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У статті запропоновано механізм станов-
лення організаційної культури з урахуван-
ням стилеутворюючих чинників лідерства. 
Систематизовано системно-понятійного 
апарат дослідження шляхом детального 
аналізу сутності понять «механізм», 
«становлення», «організаційна культура». 
Запропоновано розуміти організаційну 
культуру, як філософію та ідеологію управ-
ління, що сприймається більшою части-
ною підприємства, цінності, орієнтири, 
вірування, очікування, норми та правила 
поведінки, що лежать в основі відносин і 
взаємодій як у середині підприємства, так 
і за його межами. Визначено взаємозв’язок 
між функціями організаційної культури та 
лідера. Обґрунтовано, що в основі побудови 
механізму становлення організаційної куль-
тури знаходиться поєднання системного, 
процесного і компетентністного підходів, 
що дозволяє послідовно та детально відо-
бразити основні етапи: обґрунтування 
важливості врахування стилю лідерства 
при становленні організаційної культури; 
аналіз екзогенних та ендогенних чинників; 
розробка та впровадження програми ста-
новлення організаційної культури; моніто-
ринг та оцінка ефективності організацій-
ної культури.
Ключові слова: організаційна культура, 
механізм становлення організаційної куль-
тури, стиль лідерства, особистісно-про-
фесійний саморозвиток, поведінка персо-
налу.

В статье предложен механизм становле-
ния организационной культуры с учетом 
стилеобразующих факторов лидерства. 
Систематизирован системно-понятийный 
аппарат исследования путем детального 
анализа сущности понятий «механизм», 
«становление», «организационная куль-
тура». Предложено понимать организаци-
онную культуру, как философию и идеоло-
гию управления, воспринимается большей 
частью предприятия, ценности, ориен-
тиры, верования, ожидания, нормы и правила 
поведения, лежащие в основе отношений и 
взаимодействий как внутри предприятия, 
так и за его пределами. Определена взаи-
мосвязь между функциями организацион-
ной культуры и лидера. Обосновано, что в 
основе построения механизма становления 
организационной культуры находится соче-
тание системного, процессного и компе-
тентностного подходов, позволяет после-
довательно и подробно отразить основные 
этапы: обоснование важности учета стиля 
лидерства при становлении организаци-
онной культуры; анализ экзогенных и эндо-
генных факторов; разработка и внедрение 
программы становления организационной 
культуры; мониторинг и оценка эффектив-
ности организационной культуры.
Ключевые слова: организационная куль-
тура, механизм становления организаци-
онной культуры, стиль лидерства, лич-
ностно-профессиональное саморазвитие, 
поведение персонала.

The mechanism of organizational culture development taking into account style-forming factors of leadership is offered in the article. Systematic and con-
ceptual apparatus of the research is systematized by a detailed analysis of the essence of the concepts of «mechanism», «development», «organizational 
culture». It is offered to understand the organizational culture, as the philosophy and ideology of management, which is perceived by most of the enterprise, 
values, benchmarks, beliefs, expectations, norms and rules of behavior that underlie relationships and interactions both within and outside the enterprise. 
The relationship between organizational culture and leader functions has been identified. It is substantiated that the basis of building the mechanism of 
organizational culture development is a combination of systemic, process and competence approaches, which allows to consistently and in detail reflect the 
main stages: substantiation of the importance of taking into account leadership style in the formation of organizational culture; analysis of exogenous and 
endogenous factors; development and implementation of the organizational culture development program; monitoring and evaluating the effectiveness of 
organizational culture. It is determined that the influence of organizational culture on the behavior of employees is manifested not only through the identifica-
tion of employees with their goals and values with the goals and values of the enterprise through their adoption, but also through the implementation in the 
behavior of each and every member of the collective rules, the achievement of the common goal of the enterprise. In turn, enhancing the regulatory role of 
culture in organizational behavior is ensured by the purposeful managerial influence of leadership. The implementation of the proposed mechanism, which 
is a system of interconnected components, will provide a gradual formation of organizational culture in the context of maximizing the influence of the leader 
of the enterprise, which due to the principle of flexibility will allow staff to be more receptive to change.
Key words: organizational culture, mechanism of organizational culture development, leadership style, personal and professional self-development, staff 
behavior.

МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
З УРАХУВАННЯМ СТИЛЕУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ ЛІДЕРСТВА
MECHANISM OF ORGANIZING CULTURE DEVELOPMENT  
TAKING INTO CONSIDERATION THE LEADERSHIP FACTORS

Постановка проблеми. Сьогодні вищим рів-
нем розвитку організаційної культури на підпри-
ємстві є добровільне прийняття місії, цінностей, 
традицій, норм і правил персоналом, що сприяє 
позитивному соціально-психологічному клімату, 
налагодженню спілкування та відносин між робіт-
никами. Актуальність дослідження процесу фор-
мування та розвитку організаційної культури 
пояснюється збільшенням жорсткості конкуренції, 
зсувом акцентів конкурентної боротьби з техно-
логій на інтелект, злиттям та поглинанням одних 
підприємств іншими, з глобалізацією економіки 

та формуванням єдиного економічного простору. 
З іншого боку, зовнішні умови знаходяться під 
впливом внутрішніх структур і факторів, що про-
являються в розвитку організаційної культури. Тож 
багатодисциплінарність та виняткова інтерактивна 
сутність процесу становлення організаційної куль-
тури передбачає дослідження зовнішніх норм і 
цінностей підприємства та визначення їх залеж-
ності від внутрішніх інтересів персоналу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання формування та розвитку організаційної 
культури на підприємстві не є новими. Її вирішенню 
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присвячено достатню кількість наукових праць як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких: 
В. Веснін, Р. Винничук, Є. Журавльова, Г. Захарчин, 
Т. Іванова, М. Йохна, Н. Любомудрова, В. Стадник, 
Э. Шейн [1–5] тощо. Однак, поза увагою науковців 
залишився аспект саме становлення організацій-
ної культури з урахуванням існуючих типів лідер-
ства на підприємстві. 

Постановка завдання. Враховуючи необхід-
ність більш детального обґрунтування взаємо зв’я-
зку між організаційною культурою та стилем лідер-
ства на підприємства, метою роботи є розробка 
механізму становлення організаційної культури, що 
враховує стилеутворюючи чинники лідерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах одним з найважливіших аспек-
тів стабільного розвитку підприємства є станов-
лення організаційної культури. Вирішення даного 
завдання передбачає розуміння сутності та змісту 
становлення організаційної культури, а також 
механізмів, що його забезпечують. В сучасних 
економічних дослідженнях не склалося єдиної 
думки з приводу сутності поняття «механізм ста-
новлення організаційної культури». У той же час, 
окремо кожна категорія має безліч підходів до її 
визначення. Також слід зауважити, що аналізу-
ючи наукові праці та іншу економічну літературу, 
доведено не сформованість системно-понятійного 
апарату, що дозволяє систематизувати все різно-
маніття видів такої категорії. В рамках досліджува-
ної проблеми було докладно розглянуто категорії 
«механізм», «становлення», «організаційна куль-
тура». Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових 
джерел дозволяє зробити висновок про те, що 
існує значна кількість несуперечливих визначень 
категорії «механізм» в не залежності від області 
його застосування. Так, Г. Астапова, С. Ожигов, 
Д. Лойко, С. Мочерний [6–8] визначають механізм 
як систему елементів організаційно-економічного 
впливу. Інші вчені (Є. Кучерова, Г. Атаманчук) роз-
глядають механізм як сукупність взаємопов’язаних 
елементів [9–10], а К. Магафуров та А. Чаленко – 
як сукупність ресурсів [11]. Отже, категорію «меха-
нізм» можна вважати досить універсальною: 
вона активно використовується в різних галузях 
економіки та в різних словосполученнях. Так для 
характеристики діяльності підприємства викорис-
товують понять «економічний механізм», «фінан-
совий механізм», «механізм управління», «госпо-
дарський механізм» і ін. У цих словосполученнях 
під механізмом іноді розуміють комплекс станів 
системи, або основний елемент, двигун прогресу.

