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3. Розширення ресурсної бази регіонів за-

вдяки закріпленню за місцевими бюджетами 
коштів, достатніх для виконання власних і де-
легованих повноважень органами місцевої вла-
ди, зростання ролі місцевих податків і зборів 
у соціально – економічному розвитку регіонів.

4. Організація ефективного казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів та контролю 
за використанням місцевими органами влади 
фінансових ресурсів, що надаються у вигляді 
трансфертів.

5. Встановлення чітких меж розподілу відпо-
відальності за видатками між органами держав-
ної та місцевої влади. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямі. 
Таким чином, в Україні існує невідповідність 
законодавчо закріпленої моделі міжбюджетних 
відносин з фактично наявною, що призводить 
до неефективного управління бюджетними ре-
сурсами. Проведення реформ міжбюджетних 
відносин має базуватися на заздалегідь визна-
чених принципах і єдиних підходах і забезпечу-
ватися прийняттям відповідних законодавчих 
актів на рівні всіх гілок влади. Реформування 
міжбюджетних відносин дозволить країні ство-
рити регіональну економіку, яка стабільно роз-

вивається, і ефективно розподіляти кошти як 
на державному, так і на місцевому рівні.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DETERMINING THE STRUCTURE OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE 
OF CORPORATE ENTERPRISES

АнотАція
Категорія організаційної культури є однією з найбільш обго-

ворюваних тем сучасного менеджменту. на сьогоденні виникає 
необхідність поглибленого вивчення структури організаційної 
культури корпоративних підприємств. Визначення структури 
дає можливість ефективного поєднання воєдино різних сфер 
діяльності підприємства, і в першу чергу перспектив клієнт-
ських відносин, внутрішніх перспектив бізнесу, інноваційних 
перспектив, фінонсових перспектив. У цьому контексті питан-
ня визначення структури організаційної культури корпоратив-
них підприємств набувають актуальності.

Ключові слова: корпоративна культура, корпоративне 
підприємство, культура, організаційна культура, організація, 
складові організаційної культури, структура організаційної 
культури.

АннотАция
Категория организационной культуры является одной из 

самых обсуждаемых тем современного менеджмента. В на-
стоящее время возникает необходимость углубленного из-
учения структуры организационной культуры корпоративных 
предприятий. определение структуры дает возможность эф-
фективного сочетания воедино различных сфер деятельно-

сти предприятия, и в первую очередь перспектив клиентских 
отношений, внутренних перспектив бизнеса, инновационных 
перспектив, финонсових перспектив. В этом контексте вопро-
сы определения структуры организационной культуры корпо-
ративных предприятий приобретают актуальность.

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоратив-
ное предприятие, культура, организационная культура, орга-
низация, составляющие организационной культуры, структура 
организационной культуры.

AnnotAtion
Category of organizational culture is one of the most discussed 

topics of modern management. Currently, there is a need in-depth 
study of the structure of the organizational culture of corporate en-
terprises. Determining the structure enables efficient combination 
together different spheres of business, and especially the pros-
pects of customer relations, internal business prospects, innova-
tive perspectives finonsovih prospects. In this context, the issues 
of determining the structure of the organizational culture of corpo-
rate enterprises acquire relevance.

Key words: corporate culture, corporate enterprise, culture, 
organizational culture, organization, parts of organizational culture, 
structure of organizational culture.
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Постановка проблеми. Зростаючий останнім 
часом науковий і практичний інтерес до фе-
номена організаційної культури свідчить про 
прагнення сучасного менеджменту при впрова-
дженні нових форм управління використовува-
ти цей потенціал з метою гармонізації соціаль-
но – трудових відносин, створення торговельної 
марки і унікального фірмового стилю, що зре-
штою сприяє зростанню нематеріальних акти-
вів організації і посиленню її конкурентоздат-
ності. По суті, еволюція технології і філософії 
менеджменту на сучасному етапі сприяла пере-
ходу організаційної культури із категорії друго-
рядних факторів виробництва у категорію стра-
тегічних ресурсів. 

