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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день надзвичайно глибоких 

перетворень в Україні зазнає система корпоративної культури. Це, насамперед, 

зумовлено європейським вибором української держави й набуття новітнього 

досвіду економічно розвинених держав й систем управління. В умовах нових 

викликів набагато вищий рівень вимог ставляться до українських працівників, 

породжуючи все більшу кадрову кризу в системі управління. Адекватною 

відповіддю має бути реформування кадрової політики та кадрової роботи в 

системі публічного адміністрування. Важливою складовою цього процесу 

повинна стати професіоналізація управління персоналом й істотне підвищення 

ролі таких структурних підрозділів, як кадрові служби. Саме дослідження 

можливостей та перспектив вирішення першочергових завдань для подальшого 

формування сучасної корпоративної культури у системі публічного 

адміністрування набуває все більшої актуальності, що зумовило вибір теми 

дипломної роботи. 

Корпоративна культура, котра існує зараз була частково успадкована з 

радянських часів, коли домінував адміністративний характер поведінки, 

командно-авторитарний стиль спілкування та управління. Будь-яка ініціатива 

пригнічувалась, якщо вона не вписувалась в нормативні акти, інструкції тощо. 

Не було місця і творчому підходу в публічному адміністрування та управлінні. 

Така спадщина дісталась Україні разом з керівниками та чиновниками, які були 

«носіями» культури командно-адміністративної системи управління.  

Має досить давню історію проблема підвищення ефективності роботи 

кадрових служб в системі публічного адміністрування. Теза про те, що «кадри 

вирішують все», стала крилатим висловом ще за радянських часів. Проте 

популярність наведеної думки не привела до надання кадровим службам дійсно 

вагомого значення щодо вирішення питань формування й реалізації кадрової 

політики. Цим підрозділам надавалася в основному роль реєстрації, обліку та 
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документального забезпечення роботи з персоналом, яка у всіх ключових своїх 

аспектах виконувалася і виконується лінійними керівниками різних рівнів. 

Сьогодні і науковці, і практики все виразніше усвідомлюють ту 

обставину, що стрімкий розвиток суспільства зумовлює інтенсивне зростання 

вимог до працівників усіх ланок у системі публічного адміністрування. Нові 

вимоги до кадрової роботи висуває і логіка останніх реформ, що відбуваються в 

Україні.  

 За таких умов кадрова робота лінійних керівників має спиратися на 

функціонально багатограннішу діяльність кадрових служб. Розширення та 

поглиблення функціонального спектру цих підрозділів вимагають істотних 

зрушень в їх внутрішній структурі. Реалізація зазначеної потреби у 

вдосконаленні функцій та структури кадрових служб у системі публічного 

адміністрування вимагає, у свою чергу, ґрунтовних наукових досліджень і 

розробок.   

Значна робота в цьому напрямку вже зроблена як українськими (О. 

Воронько, О. Губа, С. Дубенко, В. Князєв, В. Луговий, Т. Мотренко, Н. 

Нижник, С. Серьогін, В. Сороко, О. Оболенський, О. Крутій, В. Щокін, В. 

Яковенко та ін.), так і зарубіжними вченими (І. Марченко, О. Турчинов, Дж. 

Томасон, Р. Тан, М. Гай та ін.). В усіх цих роботах провідною є думка про те, 

що на сучасному етапі розвитку публічного адміністрування кадрова робота в 

ній має бути піднята на якісно новий рівень, також приділена увага багатьом 

важливим питанням кадрової політики та роботи з персоналом. 

Метою магістерської роботи є є аналіз, вивчення й узагальнення даних 

щодо формування корпоративної культури у системі публічного 

адміністрування. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- проаналізовано сутність публічної організації та культури 

управління; 

- розглянуто функції корпоративної культури; 
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- зазначено роль культури управління керівника в публічних 

організаціях; 

- розглянуто ефективність керівника як чинник формування 

корпоративної культури в публічному адмініструванні; 

- досліджена комунікативна культура керівників публічної 

організації; 

- проаналізовано командний підхід та роль лідерства у формуванні 

корпоративної культури; 

- сформульовано чинники корпоративної культури в публічному 

адмініструванні, запропоновано вдосконалення корпоративної культури та 

ділового спілкування в організації. 

Об’єктом дослідження є культура управління публічними організаціями. 

Предмет дослідження – формування корпоративної культури в системі 

публічного адміністрування. 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

аналізу і синтезу, узагальнення, індукції, дедукції та моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено теоретичні засади культури управління публічними організаціями. 

Зокрема, основні положення наукової новизни одержаних результатів 

полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- те, що корпоративну культуру було визначено засобом формування 

ефективності діяльності керівника публічної організації; науково обґрунтована 

й експериментально перевірена ефективність застосування інтерактивних 

технологій підготовки керівника до управлінської діяльності; 

дістали подальшого розвитку: 

- те, що культура управління організацією визначається рівнем 

розвитку компонентів управління згідно з класичною парадигмою 

менеджменту. 
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Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 

дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі розглянуто сутність публічної організації та культури 

управління, функції корпоративної культури, роль культури управління 

керівника в публічних організаціях. 

У другому розділі досліджено комунікативну культуру керівників 

публічної організації, проаналізовано командний підхід та роль лідерства у 

формуванні корпоративної культури. 

У третьому розділі сформулювано чинники корпоративної культури в 

публічному адмініструванні, запропоновано вдосконалення корпоративної 

культури та ділового спілкування в організації. 

Практичне значення результатів магістерської роботи полягає у тому, що 

вони можуть бути використані у діяльності публічних організацій, слугуючи 

основою для формування дієвої корпоративної культури. 
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РОЗДІЛ 1   

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ  

ПУБЛІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

 

1.1. Сутність публічної організації та культури управління 

 

 

Наше суспільство складається з великої кількості різноманітних 

організацій, з якими пов'язані всі прояви людського життя. Організації можуть 

бути різними за характером і метою діяльності, за формою власності, мати 

комерційну й некомерційну спрямованість, але всі вони діють на основі певних 

правил і процедур. 

Термін "організація" походить від грецького ȍpγavov, що означає 

поєднання, побудову, об'єднання чогось або когось у єдине ціле; приведення до 

строгої системи. За визначенням Б. Карлофа, "організація — це інструмент 

координації трудових внесків різних людей для досягнення загальної мети". 

Термін "культура управління" останнім часом набуває все ширшого 

розповсюдження. Цим терміном усе частіше користуються як науковці, так і 

практики. Саме тому доцільно насамперед визначити зміст цього терміну з 

урахуванням основних тенденцій розвитку наукових управлінських знань, 

вирішених та невирішених проблем у цій галузі. Насамперед необхідно 

з'ясувати суть поняття предмета культури управління. 

