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У статті запропоновано модель формуван-
ня організаційної культури, що сприяє подо-
лання опору персоналу змінам. Проаналізо-
вано концептуальні підходи до визначення 
сутності організаційної культури. Запро-
поновано розуміти організаційну культуру, 
як систему матеріальних і духовних ціннос-
тей, орієнтирів, норм та правил поведінки, 
що лежать в основі відносин і взаємодій як 
у середині підприємства, так і за його меж-
ами, яка відповідно до мети та стратегії 
розвитку формує внутрішню ідентичність 
та індивідуальність підприємства, а також 
забезпечує взаєморозуміння і сприятливий 
емоційний фон. Визначено та обґрунтовано 
основні елементи розробленої моделі фор-
мування організаційної культури, серед яких: 
мета; принципи; форми; методи; засоби; 
програма формування організаційної куль-
тури, що сприяє подоланню опору персоналу 
змінам; рівні сформованості організаційної 
культури та їх критерії; результат. Запро-
поновано заходи в контексті розробленої 
програми формування організаційної культу-
ри, які розподілені за відповідними блоками: 
емоційний, комунікативний, інтегративний, 
мотиваційний.
Ключові слова: організаційна культура, мо-
дель формування організаційної культури, 
опір персоналу, організаційні зміни, подолан-
ня опору персоналу змінам.

В статье предложена модель формирова-
ния организационной культуры, которая 
способствует преодолению сопротивления 
персонала изменениям. Проанализирова-
ны концептуальные подходы к определе-
нию сущности организационной культуры. 
Предложено понимать организационную 
культуру как систему материальных и 
духовных ценностей, ориентиров, норм и 
правил поведения, лежащие в основе отно-
шений и взаимодействий как внутри пред-
приятия, так и за его пределами, которая в 
соответствии с целями и стратегией раз-
вития формирует внутреннюю идентич-
ность и индивидуальность предприятия, 
а также обеспечивает взаимопонимание и 
благоприятный эмоциональный фон. Опре-
делены и обоснованы основные элементы 

разработанной модели формирования ор-
ганизационной культуры, среди которых: 
цель; принципы, формы; методы; средства; 
программа формирования организационной 
культуры, которая способствует преодо-
лению сопротивления персонала изменени-
ям; уровни сформированности организаци-
онной культуры и их критерии; результат. 
Предложены мероприятия в контексте 
разработанной программы формирования 
организационной культуры, которые рас-
пределены по соответствующим блокам: 
эмоциональный, коммуникативный, инте-
гративный, мотивационный.
Ключевые слова: организационная куль-
тура, модель формирования организацион-
ной культуры, сопротивление персонала, 
организационные изменения, преодоление 
сопротивления персонала изменениям.

The article proposes a model of formation of the 
organizational culture that contributes to overcom-
ing staff resistance to change. The conceptual 
approaches to the definition of the essence of or-
ganizational culture are analyzed. It is proposed 
to understand the organizational culture as a sys-
tem of material and spiritual values, landmarks, 
norms and rules of behavior, which underlie the 
relations and interactions both in the middle of the 
enterprise and beyond, which, in accordance with 
the purpose and strategy of development, forms 
the internal identity and individuality of the enter-
prise, as well as providing mutual understanding 
and a favorable emotional background. The main 
elements of the developed model of formation of 
organizational culture are identified and substanti-
ated, among them: the purpose; principles; forms; 
methods; means; program of formation of organi-
zational culture, which contributes to overcoming 
staff resistance to change; levels of organizational 
culture formation and their criteria; result. Mea-
sures in the context of the developed program of 
formation of organizational culture are proposed, 
which are distributed according to the relevant 
blocks: emotional, communicative, integrative, 
and motivational.
Key words: organizational culture, model of 
formation of organizational culture, resistance of 
personnel, organizational changes, overcoming 
staff resistance to changes.
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Постановка проблеми. Сьогодні найважливі-
шим ресурсом будь-якого підприємства є люди як 
носії певних компетенцій, а також колективи, що 
несуть в собі організаційну культуру і формують 
синергетичні ефекти від об'єднання окремих знань 
і здібностей в єдиному організаційно-інформацій-
ному бізнес-середовищі. Значимість формування 
та розвитку організаційної культури в ефективному 
функціонуванні підприємства є загальновизнаною 
у всьому світі. Впливаючи на всі значущі сфери 
діяльності підприємства, організаційна культура 
регулює діяльність персоналу, формує почуття 
прихильності підприємству і в результаті підвищує 

не тільки якість виробленої продукції і конкуренто-
спроможність підприємства, але й готовність пер-
соналу до можливих стратегічних змін.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема формування організаційної культури на 
підприємстві не є новою. ЇЇ вирішенню присвячено 
достатню кількість наукових праць як зарубіжних, 
так і вітчизняних вчених, серед яких: В. Веснін [1], 
Р. Дафт [2], Г. Захарчин [3], Т. Іванова [4], П. Ленсі-
оні [5], Н. Любомудрова [3], Л. Маллінз [6], В. Мас-
лов [7], В. Стадник [8], Е. Шейн [9] та ін. Сучасні 
дослідники вважають, що організаційна культура 
є потужним стратегічним інструментом управління 
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і розвитку, що дозволяє орієнтувати персонал на 
спільні цілі, прояв ініціативи, особисту ефектив-
ність та продуктивну взаємодію. Однак, поза ува-
гою науковців залишився аспект формування та 
розвитку організаційної культури, що сприяє подо-
лання опору персоналу змінам.