У зв’язку із цим проводиться активний нау-
ковий пошук у напряму теоретико-методологіч-
ного обґрунтування організаційної культури. 
Багатогранність, складність і неоднозначність 
організаційної культури як об’єкту досліджен-
ня сприяла тому, що як у зарубіжній, так і у 
вітчизняній науковій літературі з’явилась зна-
чна кількість різноманітних за змістом науко-
вих праць щодо суті і структури організаційної 
культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
даний час вітчизняні та зарубіжні вчені зосе-
редили свої дослідження на таких теоретичних 
і практичних аспектах організаційної культу-
ри підприємства: оцінка і управління організа-
ційною культурою (К. Камерон, Р. Куїнн [1], 
В. Співак [5], Л. Хаєт [2]), роль організаційної 
культури у стратегічному управління персона-
лом і підприємством в цілому (Д. Ульріх [6], 
А. Радугін [4], Є. Малінін [3]), оцінка впливу 
національних особливостей на організаційну 
культуру та управління полікультурними ор-
ганізаціями (О. Харчишина [7], Е. Шейн [8]). 
Слід зазначити, що наукові погляди на пробле-
му структури організаційної культури у різних 
авторів мають суттєві відмінності.

Постановка завдання. На жаль, проводиться 
недостатньо вітчизняних досліджень щодо ви-
вчення структури та внутрішньої будови орга-
нізаційної культури, що зменшує можливості 
ефективного застосування цієї важливої науко-
вої концепції в сучасних умовах. А тому дана 
стаття покликана виправити це становище і 
зробити внесок у розробку теоретичної бази та-
ких досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Структура організаційної культури є складною і 
багатогранною категорією. Залежність організа-
ційної культури від розміру та сфери діяльності 
підприємства, характеру внутрішнього середови-
ща та зовнішнього оточення, цілей існування та 
інших чинників обумовлює унікальність складо-
вих організаційної культури [6, с. 270-292].

При формуванні підходів до визначення сут-
ності та структури організаційної культури ваго-
мим є практичний досвід діяльності підприємств. 

Найпоширеними є визначення таких скла-
дових організаційної культури корпоративних 

підприємств як культура виробництва, культу-
ра безпеки виробництва, культура персоналу, 
інноваційна культура, інвестиційна культура 
[5, с. 127-128].

Формування організаційної культури – три-
валий процес, вплив на який завжди носить 
опосередкований характер і вимагає від керів-
ництва організації достатньо глибокої рефлексії 
з приводу особливостей своєї організації, її іс-
торії. При формування організаційної культури 
можливе поява і більшої кількості складових 
організаційної культури, залежно від відмітних 
характеристик підприємства [1, с. 171-178].

Традиційно виділяють первинні й вторинні 
елементи організаційної культури корпоратив-
них підприємств. Первинні елементи є осно-
вними, на їхній базі відбувається формування 
вторинних елементів культури організації. До 
первинних елементів належать: критерії відбо-
ру при прийманні на роботу, критерії в просу-
ванні по службі або звільненні, цілеспрямоване 
створення зразків поводження, стратегії пово-
дження в кризових ситуаціях, виділення пи-
тань, що знаходяться під особистим контролем 
керівника. Вторинні елементи відображають 
організаційну структуру, представляють прин-
ципи діяльності організації, виражені в офі-
ційних документах, у корпоративній філософії, 
корпоративному поводженні, корпоративному 
дизайні [2, с. 353-358]. Елементами організа-
ційної культури є організації, що формуються в 
процесі розвитку, або цілеспрямовано створені 
ритуали, історії, міфи, легенди. До них нале-
жать легенди про батьків-засновників організа-
ції, міфи про появу того або іншого продукту 
або бренду, історія організації або історії осо-
бливого внеску організації в розвиток суспіль-
ства (на місцевому, регіональному, національ-
ному або світовому рівнях).

Аналізуючи структуру організаційної куль-
тури, Е. Шейн у своїй праці «Організаційна 
культура і лідерство» виділяє три її рівні [8, с. 
30]: поверхневий, внутрішній (підповерхневий) 
і глибинний.

Знайомство з організаційною культурою по-
чинається з поверхневого рівня, що включає 
такі зовнішні організаційні характеристики, як 
продукція або послуги, надавані організацією, 
використовувана технологія, архітектура ви-
робничих приміщень і офісів, спостережуване 
поводження працівників, формальне мовленнє-
ве спілкування, гасла тощо. Також до поверхне-
вого рівня відносять емоційну атмосферу, міфи, 
легенди і історії, пов’язані із заснуванням ор-
ганізації, діяльністю її керівників і видатних 
співробітників.

На другому рівні вивченню піддаються цін-
ності й вірування, поділювані членами органі-
зації, відповідно до того, наскільки ці цінності 
відображаються в символах і мові, яким чином 
вони несуть у собі смислове пояснення поверх-
невого рівня. Свідомо зафіксовані в документах 
організації, вони покликані бути провідними 
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в повсякденній діяльності членів організації у 
вигляді її стратегії, цілі, філософії. Також до 
під поверхневого рівня відносяться моральні 
погляди, етичні правила, кодекс поведінки в 
організації. Даному рівню притаманні тільки ті 
цінності, які в усвідомлюються самими члена-
ми організації, або ж заохочуються її лідером.