Існує декілька визначень «культури управління». За Палехом Ю. культура 

управління – це теорія того, як краще, з урахуванням економічних та інших 

тенденцій розвитку об'єкта управління, застосувати адекватну йому достатньо 

ефективну управлінську систему, структуру. Наприклад, як організувати 

систему управління освітою так, щоб з її допомогою впливати на хід розвитку 

освіти в необхідному для держави напрямі, чи що слід сьогодні зробити уряду 

незалежної України, щоб подолати кризову ситуацію та вивести країну на шлях 

успішного розвитку. 
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Палех Ю. та Кудін В. дають ще одне визначення "культури управління": 

це "сукупність теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що 

мають загальний характер і відносяться різною мірою до різних аспектів 

людської діяльності. Це система знань, що обслуговує управлінську практику 

як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, різного роду 

рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-практичну 

цінність і органічно, системно взаємопов’язані". 

В свою чергу Бєлоліпецький В. визначає культуру управління, як 

категорію, яка поєднує в собі два вироблених в соціальній філософії поняття — 

управління та культура. Ведучим і головним у цьому поєднанні є поняття 

культури; воно, як ми знаємо, означає якість діяльності людини у всіх сферах і 

способах його дій. 

Королюк С. дає таке визначення поняття "культура управління": це 

"здійснення керівником управлінської діяльності через систему взаємозв'язків 

із колективом, виконання своїх обов’язків, що виявляється у стилі спілкування, 

керівництва і поведінки, виконання управлінських функцій". 

Предмет культури управління включає в себе завдання управлінцям-

практикам освоїти різні методи вирішення усіх можливих організаційно-

управлінських проблем; навчити їх ставити мету й науково достовірно 

аналізувати труднощі, що заважають її реалізації; показувати їм, як треба 

оцінювати переваги чи недоліки прийнятих управлінських рішень. До предмета 

культури управління, як і до організації культури, відносяться питання 

технологічного характеру, способи отримання і переробки інформації, 

визначення чисельності необхідних працівників апарату управління, підбір та 

розстановка кадрів, їх виховання, атестація тощо. 

Виходячи із сказаного, культура управління – це гармонія знань і 

морально-етичних якостей, які безумовно, залежать від інтелектуально-

культурних якостей особистості, що перебуває біля керма управління. 

Разом з тим, більшість авторів сходиться на тому, що організаційна культура є 

складною композицією важливих припущень, які часто не підлягають 
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формулюванню, бездоказово сприймаються і поділяються всіма членами 

колективу. Здебільшого організаційна культура, трактується та сприймається 

більшістю членів організації як філософія й ідеологія управління, загальні 

припущення, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, розмірковування і 

норми, що лежать в основі стосунків більшості працівників як усередині 

організації, так і за її межами. Оскільки організаційна культура виявляється у 

взаємовідносинах між людьми в організації, окремі люди або окремі підрозділи 

організації схильні описувати її схожими термінами [55]. 

Культура функціонує в суспільних взаємозв'язках на різних рівнях у 

визначених конкретних формах. Для відображення цієї конкретної форми буття 

культури в соціології використовується поняття субкультури. Субкультура - це 

набір символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють 

те чи інше співтовариство чи яку-небудь соціальну групу. Кожне 

співтовариство створює свою субкультуру. Субкультура не заперечує 

загальнолюдській культурі, але в той же час вона має свої специфічні 

відмінності. Ці відмінності зв'язані з особливостями життєдіяльності тих чи 

інших співтовариств. 

 Культура відіграє важливу роль у житті суспільства. Ця роль, 

насамперед, у тому, що культура виступає засобом акумуляції, збереження і 

передачі людського досвіду. Ця роль культури реалізується через ряд функцій. 

 1. Освітньо-виховна функція. Можна сказати, що саме культура робить 

людину людиною. Індивід стає людиною, членом суспільства, особистістю в 

міру соціалізації, тобто освоєння знань, мови, символів, цінностей, норм, 

звичаїв, традицій свого народу, своєї соціальної групи і всього людства. Рівень 

культури особистості визначається її соціалізованістю, тобто прилученням до 

культурної спадщини, а також ступенем розвитку індивідуальних здібностей. 

Культура особистості, звичайно, асоціюється з розвинутими творчими 

здібностями, ерудицією, розумінням здобутків мистецтв, вільним володінням 

рідною й іноземною мовами, акуратністю, ввічливістю, самовладанням, 

високою моральністю тощо. Усе це досягається в процесі виховання й освіти. 
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 2. Інтегративна і дезінтегративна функції культури. Освоєння культури 

створює в людей - членів того чи іншого співтовариства - почуття спільності, 

приналежності до однієї нації, народу, релігії, групи і т.д. Таким чином, 

культура єднає людей, інтегрує їх, забезпечує цілісність суспільства. Але, 

згуртовуючи одних на основі якої-небудь субкультури, вона протиставляє їх 

іншим, роз'єднуючи більш широкі співтовариства і спільності. Усередині цих 

більш широких співтовариств і спільностей можуть виникнути культурні 

конфлікти. Таким чином, культура може і нерідко виконує дезинтегруючу 

функцію. 

 3. Регулююча функція культури. У ході процесу соціалізації цінності, 

ідеали, норми і зразки поведінки стають частиною самосвідомості особистості. 

Вони формують і регулюють її поведінку. Можна сказати, що культура в 

цілому визначає ті рамки, у яких може і повинна діяти людина. Культура 

регулює поведінку людини в родині, школі, на виробництві, у побуті тощо[8, c. 

167-168]. 

 Існує безліч підходів до розгляду організаційної культури. Насамперед, 

організаційна культура, чи культура підприємств, розглядається як одна із 

субкультур, у якій знаходять своє специфічне вираження всі основні елементи 

культури суспільства: уявлення, символи, цінності, ідеали, зразки поведінки 

тощо. 

 З позицій структурно-функціонального аналізу підприємства існують для 

того, щоб робити матеріальні блага і послуги. Разом з тим вони роблять 

культуру: різні цінності, символи, обряди і т.д. У цьому значені підприємства 

являють собою культурний простір. Іншими словами, підприємство є складною 

системою, що складається з різних підсистем: технологічної, адміністративної, 

соціальної тощо. Культура в цьому підході розглядається як одна з підсистем, 

що виконує функції адаптації підприємства до навколишнього середовища й 

ідентифікації його співробітників. Разом з тим прихильники структурно-

функціонального підходу вказують, що культура - це не звичайна підсистема, а 
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найбільш важлива. Саме вона виконує цементуючу роль для всіх інших 

підсистем організації. 

 З позицій стратегічного аналізу культура розглядається як процес 

становлення і функціонування духовної основи життєдіяльності організації. 