Формулювання цілей статті. У зв'язку з тим, 
що обґрунтування особливостей управління орга-
нізаційною культурою в процесі змін на підпри-
ємстві потребує більш детального дослідження, 
метою роботи є побудова моделі формування 
організаційної культури, що сприяє подоланню 
опору персоналу змінам.

виклад основного матеріалу. Перш ніж пере-
йти до розробки моделі формування організацій-
ної культури, необхідно дослідити її сутність та 
зміст. Так, детальний аналіз та узагальнення нау-
кової літератури дали можливість констатувати 
наявність декількох ключових підходів до визна-
чення сутності організаційної культури. Так, біль-
шістю вчених (В. Веснін, В. Гриньова, М. Доро-
ніна, В. Іванов, А. Кібанов, А. Крилов, І. Мазур, 
Е. Малінін, В.Стадник, Л. Хаєт, Е. Шейн) вона роз-
глядається як система загальноприйнятих ціннос-
тей, переконань, норм, традицій, вірувань, погля-
дів, що приймаються та поділяються персоналом 
підприємства. Інші (В. Сладкевич, В. Хміль) наго-
лошують на філософії та ідеології управління як 
важливій складовій менеджменту підприємства. 
Відомий американський вчений Е. Шейн взагалі 
розуміє під організаційною культурою динамічний 
феномен.

Слід також зазначити, що у сучасній науко-
вій практиці немає чіткого розмежування понять 
«організаційна культура» і «корпоративна куль-
тура». Серед поглядів різних дослідників пере-
важають чотири підходи до ідентифікації даних 
понять: корпоративна та організаційна культура 
тотожні, тому синонімічні; корпоративна культура є 
складовою організаційної культури; корпоративна 
та організаційна культура є самостійними понят-
тями і складають частини єдиного цілого – куль-
тури підприємства; ідентифікація корпоративної 
та організаційної культури залежить від смисло-
вого значення поняття «корпоративний». 

Використовуючи те загальне, що є в багатьох 
визначеннях, пропонуємо в рамках дослідження 
визначення організаційної культури, як системи 
матеріальних і духовних цінностей, орієнтирів, 
норм та правил поведінки, що лежать в основі 
відносин і взаємодій як у середині підприємства, 
так і за його межами, яка відповідно до мети та 
стратегії розвитку підприємства формує його 
внутрішню ідентичність та індивідуальність, а 
також забезпечує взаєморозуміння і сприятли-
вий емоційний фон.

Необхідно акцентувати увагу, що будь-які зміни 
або перетворення (процес реструктуризації або 

реорганізації) на підприємстві мають починатися з 
формування нової організаційної культури, осно-
вними складовими якої в даному випадку є:

1) усвідомлення вищим керівництвом та управ-
лінським персоналом стратегічної важливості про-
цесу реструктуризації, необхідності організаційних 
змін й управління організаційною культурою;

2) переосмислення мети діяльності підпри-
ємства відповідно до вимог ринку: формувати 
основу управління повинні економічно виправ-
дані результати виконання замовлень споживачів  
[10, с. 126];

3) розподіл відповідальності: рішення повинні 
прийматися там, де вони виконуються, і тими, хто 
буде їх виконувати;

4) впровадження нових ідей та відповідно про-
ведення організаційних змін має здійснюватися з 
урахуванням показників діяльності конкурентів і 
вимог замовників;

5) досягнення високого рівня прихильності пер-
соналу змінам;

6) узгодження інтересів всього людського, інте-
лектуального та соціального капіталу на основі 
інтегруючої, освітньої, розвиваючої і стимулюючої 
функцій організаційної культури.

Отже, організаційна культура, яка найбільше 
відповідає цілям і цінностям підприємства, є 
одним з найбільш дієвих факторів підвищення 
ефективності бізнес-процесів на сучасних підпри-
ємствах. Її вплив на ефективність роботи підпри-
ємства визнається прихильниками раціонально-
прагматичного підходу [13], відповідно до якого 
можливість і необхідність дослідження цілеспря-
мованого впливу на організаційну культуру визна-
чається з метою підвищення мотивації і лояль-
ності співробітників, інтеграції процесів і ресурсів 
усередині підприємства, стимулювання ініціативи 
та розкриття особистого потенціалу, формування 
у персоналу почуття причетності і прихильності 
своїй справі тощо.