Проте, третій, глибинний рівень включає 
не декларовані цінності, а базові припущен-
ня, які важко усвідомити навіть самим чле-
нам організації без спеціального зосередження 
на цьому питанні. Глибинний рівень охоплює 
фундаментальні уявлення організації, що при-
ймаються її членами бездоказово. Сукупність 
цих базових уявлень створює так звану «куль-
турну парадигму» організації і формують її ці-
лісний образ [8, с. 34].

Е. Шейн розглядає «поверхневий рівень» як 
об’єктивну культуру, складовими якої виступа-
ють: економічна культура організації як резуль-
тат її економічного мислення, культура розпо-
ділу, культура споживання, культура обміну. 
Тоді як «підповерхневий» і «глибинний» рівень 
вбачається як суб’єктивна культура, обумовлена 
механізмом мислення співробітників [8].

Для порівняння слід навести інший, також 
трирівневий, підхід до аналізу структури ор-
ганізаційної культури, що враховує наявність 
не лише прямих, але і зворотних зв’язків між 
рівнями [4]. Згідно з даною точкою зору, рівень 
мотивації знаходиться на внутрішньо особовому 
рівні будь-якого члена організації, визначаючи 
сенс його життєдіяльності, зокрема, трудову по-
ведінку. Вище за нього знаходиться мораль як 
над персональна і загальнолюдська над корпо-
ративна категорія. Рівень декларованих ціннос-
тей є місією, її еталоном («відважною метою») 
і основними діловими принципами. Рівень зо-
внішніх проявів використовує мову символів, 
ритуалів, фірмового стилю тощо.

О. В. Харчишина виділяє функціональний 
підхід до визначення структури організаційної 
культури підприємства, тобто у складі культу-
ри слід виділити функціонально відокремлені 
частини (підсистеми), кожна з яких містить як 
імпліцитні, так і експліцитні елементи. Вва-
жаємо, що організаційна культура є системою, 
яка включає такі підсистеми, пов’язані тісними 
зв’язками прямого і зворотного характеру [7]: 
ціннісна: цінності, місія і філософія компанії; 
символічна: герої, легенди, ритуали, символи; 
нормативна: норми, процедури, правила, кри-
терії та структури; комунікативно-управлін-
ська: стиль управління, система комунікацій, 
система управління персоналом; ідентифікацій-
на: фірмовий стиль, імідж, бренд компанії як 
роботодавця та товарний бренд. Базовою підсис-
темою організаційної культури є ціннісна, інші 
чотири перебувають у тісній залежності від неї.

Основу організаційної культури складають 
цінності керівників, власників та працівників 
підприємства, які у взаємодії утворюють систе-
му організаційних цінностей. Система ціннос-

тей є важливим елементом культури у широ-
кому сенсі і організаційної культури, зокрема. 
А. А. Радугін стверджує, що «здатність підпри-
ємства створити ключові цінності... є одним із 
найбільш глибоких джерел успішної діяльності 
підприємства» [4, с. 54]. З огляду на трудову 
поведінку, система цінностей виступає мотиво-
утворюючим фактором, тобто впливає на став-
лення людини до праці і до цілей підприємства. 
Цінності виступають як еталонне уявлення про 
систему світосприйняття, критерій вибору в 
процесі трудової діяльності, вони описують еле-
менти, явища життя суспільства, трудового ко-
лективу з точки зору їх соціального значення. 
У зв’язку із цим Е. Шейн справедливо зазначає 
[8, с. 40]: «Набір переконань і цінностей... може 
слугувати орієнтиром... поведінки в складних 
або невизначених обставинах».

Отже, підсумовуючи вищезазначене, мож-
на виокремити основні складові організаційної 
культури корпоративних підприємств:

1. Мова спілкування та система комуніка-
цій (використання усної, письмової та невер-
бальної комунікації, а також жестів та міміки).

2. Усвідомлення своєї ролі в організації. 
Одним культурам імпонує приховування спів-
робітником своїх внутрішніх намірів, а інші – 
навпаки сприяють їх зовнішньому прояву. Одні 
компанії налаштовані на співпрацю, а інші – на 
індивідуальне самовираження.