Тлумачення організаційної культури як процесу припускає розгляд організації 

як визначеного способу постановки і ведення справи, підприємницької 

діяльності. Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої 

підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється 

підприємницька діяльність в організації, спосіб, яким ведеться справа, надає 

організації індивідуального забарвлення, персоніфікує її. З цих позицій 

організаційну культуру можна охарактеризувати як специфічну, характерну для 

даної організації систему зв'язків, дій, взаємодій і відносин, що здійснюються в 

рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки і ведення 

справи. 

 Зміст організаційної культури не є чимось надуманим чи випадковим, а 

виробляється в ході практичної підприємницької діяльності, зв'язків, взаємодій 

і відносин, як відповідь на запитання, що ставляться перед організацією 

зовнішнім і внутрішнім середовищем. Таким чином, культура підприємства 

виражає визначені колективні уявлення про цілі і способи підприємницької 

діяльності даного підприємства. 

 Крім формування цих загальних поглядів, культура підприємства 

забезпечує поєднання колективних та індивідуальних інтересів. У формах 

організаційної культури кожен співробітник підприємства усвідомлює свою 

роль у його системі, те, що від нього чекають і як найкраще він може відповісти 

на ці очікування. У свою чергу, кожний знає, що він може очікувати від 

підприємства, якщо буде плідно виконувати свою місію. Нарешті, кожний знає 

чи почуває, що у випадку поведінки, якщо він порушить писані чи неписані 

норми підприємства, то буде покараний і що ця погроза виходить не тільки від 

керівництва, але і від його товаришів. Таким чином, культура підприємства 
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мобілізує енергію його членів і направляє на досягнення цілей підприємства 

[28,c 211-213]. 

Культура управління передбачає: 

1. Планування  людських  ресурсів організації, визначення потреби в 

кадрах,   вибір   джерел   їх   задоволення, розроблення стратегічної політики 

керівництва персоналом. 

2. Формування кадрового складу - відбір, приймання на роботу, 

заміщення посади, скорочення, переміщення кадрів, звільнення з роботи, 

розроблення вимог до найнятого працівника. 

3. Організація праці - розстановка кадрів, створення умов для 

продуктивної праці, організація підготовки, підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, самоосвіти підлеглих. 

4. Розподіл функціональних обов’язків та прав  підлеглих,   визначення 

графіка роботи. 

5. Оцінка діяльності (атестація та переатестація) персоналу, визначення 

спроможності працюючого досягти більшого. Оплата і матеріальне 

стимулювання праці. 

6. Охорона праці і здоров'я підлеглих. 

7. Формування системи комунікації в середині організації. Турбота про 

соціально-психологічний клімат, виховання, владнання конфліктів. 

8. Ведення  інформаційно-аналітичної роботи щодо кадрів. 

Отже, культура управління - важлива сфера впливу на свідомість, вчинки 

підлеглих, їхні помисли і бажання. Водночас вона є одним з вирішальних 

чинників успіху в управлінні підприємством. Ефективне управління 

підприємством вимагає високого рівня культури керівника: інтелігентності, 

самовладдя, витримки, врівноваженості, стриманості, відповідальності, 

обов’язку, піклування про загальні інтереси, скромності, вміння слухати, 

уважності, чуйності, людяності тощо [2]. Процес інтеграції у міжнародне 

економічне ринкове середовище змушує звертати увагу на особливості ведення 

управлінської діяльності успішними закордонними компаніями. Керівникам 
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необхідно пам’ятати, що найбільша цінність організації – люди, а турбота та 

повага до них – одна із найважливіших задач управління в публічних 

організаціях. 

 

1.2. Корпоративна культура та її функції 

 

Культура організації або корпорації є початковим з понять науки 

управління, і за останній час поняття культури зайняло міцне положення в 

сфері вивчення організацій. Ідея корпоративної культури носить досить 

абстрактний характер, однак вона впливає на все, що відбувається в організації. 

Корпоративна культура охоплює більшу частину явищ духовного й 

матеріального життя колективу: домінуючі в ньому матеріальні цінності й 

моральні норми, прийнятий кодекс поводження і багато чого іншого. Із 

проявами корпоративної культури стикаємося тільки-но переступивши поріг 

організації, вона обумовлює адаптацію новачків і поводження ветеранів, 

знаходить висвітлення в певній філософії управлінської ланки, насамперед, 

вищих керівників, реалізується в конкретній стратегії організації. Приймемо за 

аксіому що корпоративна та організаційна культура – це тотожні поняття й у 

подальшому розгляді цього питання будемо використовувати обидва терміни. 

Корпоративна культура – комплекс найбільш стабільних й довготривалих 

характеристик організації. Розробка концепції культури організації почалась в 

80-х роках у США під впливом трьох наукових напрямків: досліджень в галузі 

стратегічного управління, теорії організації і досліджень організаційної 

поведінки. Як більшість понять в організаційно-управлінських дисциплінах, 

поняття корпоративної культури не має єдиного, правильного тлумачення. 

Кожен із авторів намагається дати своє власне визначення. Є як дуже стислі, 

так і дуже широкі тлумачення того, що ж це таке – культура організації або 

корпоративна культура. 

Разом з тим, більшість авторів сходиться на тому, що корпоративна 

культура є складною композицією важливих припущень, які часто не 
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підлягають формулюванню, бездоказово сприймаються і поділяються всіма 

членами колективу. Здебільшого корпоративна культура, трактується та 

сприймається більшістю членів організації як філософія й ідеологія управління, 

загальні припущення, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, 

розмірковування і норми, що лежать в основі стосунків більшості працівників 

як усередині організації, так і за її межами. Оскільки корпоративна культура 

виявляється у взаємовідносинах між людьми в організації, окремі люди або 

окремі підрозділи організації схильні описувати її схожими термінами [55]. 

Поняття “культура” складне і багатогранне. Чимало філософів та інших 

дослідників давніх і новітніх часів цікавились цим питанням. Саме слово 

“культура” латинського походження і означає “обробіток”, “догляд”. 

Вперше це поняття вжив видатний римський мислитель, оратор і 

державний діяч Цицерон (106-43 рр. до н.е.). У культурі він вбачав, з одного 

боку, діяльність по перетворенню природи на благо людини, а з іншого – засіб 

удосконалення духовних сил людини, її розуму. 

Пізніше слово “культура” все частіше починає вживатися як синонім 

освіченості, вихованості людини, і в цьому розумінні воно увійшло по суті у всі 

європейські мови. У середні віки поняття “культура” асоціюється з міським 

укладом життя, а пізніше, в епоху Відродження, з досконалістю людини. 

Нарешті, у ХVІІ ст. слово “культура” набуває самостійного наукового значення. 

Німецький філософ ХVІІ ст. Й. Гейдер відстоював ідею історичного 

прогресу людства, пов’язуючи його з розвитком культур. Він підкреслював, що 

творення і засвоєння набутої людством культури є необхідною умовою 

становлення людини, її “другим народженням”. 

