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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЦІННІСНИЙ ПІДХІД 

 

Організаційна культура є одним з важливих інструментів управління персоналом 

сучасної організації, оскільки, організаційна культура є не тільки важливим чинником 

оновлення економічного клімату організації, але й суттєвим фактором формування 

внутрішнього середовища цієї організації. Саме організаційна культура організації, 

впливаючи на систему управління, відображає ідеологію управління даною організацією, 

при цьому необхідною та принциповою умовою є те, що організаційна культура повинна 

бути сприйнята усіма членами організації.  

В цілому, організаційна культура має багатоцільову спрямованість: встановлює і 

підсилює взаємозв'язок, взаємодію між працівниками організації та підрозділами; формує 

сприятливий психологічний клімат в організації; надає ціннісні орієнтири для діяльності 

працівників та ін. Однак, головною метою організаційної культури сучасної організації, яку 

зазнає більшість дослідників [3; 5; 9-11] є забезпечення самоорганізації соціально-

економічної системи за допомогою персоналу. 

В сучасній теорії управління існує значна кількість визначень сутності дефініції 

«організаційна культура». В теорії управління дефініція «організаційна культура» почала 

використовуватися лише з кінця 70-х років ХХ століття, однак як феномен управління 

персоналом, ця дефініція досліджувалася вченими ще з 30-х – 40-х років ХХ століття під час 

дослідження міжособистих та етичних проблем взаємодії індивідів в промислових 

організаціях. Однією з перших концепцій, в рамках якої була досліджена організаційна 

культура була концепція «людських відносин», розроблена під керівництвом Г. Мейо [13]. 

Також в роботах К. Левіна [12], який створив теорію організаційних змін, що дала поштовх 

дослідженням мотивації і лідерства, значна увага була приділена феномену «організаційної 



культури». Однак аж до кінця 60-х років ХХ століття «організаційна культура» визначалася 

лише як засіб посилення внутрішньої інтеграції і координації організації. При розробці теорії 

соціальних систем Т. Парсоном [16] було визначено значимість організаційної культури в 

процесі взаємодії і адаптації до мінливого зовнішнього середовища організації. І вже з 

середини 70-х років ХХ століття організаційна культура стала розглядатися як засіб впливу і 

управління економічною ефективністю організації з метою підвищення 

конкурентоспроможності, стали вивчатися процеси її формування, підтримки і зміни. 

При цьому існує тісний взаємозв’язок між організаційною культурою та лідерством в 

організації: культура створюється лідерами, які формують групи (організації), однак якщо 

культура вже існує, то вона визначає критерії лідерства і відповідно виявляє можливих 

лідерів. При дисфункціональності організаційної культури керівництво повинно вміти 

виявляти її функціональні та дисфункціональні елементи і здійснити перетворення культури, 

реалізувавши таку модель культури, яка дозволила б цій групі вижити в нових умовах. 

В своєму дослідженні Г. Хофстеде, Г. Дж. Хофстеде та М. Мінков [11] зазначають, що 

культура це завжди колективний феномен, а організаційна культура  колективне 

програмування, що відрізняє членів однієї групи або категорії людей від іншої. 

Різні вчені та дослідники розглядають організаційну культуру з різних точок зору в 

контексті сучасної теорії та практики управління персоналом, при цьому відзначаючи її 

важливість при вирішенні проблеми регулювання поведінки працівників та підвищення 

ефективності діяльності організації. 

Однак більшість трактувань сутності дефініції «організаційна культура» [1-4; 6; 7; 11; 

14; 15; 17; 18], розглядає організаційну культуру на основі ціннісного підходу тобто через 

призму цінностей, які складають основу організаційної культури. При цьому майже усі 

дослідники, такі як О. Віханський та А. Наумов, Д. Гібсон, Р. Гріффін та М. Пастей, Р.Дафт, 

Д. Іванцевич та Х. Джеймс, К Камерон та Р. Куїнн, Д. Мартін та К.Сіл, Д. Мацумото, 

Ф.Лютенс, C. Мішон та П. Штерн, Д. Ньюстром та К. Девіс, У. Оучі, X. Шварц таС. Девіс, Е. 

Шейн, Д.Хемптон, Р. Холл,  Г. Хофстеде, Г. Дж. Хофстеде та М. Мінков та ін. відзначають 

важливу роль організаційної культури в регулюванні поведінки персоналу для ефективного 

функціонування компанії, що, є основою організаційно-культурного підходу до управління 

персоналом компанії. 

Ряд вчених таких, як О. Віханський та А. Наумов, Р.Дафт, К. Камерон та Р. Куїнн, Г. 

Хаєт, О. Єськов та Л. Хаєт, М. Магура, Е. Жак, Д.Мартін та К.Сіл, C. Мішон та П. Штерн, Г. 

Морган, М. Пакановські та Н. О’Доннел- Тружилло, Е. Шейн, X. Шварц та С. Девіс 

підкреслюють, що організаційна культура компанії являє собою складну композицію 

компонентів, які можна спостерігати (цінності, норми, переконання, поведінка) і які 



бездоказово приймаються і поділяються членами групи або компанії. Тобто організаційна 

культура є результатом багатократної взаємодії працівників, їх індивідуальних цінностей, 

переконань, пошуку прийнятних норм поведінки, розподілу ролей, вироблення прийомів і 

методів взаємодії. При цьому, як зазначає О. Стєклова [8, с. 10], з одного боку, організаційна 

культура є продуктом людських відносин персоналу компанії, пов'язаного спільною метою, а 

з іншого боку, культура знаходиться над персоналом  направляє і коригує поведінку людей 

відповідно до загальноприйнятих норм і цінностей. 

Також, загальним для більшості трактувань сутності дефініції «організаційна 

культура» [1-4; 6; 7; 11; 14; 15; 17; 18] в контексті ціннісного та організаційно-культурного 

підходів до управління персоналом є визначення важливості однієї з важливих складових 

організаційної культури  цінностей (ціннісних орієнтацій), яких може дотримуватися 

особистість та які визначають яка поведінка є допустимою або неприпустимою. Як 

відзначають О. Віханський та А. Наумов [1, с. 421] прийнята особистістю цінність допомагає 

зрозуміти, як необхідно діяти в конкретній ситуації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що організаційну культуру сучасної 

організації доцільно розглядати саме в контексті ціннісного підходу до управління 

персоналом, визначаючи відповідні її рівні, та досліджуючи цінності, які притаманні 

відповідній організаційній культурі, як ключову її характеристику. 
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