3. Культура персоналу, зовнішній вигляд 
працівників, тобто охайність, наявність спеці-
ального одягу, уніформи.

4. Дотримання розпорядку дня.
5. Культура виробництва, культура безпе-

ки виробництва.
6. Інноваційна культура.
7. Інвестиційна культура.
8. Відносини в колективі та з клієнтами (у 

тому числі різними за статтю, віком, релігією, 
статусом в суспільстві, шляхи вирішення кон-
фліктів).

9. Норми та цінності організації: норми, 
процедури, правила, критерії та структури.

10. Мотивування та трудова етика (відпо-
відальність за виконану роботу, якість роботи, 
оцінка роботи та винагорода за неї, просування 
по кар'єрних сходах).

11. Віра (віра в успіх, допомогу, підтримку, 
справедливість, власні сили).

12. Символіка в організації (фірмовий 
стиль, імідж, бренд компанії ритуали, лозунги, 
організаційні табу).

Висновки з проведеного дослідження. Кате-
горія організаційної культури є однією з най-
більш обговорюваних тем сучасного менеджмен-
ту. Складність і неоднозначність організаційної 
культури як об’єкту дослідження породжує ве-
лику кількість уявлень щодо її структури. Ре-
зультати значної кількості досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних вчених з цього питання не 
знаходять спільного вирішення даної проблеми. 
Узагальнивши результати досліджень інших 
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науковців та основуючись на власних висно-
вках і спостереженнях автор статті пропонує 
основні 12 положень структури організаційної 
культури корпоративного підприємства.
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АнотАція
У статті досліджено поняття «дестабілізуючий фактор» як 

першопричини зниження рівня безпеки. Запропоновано мето-
ди вимірювання сили впливу дестабілізуючого фактору на еко-
номічну безпеку автотранспортного підприємства.

Ключові слова: дестабілізуючий фактор, економічна без-
пека підприємства, безпека, загроза, автотранспортне підпри-
ємство.

АннотАция
В статье исследовано понятие «дестабилизирующий фак-

тор», как первопричины понижения уровня безопасности. 
Предложено методы измерения силы влияния дестабилизи-
рующего фактора на экономическую безопасность автотран-
спортного предприятия.

Ключевые слова: дестабилизирующий фактор, экономи-
ческая безопасность предприятия, безопасность, угроза, авто-
транспортное предприятие.

AnnotAtion
In the article the concept of «destabilizing factor» as the root 

cause lower level of security. Proposed methods for measuring the 
strength of the influence of destabilizing factors on the economic 
security of the transport enterprise.

Key words: destabilizing factor, the economic security of the 
enterprise, security, threat, motor company.

Постановка проблеми. В сучасному соціаль-
но-економічному середовищі, успішне функці-
онування підприємств, в тому числі автотран-
спортних, тісно пов’язане зі ступенем їхньої 
захищеності від негативного впливу внутрішніх 
та зовнішніх факторів. На сьогоднішній день в 
рамках державного регулювання підприємниць-
кої діяльності, з метою сприяння структурній 
перебудові економіки, впроваджуються рефор-
ми, що покликані створити простір для розви-

тку підприємництва, як основного елемента 
національної економіки. Саме на підприємни-
цтво покладено надію з боку держави, стосовно 
ефективного використання його потенціалу для 
розв’язання соціальних та економічних про-
блем. Та, незважаючи на таку, на перший по-
гляд, вірну і раціональну політику держави, на 
практиці спостерігається парадоксальна ситуа-
ція, яка характеризується відсутністю ефектив-
ності нормативно-правової бази при її відвертій 
об’ємності, високими податковими ставками, 
відсутністю роботи антимонопольної політи-
ки, невигідною грошово-кредитною політикою, 
корупцією і криміналізацією владно-управлін-
ських структур. За таких умов підприємство, в 
тому числі автотранспортне, існуючи у динаміч-
ному середовищі, де завжди є передумови для 
виникнення загрози будь-якої природи і за від-
сутності гарантії захисту з боку держави, зму-
шене ставити забезпечення своєї безпеки на пер-
ше місце. Актуальність цього питання спонукає 
до постійного пошуку нових дієвих механізмів 
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Стан дослідження. На сьогоднішній день 
питання забезпечення економічної безпеки під-
приємств досліджено багатьма вітчизняними 
науковцями. Відтак запропоновано ряд мето-
дів, які в своїй основі мають не лише новизну 
поглядів, в тому числі з використанням новіт-
ніх технологій, а й практичність в застосуванні. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми еконо-
мічної безпеки держави і підприємництва зро-