Український філософ Г.Сковорода вперше поставив питання про 

культуру як окремий, незалежний від природи, символічний світ, у якому вищі 

цінності людського буття, все святе і божественне, розкриваються і побутують 

у символічній формі.  

Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення культури. У світовій 

літературі можна знайти більш як 500 визначень поняття “культура. Це як 
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матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різноманітних соціально-

національних спільнот, так , водночас історично визначений рівень розвитку 

суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у матеріальних і 

духовних цінностях, створених самою людиною. 

Корпоративна культура – могутня сила, яка може працювати на 

організацію або проти неї. Організація, а це може бути підприємство, фірма чи 

корпорація, як люди чи нація, набуває досвіду протягом свого розвитку, що 

акумулюється в колективній підсвідомості. Це визначає корпоративну 

поведінку людей шляхом настанов, приписів, заборон, закодованих послань. Як 

підкреслював відомий китайський діяч Лі Куан Ю: "Культура має досить 

глибокі корені. Її не можна відчути на дотик, але вона реальна цінність, і її 

сприйняття, соціальні приписи, вихідні положення – все це викристалізовується 

в людській свідомості". 

Російські вчені О.С. Віханський і А.І. Наумов, використовуючи те 

спільне, що властиве більшості визначень, узагальнюють: організаційна 

культура – це набір найважливіших припущень, що сприймаються членами 

організації і отримують вираження в заявлених організацією цінностях, які 

визначають людям орієнтири їх поведінки і дій. Це "символічні" засоби 

духовного і матеріального внутрішнього оточення. 

Організаційна культура, як зазначено в короткому енциклопедичному 

Довіднику з соціології під редакцією В.І.Воловича, – специфічне поєднання 

цінностей, відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, які 

існують в організації. В межах теорії менеджменту, організаційна культура 

розглядається як потужний стратегічний інструмент, що дає змогу орієнтувати 

всі підрозділи організації і окремих осіб на спільні цілі; мобілізувати ініціативу 

співробітників, виховувати відданість організації поліпшувати процес 

комунікації, поведінку. 

До корпоративної культури відносяться також стиль та процедури 

управління, концепції технологічного і соціального розвитку. Корпоративна 

культура визначає межі, в яких можливе виважене прийняття рішень на будь-
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якому ієрархічному рівні, можливості використання ресурсів організації в 

цілому, відповідальність, напрямки розвитку, регламентує управлінську 

діяльність, сприяє ідентифікації членів з організацією. 

Крім формування цих загальних поглядів, культура організації забезпечує 

гармонізацію колективних та індивідуальних інтересів працівників. У рамках 

корпоративної культури кожен працівник підприємства усвідомлює свою роль 

у загальній системі управління, те, що від нього чекають і як щонайкраще він 

на це може відповісти конкретною працею. У свою чергу, кожен знає, що він 

може отримати від підприємства, якщо буде плідно виконувати свої обов'язки. 

Нарешті, кожен відчуває, що коли він порушить "писані" або "неписані" норми 

підприємства, то буде покараний і що, ця кара може йти не обов'язково від 

вищого керівництва, а й від колег, співробітників. У такий спосіб сформована 

організаційна культура, а конкретніше корпоративна мобілізує енергію його 

членів і спрямовує їх на досягнення стратегічних цілей, подальший розвиток 

організації. 

Таким чином, результати роботи будь-якої організації тісно пов'язані з її 

організаційною, або корпоративною, культурою, яка, в одному випадку, 

допомагає виживанню, в другому – досягненню найвищих результатів, у 

третьому – веде до банкрутства. 

Для того, щоб забезпечити досягнення цілей організації, необхідно 

відповідним чином координувати діяльність її елементів (підрозділів, окремих 

людей). Отже, зважаючи на поставлені цілі, організація вибудовує свою 

структуру.  

Формування корпоративної структури, вибір певного її типу 

зумовлюється багатьма чинниками. Це і специфіка діяльності підприємства, яка 

вимагає виконання тих чи інших видів робіт, і технологія, що застосовується 

для перетворення ресурсів у кінцевий продукт, і масштаби діяльності. 

Структура організації має у своїй основі розподіл праці, який ніколи не 

буває випадковим, а грунтується на тому, що кожен вид роботи доручається 

тим фахівцям, які можуть виконати її краще, ніж інші працівники з погляду 
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інтересів даної організації. Такий розподіл праці називається спеціалізованим і 

може стосуватися роботи з людьми, роботи з машинами та з інформацією. 

Залежно від виду робіт, які лежать в основі розподілу праці відповідно йдеться 

про структуру управління, виробничу структуру й організаційну структуру. 

Поряд із горизонтальним розподілом праці для організації є не менш 

важливим забезпечення раціонального вертикального розподілу праці. Це дає 

змогу визначити кількість рівнів управління, побудувати управлінську 

вертикаль і сформувати скалярні ланцюги (ланцюги команд), за якими має 

здійснюватися керівництво або надходити інформація на виші рівні управління. 

В даному разі уже йтиметься про структуру апарату управління організацією. 

Структура апарату управління являє собою форму розподілу влади й 

відповідальності між управлінськими працівниками й сукупність формальних 

стосунків між ними з приводу цього розподілу. 

Об'єднувальну роль щодо розглянутих вище структур відіграє 

організаційна структура управління. Під час її побудови передусім 

визначаються функції, які повинен здійснювати персонал даної організації. 

Якщо масштаби діяльності організації великі, то працівники, які виконують 

роботу в межах однієї функції, об'єднуються у спеціалізовані відділи. Залежно 

від масштабів діяльності фірми ці функції можуть бути або ширшими 

(включати в себе споріднені види робіт, наприклад фінанси й бухгалтерський 

облік), або спеціалізованішими. Вибір функціональних сфер багато в чому 

зумовлює можливість успішної діяльності організації. Тому завдання 

менеджера полягає в тому, щоб створити таку організаційну структуру, яка 

краще від інших відповідатиме вимогам функціональної спеціалізації і 

даватиме змогу організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, 

продуктивно й раціонально розподіляти і спрямовувати зусилля своїх 

співробітників, а також задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з 

високою ефективністю. 

Корпоративна культура є складною композицією важливих припущень, 

які часто не підлягають формулюванню, бездоказово приймаються й 
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поділяються всіма членами колективу. Це дає змогу забезпечувати 

гармонізацію колективних та індивідуальних інтересів працівників, 

мобілізувати їхню ініціативу, виховувати відданість організації, поліпшувати 

процес комунікації, поведінку. Корпоративна культура визначає межі, в яких 

можливе виважене прийняття рішень на будь-якому ієрархічному рівні, 

використання ресурсів організації в цілому, відповідальність, напрями 

розвитку, регламентує управлінську діяльність, сприяє ідентифікації членів з 

організацією. 

