між собою, елементів корпоративної культури, за
якими слід проводити діагностику підприємства [8]:

1) історія;
2) ритуали і підпрограми;
3) символи;
4) організаційна структура;
5) система управління;
6) силові структури.
Проведений аналіз наукових джерел [5—8] засвідчив,

що європейські дослідники для оцінювання корпоратив�
ної культури підприємства, в першу чергу, враховують
особистісні характеристики персоналу. Натомість у пра�
цях вітчизняних науковців [9—10] зазначено, що діагно�
стику корпоративної культури підприємства необхідно
проводити за показниками, котрі безпосередньо вплива�
ють на ефективність роботи підприємства.

Відтак, проф. Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля Воронковою А.Е. спільно із ко�
лективом науковців [9] запропоновано здійснювати діаг�
ностику корпоративної культури підприємства індика�
тивним методом. Згідно з даним методом, оцінка кор�
поративної культури проводиться за показниками, які
відображають стан сили корпоративної культури як у
внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі. До ос�
новних показників внутрішнього середовища, на думку
Воронкової А.Е., слід віднести [9, с. 254]: рівень управ�
лінської культури, рівень економічної культури, рівень
виробничої культури, рівень культури персоналу, рівень
культури організації праці, рівень культури умов праці,
рівень культури інновацій, рівень соціальної культури.
Натомість зовнішніми показниками стану сили корпо�
ративної культури потрібно назвати культуру спілку�
вання та культуру співпраці із контрагентами [9].

У роботі науковця Національного університету
"Львівська політехніка" Бали О.І. [10] визначено такі
показники, що визначають рівень корпоративної куль�
тури підприємства: показник засновницько�управлінсь�
кого впливу; показник соціально�психологічного кліма�
ту, трудової дисципліни та участі на підприємстві; по�
казник фінансово�економічного забезпечення корпора�
тивної культури; показник екстеріоризації корпоратив�
ної культури; показник розвитку працівників [10, с. 12].

Вивчення літературних джерел [5—10] показало, що
в даний час немає єдиного підходу до оцінювання кор�
поративної культури підприємства. Кожен із проаналі�
зованих вище підходів [5—9] дає змогу здійснити діаг�
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ностику корпоративної культури підприємства, однак
не в повній мірі враховано практику функціонування
суб'єктів господарювання, зокрема вітчизняних. Відтак,
перш ніж здійснювати процес оцінювання стану, тен�
денцій та подальших перспектив розвитку корпоратив�
ної культури підприємства, необхідно звернути увагу на
специфіку діяльності суб'єкта господарювання.

З огляду на це та з урахуванням інформації у нау�
кових працях [5—10], діагностику корпоративної куль�
тури підприємства необхідно проводити за такими клю�
човими бізнес�індикаторами:

— індикатор гармонізації цілей працівників цілям і
місії підприємства (І

гцп
);

— індикатор сукупного забезпечення розвитку кор�
поративної культури (І

сзр
);

— індикатор стимулювання працівників до розвит�
ку корпоративної культури (І

спр
);

— індикатор виконання працівниками норм корпо�
ративної культури (І

впн
);

— індикатор формування іміджу підприємства за ра�
хунок безперервного розвитку корпоративної культу�
ри (І

фіп
).

Діагностику корпоративної культури підприємства
рекомендується здійснювати експертним методом. Гру�
па експертів повинна вибрати рівень кожного із бізнес�
індикаторів та у відповідності до рівня визначити його
значення в межах зазначеного критерію (табл. 1).

Наступним етапом є визначення інтегрального інди�
катора (показника) рівня корпоративної культури
підприємства (І

зкп
) за формулою (1):

max (1).
Визначивши І

зкп
, стан корпоративної культури під�

приємства рекомендується визначати за шкалою, яка
представлена у таблиці 2 (сформовано автором).

ВИСНОВКИ
Результати досліджень літературних джерел [1—10]

та вивчення практики функціонування суб'єктів госпо�
дарювання дають підстави стверджувати, що ключови�
ми бізнес�індикаторами системи діагностики корпора�
тивної культури будь�якого підприємства (незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарюван�
ня) є такі: a) індикатор гармонізації цілей працівників
цілям і місії підприємства; b) індикатор сукупного за�
безпечення розвитку корпоративної культури; c) інди�
катор стимулювання працівників до розвитку корпора�
тивної культури; d) індикатор виконання працівниками
норм корпоративної культури; e) індикатор формуван�
ня іміджу підприємства за рахунок безперервного роз�
витку корпоративної культури.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у проведенні подальшої наукової роботи з
розроблення систем діагностики інших сфер діяльності
суб'єкта господарювання як інструментів досягнення
часткових діагностичних цілей підприємства.
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0,0-2,0 (D)
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Таблиця 2. Шкала визначення стану корпоративної
культури підприємства