Що стосується існуючих типологій організа-
ційної культури, то більшість сучасних учених 
використовують найбільш відомі американські та 
західноєвропейські класифікації. Тому при фор-
муванні та дослідженні організаційної культури на 
вітчизняному підприємстві важливо враховувати 
національно-культурні аспекти, менталітет, зако-
нодавство і ідеологію держави.

Отже, враховуючи те, що саме зниження опору 
персоналу змінам є однією з головних цілей під-
системи інформаційного забезпечення системи 
управління персоналом [3, с. 187] та ґрунтуючись 
на змістовно-сутнісному аналізі організаційної 
культури та особливостей її управління в аспекті 
підвищення ефективності функціонування під-
приємства, було розроблено модель формування 
організаційної культури, що сприяє подоланню 
опору персоналу змінам (рис. 1).
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Запропонована модель представляє собою 
систему, що включає ряд взаємопов’язаних ком-
понентів: цільового, змістовного, організаційного, 
критеріально-діагностичного та результативного. 
Її реалізація сприятиме поступовості, послідов-
ності та безперервності формування організацій-
ної культури, що нівелюватиме опір з боку персо-
налу майбутнім змінам. 

Необхідно розуміти, що цілісне формування 
організаційної культури має двосторонній харак-
тер – з одного боку інтеграція та донесення куль-
турних атрибутів підприємства до зовнішнього 
середовища, а з іншого – вплив на внутрішнє 

середовище суспільної думки, традицій, моделей 
поведінки [11].

Важливим критеріями рівня сформованості орга-
нізаційної культури є: когнітивний (уявлення про соці-
альну значущість організаційної культури, її роль і 
місце в професійній культурі тощо); компетентнісний 
(оволодіння знаннями про функціонування та розви-
ток підприємства, міжособистісної взаємодії тощо); 
корпоративно-рефлексивний (готовність і здатність 
до нової діяльності при виконанні управлінських та 
економічних завдань тощо) [12, с. 71]. 

Слід акцентувати увагу, що для формування 
організаційної культури з метою її сприяння орга-

рис. 1. модель формування організаційної культури,  
що сприяє подоланню опору персоналу змінам
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нізаційним змінам та подолання можливого опору 
персоналу в контексті розробленої програми важ-
ливими є наступні заходи, які розподілені за відпо-
відними блоками та які можуть проводитися сис-
тематично:

емоційний блок:
‒ звернення топ менеджерів підприємства з 

метою надання актуальної інформації про основні 
стратегічні і поточні цілі та методи їх досягнення, 
обґрунтування необхідності змін;

‒ формування традицій підприємства, 
вивчення його історії, біографії видатних керівни-
ків і співробітників підприємства, які зробили зна-
чний внесок у її становлення або розвиток галузі і 
країни – герої підприємства;

‒ розробка символіки підприємства, елемен-
тів корпоративної етики, правил поведінки і став-
лення до роботи;

комунікативний блок:
‒ створення внутрішньої інформаційної 

мережі на підприємстві і організація своєчасних 
розсилок новин;

‒ створення клубів, спортивних команд, про-
ведення спільних культурних заходів, корпоратив-
них свят;

інтегративний блок:
‒ навчання провідних менеджерів підпри-

ємства з метою оволодіння лідерськими нави-
чками та іншими корпоративними компетенціями 
(готовності до розвитку, наставництва, здатності 
до командоутворення тощо);

‒ тренінги, що мають на меті активізувати 
творчу активність персоналу, обговорення, розу-
міння проблем і завдань підприємства, розвиток 
індивідуальних здібностей;

‒ тренінги з командоутворення в трудових 
колективах, особливо новостворених внаслідок 
реорганізації;

‒ розробка заходів внутрішнього PR під-
приємства на основі принципів інтегрованих 
маркетингових комунікацій (відеоролики та інші 
матеріали про найважливіші події виробничого, 
технологічного значення, участі менеджерів в про-
ектах розвитку галузі);

мотиваційний блок:
‒ програма навчання, підвищення кваліфіка-

ції, що включає освоєння необхідних для ініціації 
і участі в змінах компетенцій.

Слід акцентувати увагу, що представлені 
заходи в контексті формування та розвитку орга-
нізаційної культури стосуються як глибинних, так і 
поверхневих її рівнів.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, запропонована модель передбачає, 

що  формування організаційної культури відбува-
ється у єдності із загальною стратегією розвитку 
підприємства та відповідно механізму забезпе-
чення ефективності менеджменту персоналу, а 
успішність та результативність формування орга-
нізаційної культури буде проявлятися не тільки 
у поетапному зростанні соціально-економічних 
показників підприємства, але й нівелюванні опору 
персоналу змінам. Перспективою подальших 
досліджень у цьому напрямі є визначення рівня 
сформованості організаційної культури, що сприяє 
подоланню опору персоналу змінам, на досліджу-
ваних підприємствах в рамках аналізу ефектив-
ності менеджменту персоналу.
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