Формування і зміни корпоративної культури відбуваються під впливом 

багатьох факторів. Які саме образи та об'єкти втілюватимуть культуру компанії, 

вирішують її керівники. Отже, свідомі цілеспрямовані зусилля керівників 

підприємства дають змогу сформувати в ньому таку корпоративну культуру, 

яка буде адекватною оточенню фірми і сприятиме реалізації її стратегії. Таким 

чином, формування корпоративної культури є логічним завершенням роботи 

менеджерів підприємства з іншими, розглянутими вище компонентами 

внутрішнього середовища, своєрідним "відображенням" їхніх змін і 

вдосконалення. 

Складна і багаторівнева структура культури визначає різноманітність її 

функцій в житті суспільства й окремої людини. Головною функцією культури, 

на думку багатьох вчених, є людинотворча, або гуманістична. Всі інші функції 

так чи інакше пов'язані з нею і навіть випливають з неї. 

Однією з найважливіших функцій будь-якої культури є передача 

соціального досвіду. Тому її називають інформаційною. Культура виступає 

єдиним механізмом передачі соціального досвіду від покоління до покоління, 

від епохи до епохи, від однієї країни до іншої. Адже, крім культури, суспільство 

не має інакших способів передачі досвіду, нагромадженого попередниками. 

Саме через це культуру не випадково вважають соціальною пам’яттю людства, 

а розрив культурних зв'язків між поколіннями призводить до її втрати (феномен 

“манкуртизму”) з усіма негативними наслідками. 
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Іншою провідною функцією є пізнавальна. Вона тісно пов'язана з першою 

і випливає з неї. Культура, яка концентрує в собі кращий соціальний досвід 

багатьох людських поколінь, набуває здатності створювати сприятливі умови 

для його пізнання і засвоєння. 

Можна стверджувати, що суспільство інтелектуальне настільки, 

наскільки воно використовує багатющі знання, які містяться в культурному 

генофонді людства. Всі типи суспільства суттєво різняться між собою саме за 

цією ознакою. Одні з них демонструють надзвичайну здатність через культуру 

увібрати все краще, нагромаджене людьми, і поставити собі на службу. Такі 

суспільства (наприклад, в Японії) демонструють величезний динамізм у 

багатьох галузях науки, техніки, виробництва. Інші – не здатні використати 

пізнавальної функції культури і все ще “винаходять велосипед”, залишаючись 

на досить низькому щаблі розвитку. 

Регулятивна функцій культури пов'язана, перш за все, з визначенням 

(регуляцією) різних сторін, видів суспільної і особистої діяльності людей. У 

праці, побуті, міжособистісних відносинах культура так або ж так впливає на 

поведінку людей та їхні вчинки, на вибір тих чи інших матеріальних і духовних 

цінностей. Регулятивна функція культури спирається на такі нормативні 

системи, як мораль і право. 

Семіотична, або знакова (семіотика – вчення про знаки), функція також 

досить важлива для розвитку культури. Являючи собою певну знакову систему, 

без оволодіння якою досягнення культури стають неможливими. Так, мова – 

засіб спілкування людей; літературна мова – важливий засіб оволодіння 

національною культурою. Специфічні мови потрібні для пізнання особливого 

світу музики, живопису, театру. 

Ціннісна (ціннісно-орієнтаційна) функція відображає важливий якісний 

стан культури. Саме система цінностей формує у людини певні ціннісні 

потреби і орієнтацію. За характером і якістю цих потреб і духовних орієнтирів 

особи роблять висновки про рівень її культури. Моральні й інтелектуальні 
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потреби і запити виступають основним критерієм відповідної оцінки серед 

людей.  

Отже, ефективне функціонування системи публічного адміністрування й 

управління залежить не тільки від її корпоративної культури, але й від 

особистих характеристик персоналу (розум, характер, мораль, виховання). Саме 

тому такою важливою проблемою є питання поповнення та добору якісних 

кадрів у системі публічного адміністрування.   

 

1.3. Роль корпоративної культури управління в публічних 

організаціях 

 

Культура, звісно, зв’язана з організацією, регулюванням, взаємодією між 

різними сферами суспільства — матеріально-виробничою, соціальною, 

політичною, духовною, — ось чому знання «культури управління» означає 

якість, міру и ступінь організації та функціонування управлінських структур.  

Предмет культури управління в організації включає в себе завдання 

освоїти різні методи вирішення усіх можливих організаційно-управлінських 

проблем. Навчити управлінців-практиків ставити мету, аналізувати труднощі, 

що заважають реалізації намічених цілей, показувати їм, як треба оцінювати 

переваги чи недоліки прийнятих управлінських рішень. До предмета культури 

управління відносяться питання технологічного характеру, способи отримання і 

переробки інформації, визначення чисельності необхідних працівників апарату 

управління, підбір та розстановка кадрів, їх виховання, атестація, тощо. 

Виходячи з вище сказаного, культура управління - це сукупність 

теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що мають загальний 

характер і стосуються різною мірою всіх аспектів людської діяльності, це 

важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, їх помисли і бажання, 

водночас, вона є одним з вирішальних факторів успіху в управлінні. 

Організаційні цінності - це предмети, явища і процеси, спрямовані на 

задоволення потреб членів організації і визнаються в якості таких більшістю 
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членів організації. 

У культурі організацій і підприємств провідну роль грає велика кількість 

організаційних цінностей, а саме: 

- організація має потребу в постійному надходженні ззовні цілей у 

підтвердження актуальності своїх функцій. Тому цілі самі по собі складають 

коло особливих цінностей; 

- зовнішні цілі формуються деякими конкретними замовниками - іншими 

організаціями, чи фізичними особами. Задовольнивши запити даного 

замовника, організація знову має потребу в замовниках. Будь-якій організації 

потрібна стабільність, стійкість функціонування, визначені гарантії її потреби в 

майбутньому. Отже, стабільний замовник, довгострокові стійкі відносини з цим 

замовником також є важливою організаційною цінністю;   

 - функціонування організацій пов'язано із взаємодією двох складових: 

засобів виробництва і робочої сили. Якість робочої сили, її відтворення 

пов'язані з задоволенням різноманітних потреб працівників. Це задоволення 

здійснюється в рамках соціальної політики організацій. Кількісний і якісний 

рівень соціальної політики організацій і підприємств належить до значних 

організаційних цінностей.  

Крім загальних цінностей, що визначають функціонування організацій, 

існує ще цілий набір внутрішньо-організаційних цінностей: організація добре 

виконує запропоновані їй цілі лише за дотримання в ній визначеного 

функціонального і структурного порядку, що є чинником її стабільності. 