Враховуючи проблематику дослідження, більш 
детально було досліджено поняття «станов-
лення». Так, у академічному тлумачному слов-
нику української мови [12] під становленням розу-
міється філософська категорія, яка відображає 
процес діалектичного переходу від одного ступеня 

розвитку до іншого, тобто відбувається процес 
формування чогось у процесі розвитку. В цьому 
контексті при дослідження процесу становлення 
актуальним є визначення особливостей форму-
вання та розвитку організаційної культури.

Аналіз понятійного апарату дослідження дозво-
лив виявити неоднозначність підходів різних авто-
рів щодо формування та розвитку організаційної 
культури. Так, детально проаналізовано систем-
ний, процесний, інституціональний, праксеологіч-
ний, мотиваційно-аксіологічний, компетентністно-
когнітивний підходи, узагальнення яких дозволяє 
визначити ті напрямки, на які слід звернути увагу 
для підвищення рівня організаційної культури. 

Виходячи із запропонованого визначення орга-
нізаційної культури, під якою розуміється філософія 
та ідеологія управління, що сприймається більшою 
частиною підприємства, цінності, орієнтири, віру-
вання, очікування, норми та правила поведінки, що 
лежать в основі відносин і взаємодій як у середині 
підприємства, так і за його межами, та важливості 
врахування стилеутворюючих чинників, пріоритет-
ними були обрані системний підхід, який дає змогу 
систематизувати фактори розвитку організаційної 
культури, компетентністний, який зосереджує увагу 
на компетенціях управлінського персоналу, та про-
цесний, який розкриває формування та розвиток 
організаційної культури як процес, який передбачає 
виконання певних операцій, етапів. Дослідження з 
позиції даного підходу дало можливість акценту-
вати увагу на взаємозв’язку функцій організацій-
ної культури та лідера (рис. 1), а також виявити та 
обґрунтувати методи підтримки організаційної куль-
тури із зазначенням ролі керівника.

Процес становлення організаційної може роз-
починатися з так званих «нульових умов», коли 
персонал не готовий усвідомлено і добровільно 
прийняти корпоративні цінності і норми, тому що 
для цього потрібні час і певний рівень професійної 
культури. Багато що залежить від рівня розвитку 
самого підприємства, психологічних характерис-
тик персоналу і їх інтелектуального статусу, спе-
цифіки діяльності тощо.

Здійснення впливу на персонал з метою при-
йняття ним норм і цінностей в процесі становлення 
організаційної культури можна здійснюватися за 
різними напрямками. Для цього норми, цінності та 
інші складові культури повинні бути добре відомі 
персоналу. Їх освоєння проходить через корпо-
ративні традиції персоналу, ритуали, стандарти 
поведінки і відносин, що пов'язані з індивідуаль-
ним досвідом працюючих. Прискорити ці процеси 
можна за рахунок створення на підприємстві від-
повідного інформаційного середовища. Це серед-
овище сприяє формуванню корпоративного мен-
талітету, що зумовлює виникнення корпоративної 
ідентичності як змінного конструкту, що виражає 
відношення між персоналом і підприємством.



169

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Отже, одна з головних умов становлення орга-
нізаційної культури – це створення інформаційного 
середовища, що передає корпоративні принципи, 
норми і цінності і, як наслідок, сприяє їх усвідом-
ленню і прийняттю. При цьому, в інформаційному 
просторі підприємства інформація повинна тран-
слюватися як по «вертикалі», так і по «горизон-
талі». За допомогою інформаційного середовища 
реалізується можливість закріпити в свідомості 
персоналу базові принципи, цінності і норми роботи 
підприємства, сформувати уявлення про зв'язок 
діяльності з цими нормами, дати їм моральне 
забарвлення.