 Порядок в організації підтримується трудовою поведінкою працівників, 

дотриманням ними державної і трудової дисципліни. 

Державна дисципліна - це режим панування закону у взаємовідносинах 

органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб'єктів, який 

ґрунтується на вимогах до кожного суб'єкта виконувати свої обов'язки, не 

перевищувати своїх повноважень, не посягати на права, не зачіпати інтересів 

інших суб'єктів, проявляти ініціативу і відповідальність у дорученій справі. 

Державна дисципліна, законність і правопорядок тісно пов'язані між 
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собою, тому що державна дисципліна неможлива без додержання і виконання 

законів і свідомого позитивного ставлення державних службовців до 

встановленого правопорядку. Державна дисципліна реалізується в сфері 

здійснення функцій держави, її органів, установ, підприємств, її види: планова, 

фінансова, службова дисципліна та ін. 

Трудова дисципліна - показник як ставлення громадянина до виконання 

службових обов'язків, так і роботи кожної з державних структур. У чинному 

трудовому законодавстві передбачені загальні вимоги дисципліни, пов'язаної з 

виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку: своєчасно приходити 

на роботу, додержуватися встановленої тривалості робочого дня, 

використовувати весь робочий час для продуктивної праці, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження адміністрації та ін. Ці норми і вимоги не можуть 

охопити всі сторони виробничого процесу. Тому в трудовому законодавстві 

визначається додаткове коло обов'язків працівників, що пов'язані з 

додержанням технологічної дисципліни [43]. 

Дисципліна, відповідальність, стабільність - усе це є найціннішими 

якостями організації. Але в організацій є потреба у впровадженні нововведень, 

у зміні структури, технологій, відносин, функцій. Різноманітні інновації також 

широко визнаються необхідною організаційною цінністю. А це значить, що 

новаторство, ініціативність, творчі підходи можуть виступати як внутрішньо-

організаційні цінності. Разом з тим емпіричні соціологічні дослідження 

показують, що посадові особи, які мають статус керівників, на словах дуже 

високо цінують новаторство, ініціативу, але у своїх підлеглих віддають 

перевагу таким якостям, як особиста відданість, конформізм, слухняність тощо. 

Отже, і ці якості варто розглядати як внутрішньо-організаційні цінності [Error! 

Reference source not found. c. 236-237]. 

З метою упорядкування і для полегшення процесу діагностики стану 

організації соціологи проводять типологізацію організаційної культури. Варто 

мати на увазі, що всяка типологія виділяє деякі ідеальні типи, які в більшій мірі 

виражають лише ведучі тенденції в діяльності тих чи інших організації чи 
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підприємств, але в реальній дійсності, у „чистому вигляді", практично не 

зустрічаються[35, c.62-65]. 

Культура організації  — це набір ключових цінностей, очікувань і норм, 

що приймаються і розділяються членами організації. Культура є описом 

неформальних правил, що об’єднують співробітників. 

Будь-яка організація, що існує тривалий термін та володіє власною 

культурою, в тій чи іншій мірі відповідає її місії і цілям, а ступінь цієї 

відповідності становить якість культури організації (рис. 1.1.), комплексний 

показник якого визначається наступними характеристиками:  

- якістю місії і цілей організації як ступенем їх суспільної значимості; 

- якістю управління як ступенем відповідності системи управління 

просуванню організації в напрямку досягнення цілей і виконання її місії; 

- якістю ведення діяльності, що забезпечує стабільність організації та її 

надійність; 

- якістю особистісних характеристик вищого керівництва як ступенем їх 

відповідності вимогам компетенції і стимулювання просування організації до 

поставлених цілей; 

- якістю виробничого середовища організації як ступінню відповідності 

умов праці вирішення оперативних завдань і виконання місії організації. 

Якість управління організацією розвивалася у часі під впливом змін у 

суспільстві, науці та ідеології, що проявилося у зміні форм і способів 

управлінських дій. 

Культура управління організацією визначається рівнем розвитку 

компонентів управління (див. рис. 1.1.) згідно з класичною парадигмою 

менеджменту:  

- культурою цілепокладання і планування як рівнем розвитку вмінь 

декомпозиції місії і цілей організації на її оперативні цілі і завдання, узгоджені 

з цінностями персоналу, і черговості їх виконання; 

- культурою організації трудової діяльності персоналу, що 

характеризується організаційним рівнем, що передбачає встановлення чіткої 
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регламентації обов'язків, відповідальності і повноважень, оптимізацію 

організаційної структури, рівня виконавської дисципліни; 

- культурою мотивації персоналу - рівнем розвитку корпоративної 

ідеології, внутрішньої духовної культури організації, що включає систему її 

цінностей, рефлексію персоналу на ці цінності, емоційний клімат - як духовне 

середовище виконання її місії, формами і способами матеріального і 

морального стимулювання та діяльності персоналу; 

 

 

 

Рисунок 1.1 – «Якість культури організації» 

 

- культурою моніторингу змін у характеристиках стану організації, 

наявністю свідоцтв просування до поставлених цілей для своєчасного 

виявлення невідповідностей і здійснення коригувальних та попереджувальних 

дій, що проявляються у способах зворотного зв'язку, форми внутрішньої 
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звітності, у встановленій системі виробничих показників, що використовують 

засоби і способи контролю і вимірів. 

Отже, корпоративна культура являє собою велику галузь явищ 

матеріального і духовного життя колективу: домінуючі в ньому моральні норми 

і цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, традиції, які 

формуються з моменту утворення організації і розділяються більшістю її 

співробітників. Корпоративна культура все ще занадто хисткий термін для 

опису всього, що лежить під раціональної, вимірюваною поверхнею організації. 

Культура матеріалізується в корпоративних переказах, церемоніях, святкуванні 

успіхів, звичаї. А також - з метою, стратегії, процесі управління, структурі, 

методах розподілу ресурсів компанії.  Безсумнівно, що тільки інтенсивна і 

цілеспрямована робота з персоналом організації може принести як або гідні 

плоди на ниві плекання корпоративної культури. Проекти, меморандуми, 

схеми, записки та ідеї так і залишаться незатребуваними паперами. 

Ефективна корпоративна культура - найдієвіший спосіб розвантажити 

керівника. Вона, краще за участю колективу, задає довготривалу мету 

існування організації, створює корпоративні стандарти, яких необхідно 

дотримуватися для ефективного досягнення цієї мети, переконує в правильності 

цих цілей і стандартів співробітників організації і, нарешті, впроваджує 

механізм передачі (транслювання) цих корпоративних цінностей. Зрозуміло, що 

не завжди в організації існують умови для того, щоб почати в повному обсязі і 

комплексно роботу з підвищення прихильності своїх співробітників. Керівнику 

часто видаються більш терміновими і пріоритетними такі завдання, як нестача 

фінансових коштів, податки і неплатежі і т.д. Але вирішити ці проблеми 

поодинці, без допомоги колективу прихильного цілям організації, не зможе 

жоден керівник. 

Отже, основна мета корпоративної культури - допомогти людям більш 

продуктивно виконувати свої обов'язки в організаціях і отримувати від цього 

більше задоволення. А це в свою чергу призведе до поліпшення показників 

економічної ефективності діяльності організації в цілому. Адже згуртований, 
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спонукований єдиною метою, що працює, як налагоджений годинниковий 

механізм, колектив, принесе набагато більше користі. А ефективність бізнесу 

для організації є найважливішим показником, поза всяким сумнівом. Очевидно, 

що вплив на неї корпоративної культури організації, величезна. При 

використанні такої стратегії співробітники вважають, що керівництво 

активніше підтримує їх зусилля по досягненню кращого балансу між роботою і 

життям, а також чіткіше бачать зв'язок між своєю працею і корпоративними 

завданнями організації. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  

В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 

 

 

2.1. Ефективність керівника як чинник формування корпоративної 

культури в публічному адмініструванні 

 

Культура управління – це досягнутий рівень ефективності управління за 

рахунок високої культури самого керівника, організаційної культури, 

прогресивної системи ділових відносин з усіма учасниками процесу. 

Управлінську культуру формують не тільки керівники-управлінці, але й усі 

службовці, співробітники, громадяни в процесі взаємодії організації з ними. 

Культура менеджменту одержала власний зміст у результаті інтегративного 

ефекту взаємовпливу комплексу наукових теорій і похідних від них 

управлінських технологій. Багатоскладова сутність людини – суб’єкта культури 

менеджменту – визначила присвоєння (інтеріорізацію) основ духовної, 

емоційно-почуттєвої, розумової й діяльнісної культур, що по-різному 

впливають на мислення й діяльність керівників. Інтеріорізація - формування 

внутрішніх структур людської психіки через засвоєння зовнішньої соціальної 

поведінки, процес перетворення зовнішніх, реальних дій на внутрішні розумові 

дії. 

Реально цей вплив здійснюється шляхом застарівання та відновлення 

поділюваних людиною цінностей, що є одночасно ядром кожної культури. Чим 

більшою кількістю цінностей, узятих від різних культур, володіє людина, тим 

вона є культурнішою [2]. Нового змісту в системі культури набувають такі 

поняття, як коректність і толерантність. Коректність і толерантність не лише 

запобігають соціальним конфліктам – вони сприяють гармонійності 

міжособистісних стосунків, пошуку діалогу з релігійних, національних, мовних, 

статусних питань [Error! Reference source not found. с.82-84]. 
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Культурно працювати – це значить, уміти правильно розставити кадри на 

вирішальних ланках, працювати творчо, з перспективою, завжди бачити 

кінцеву мету, і вибирати найбільш раціональні методи її досягнення. Для цього 

треба постійно вчитися, наполегливо оволодівати інноваційними  та науковими 

принципами управління, уміло керуватися ними у своїй управлінській 

діяльності.  

Проблема формування культури публічного адміністрування є достатньо 

актуальною в наш час, не дивлячись на те, що в державних установах головним 

чином керують люди, які мають спеціальну фахову підготовку як управлінці. 

Ефективність керівної діяльності багато в чому залежить від авторитету 

керівника. Думка про те, що із здобуттям певного росту керівник автоматично 

набуває авторитету, помилково. Авторитет - це особистий вплив людини на 

колектив, якого він набуває своєю працею, професійними знаннями, 

організаторськими здібностями, нововведеннями, умінням працювати з 

людьми. Для того, щоб авторитет посади керівника поєднувався з авторитетом 

його осіб, він повинен об'єднати в собі лідерські і керівні функції.  Завоювання 

авторитету в колективі, як і управління, є до деякої міри мистецтвом. Можливо, 

це і є причина того, чому дослідникам не удалося розробити і обґрунтувати 

єдину теорію «завоювання авторитету». Ситуаційний підхід підійшов, на мій 

погляд, щонайближче до вирішенню даної проблеми – головне для керівника – 

вибрати найбільш прийнятний стиль керівництва, що найбільш поєднується з 

його особистими якостями. Стиль поведінки керівника безпосередньо залежить 

від ситуації. У деяких з них менеджер добивається ефективності, структуруючи 

завдання, проявляючи турботу і подаючи підтримку, в інших керівник допускає 

підлеглих до участі в рішеннях виробничих проблем, в третіх - безболісно міняє 

стиль під натиском начальства або обставин. У будь-якому випадку стиль 

авторитетного керівника має бути гнучким знаряддям ефективного управління 

виробництвом. 

Потужна підтримка співробітників - це ключ до ефективного керівництва. 

Бути хорошим керівником - це, перш за все, бути в добрих стосунках з 
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підлеглими. Вони мають саме вірне уявлення про стиль вашого керівництва. Те, 

як ви виглядаєте в їхніх очах, і пояснює всі ваші успіхи і невдачі. Підлеглі 

прекрасно віддають собі звіт в тому, яка різниця в роботі з поганим і хорошим 

керівником. При хорошому керівництві стає цікавіше їхня робота, а досягнуті 

результати підкріплюють почуття професійної гордості.  

Прагнення керівника поділяються на психологічні, інтелектуальні, 

професійні і соціальні. 

Психологічні – прагнення до лідерства, здатність керівництва; сильні 

вольові якості; готовність до розумного ризику; прагнення до успіху, 

честолюбство; здатність до домінування в екстремальних умовах; 

комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіантність, темп, гнучкість, 

інтуїтивність, логічність, прогностичність); стійкість проти стресу; швидка 

пристосованість до нових умов. 

Інтелектуальні – прагнення до постійного самовдосконалення; схильність 

до сприйняття нових ідей і досягнень, здатність відрізнити їх від ілюзорних; 

широта мислення; мистецтво швидко опрацьовувати інформацію і приймати 

рішення; здатність до самоаналізу; вміння розуміти, приймати і 

використовувати корисну думку, протилежну власній; психологічна освіта. 

Професійні - вміння ефективно використовувати досягнення прогресу; 

глибоке знання особливостей функціонування ринкової економіки; здатність 

віднаходити резерви людського чинника на підприємстві; вміння заохочувати 

персонал до роботи і справедливо критикувати; мистецтво приймати 

нестандартні рішення; вміння ефективно розподіляти завдання і виділяти час; 

діловитість. Постійний вияв ініціативи. 