Важливою психологічною умовою, що впливає 
на становлення організаційної культури, є пре-
стиж підприємства, його імідж і ділова репутація 
його керівників, а також усвідомлення персона-
лом ролі даного престижу і репутації в забезпе-
ченні ефективності підприємства. Престиж під-
приємства впливає на її співробітників, сприяє 
об'єктивному і суб'єктивному підвищенню осо-
бистого статусу, самоповаги, консолідує і згурто-
вує. При цьому можливості престижу необхідно 
використовувати при формуванні бажаної органі-
заційної культури.

При формуванні корпоративних відносин і 
розвитку організаційної культури велику роль 
відіграє бачення особистої перспективи кожним 
співробітником. Це теж є однією з умов станов-

лення організаційної культури. Відчуття осо-
бистої позитивної перспективи на підприємстві 
сприятливо позначається на ставленні до нього і 
керівництва, створює додаткову мотивацію поліп-
шення якості діяльності. Особиста перспектива 
безпосередньо пов'язана з особистісним і про-
фесійним зростанням. Це усвідомлюється спів-
робітниками підприємства, тому рекомендується 
розробляти індивідуальні програми особистісно-
професійного розвитку.

Вплив організаційної культури на поведінку 
співробітників проявляється не тільки через іден-
тифікацію співробітниками своїх завдань і цін-
ностей з цілями і цінностями підприємства через 
їх прийняття, але й через реалізацію в поведінці 
всіх і кожного членів колективу норм, досягнення 
спільної мети підприємства. У свою чергу, поси-
лення регулюючої ролі культури щодо організа-
ційної поведінки забезпечується цілеспрямованим 
управлінським впливом лідерства.

Отже, на будь-якому підприємстві є необхідні 
умови для становлення організаційної культури. 
Водночас є й чимало перешкод, що заважають 
цьому процесу. Тому, для того, щоб ефективно 
здійснювати роботу зі становлення організаційної 
культури з урахуванням стилеутворюючих чинни-
ків лідерства, необхідно розробити відповідний 
механізм (рис. 2), який дасть чітке розуміння сут-
ності процесів на підприємстві стосовно управ-

Рис. 1. Взаємозв’язок функцій організаційної культури та лідера
 

Функції культури 

Формування 
певного 

оригінального 
іміджу 

підприємства Відображення 
почуття 

спільності всіх 
членів 

підприємства 

Підсилення 
захопленості 

справами 
підприємства й 
відданості йому 

Формування 
системи 

соціальної 
стабільності на 
підприємстві 

Засіб 
формування 
й контролю 

форм 
поводження 

Функції лідера 

Мотивація діяльності, 
задоволення 

індивідуальних і 
групових потреб 

 

Визначення чіткої 
цілі і напряму її 

досягнення 
 

Налаштування 
людей на 

реалізацію 
поставленої мети 

 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

170 Випуск 43. 2019

ління організаційною культурою в контексті фор-
мування лідерства.

В основі побудови даного механізму знахо-
диться поєднання системного, процесного і компе-
тентністного підходів, що дозволяє послідовно та 
детально відобразити основні етапи становлення 
організаційної культури.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, реалізація запропонованого механізму, який 
представляє собою систему взаємопов’язаних ком-
понентів, забезпечить поетапне становлення орга-
нізаційної культури в контексті максимізації впливу 
лідера підприємства, що завдяки врахуванню прин-
ципу гнучкості дозволить персоналу бути більш 
сприйнятливим до змін. Перспективою подальших 
досліджень у цьому напрямі є оцінка рівня організа-
ційної культури на досліджуваних підприємствах та 
визначення стилеутворюючих чинників лідерства.
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