Соціальні – вміння враховувати наслідки рішень; схильність керуватися 

принципами соціальної справедливості; мистецтво попереджати і розв’язувати 

конфлікти; вміння підтримувати стосунки з людьми; тактовність і ввічливість, 

переважання демократичності в стосунках з людьми; вміння брати на себе 

відповідальність; виконання правил організації; вміння заохочувати персонал 

до відвертості.  
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Особистість керівника можна представити у вигляді трьох груп 

характеристик, які складають: біографічні характеристики, здібності та риси 

особистості.   

Біографічні характеристики. До них відносяться:  

1. Вік керівника, який не може бути ні перевагою, ні перешкодою для 

того, щоб ефективно управляти. Залежність між віком і ефективністю 

керівництва так і залишається не визначеною; 

2. Стать керівника. Особливе значення має наявність певного 

стандарту поведінки прийнятого в суспільстві. Жінкам, для того щоб до них 

ставилися, як до гідних керівників, доводиться доводити свої здібності і 

властиві їм ділові якості. Дослідники також визначили ще одну істотну 

відмінність між чоловіками і жінками управлінцями, а саме, великий інтерес 

жінок до відносин між людьми. Жінки перевершують чоловіків у 

демократичності керівництва, а, отже, і в ступені орієнтації на людські 

відносини. Але, поки не можна з упевненістю стверджувати, хто більш 

ефективний на посаді керівника: чоловік або жінка. Занадто невисокий відсоток 

жінок - керівників в порівнянні з представництвом на цій посаді сильної 

половини людства; 

3. Соціально економічний статус і освіта. Ефективний керівник 

повинен володіти різноманітними знаннями в галузі управління і не тільки 

спеціальними знаннями, а й економічними, юридичними. У нашій країні 

підвищилася необхідність у керівників своїх знаннях іноземних мов; 

4. Здібності: загальні (до них відносяться інтелект) та специфічні 

(знання, уміння і т.п.). Ще в 60-і роки індустріальний американський психолог 

Е. Гізель, обстежуючи групи менеджерів, прийшов до висновку, що відношення 

між інтелектом та ефективністю керівництва носить криволінійний характер. 

Це означає, що найбільш ефективними виявляються менеджери не з дуже 

високими або низькими показниками інтелекту, а що мають середній рівень. 

Але всі ці дані не є якимсь стандартом для інтелектуального потенціалу. 

Якийсь конкретний ефективний керівник може мати досить низькі результати з 
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проведеного тесту інтелекту. Пізніші дослідження, проведені Ф. Фідлером і А. 

Лейстером, показали, що на взаємозв'язок між інтелектом та ефективністю 

роботи впливають і інші фактори. До них відносяться: мотивація та досвід 

керівника, а також його відносини з вищим керівництвом і підлеглими. 

Недостатня мотивація та досвід керівника, слабка підтримка його з боку 

підлеглих і напружені відносини з вище стоящим керівництвом мають як 

наслідок зниження впливу інтелекту керівника на ефективність його діяльності. 

До специфічних здібностей особистості можна віднести спеціальні вміння, 

знання, компетентність, інформованість. Не варто особливо доводити і 

приводити приклади на конкретних особистостях, наскільки важливі для 

успішного виконання управлінської діяльності ці здібності; 

5. Риси особистості. До числа найбільш часто згадуються в різних 

дослідженнях рис особистості відносяться: домінантність, впевненість в собі, 

емоційна врівноваженість, стресостійкість, креативність, прагнення до 

досягнення, підприємливість,  товаристкість. 

Розглянемо кожну з цих характеристик окремо:  

Домінантність або здатність впливати на людей. Керівнику необхідно 

обов'язково володіти даною характеристикою, тому що важко уявити, як можна 

ефективно керувати людьми, не впливаючи на них впливом. Вплив на людей 

повинно бути засноване не тільки на посадових повноваженнях, але й на 

психолого-педагогічних особливостях спілкування керівника з підлеглими. 

Вплив повинен мати основою справедливий підхід керівника до підлеглого.  

Впевненість у собі. Вплив цієї характеристики безпосередньо 

відбивається на підлеглих, які в разі впевненості керівника відчувають спокій, 

підтримку, захист, надійність, впевненість у завтрашньому дні. Таким чином, 

певний психологічний комфорт забезпечує та підвищує мотивацію до 

виконання завдання. Невпевнений в собі керівник не може викликати довіру і 

повагу до себе як з боку підлеглих, так і з боку керівників рівного чи більш 

високого рангу.  
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Емоційна врівноваженість і стресостійкість. Емоційна врівноваженість 

повинна виявлятися у контролі з боку керівника за своїми емоційними 

проявами. Відносини між керівником і підлеглими повинні бути рівними, 

діловими і не залежати від особистої симпатії власного настрою. Емоційна 

врівноваженість позначається на емоційному стані підлеглих. Негативний 

сплеск емоцій у керівника може знизити почуття впевненості у підлеглих, 

наслідком цього буде зниження їх ділової активності. Працівники будуть 

змушені боротися з власними почуттями, а не з робочими проблемами.  

Емоційна неврівноваженість може підривати імідж керівника в очах ділових 

партнерів. Але постійне придушення негативних емоційних реакцій, 

стримування їх здатні обернутися неприємними для особистості . Тому 

керівник повинен звернути особливу увагу на засоби емоційної розрядки. 

Зняття напруги може відбуватися під час занять фізичними вправами, 

спілкування з друзями і близькими людьми, захоплення всілякими хобі, 

емоційної розрядки керівників. Креативність або здатність до творчого 

вирішення завдань. Запорукою ефективного керівництва є те, чи здатен 

керівник бачити елементи новизни і творчості в діяльності своїх підлеглих, а 

також підтримувати їх починання.  

Прагнення до досягнення мети і заповзятливість - найважливіші риси 

сучасного керівника. У тісному зв'язку з ними знаходиться схильність 

особистості до ризику. Керівник не повинен зупинятися на половині справи, 

повинен бути здатний ризикувати і прораховувати свій ризик. Хороший 

керівник займається бізнесом не стільки заради грошей, (вони є для нього 

показником успіху, а не засобом збагачення), а, скільки через постійної 

необхідності концентрації всіх розумових здібностей для рішення нескінченної 

кількості різноманітних проблем.  

Відповідальність і надійність у виконанні завдань. Дефіцит цих людських 

якостей ми постійно відчуваємо в повсякденному житті.  

Керівник повинен віддавати перевагу ситуації, в яких необхідно нести 

персональну відповідальність за прийняте рішення. Керівник повинен бути 



35 

відповідальною і надійною людиною, тому що він є прикладом і уособленням 

ідеальної особистості у своїх підлеглих.  

Незалежність. Дана характеристика, безсумнівно, є важливою рисою 

керівника, що забезпечує йому успішність дій у різних сферах життя 

організації. Які б поради не приймав керівник від оточуючих його людей, 

кінцеве рішення він приймає завжди сам. Чим самостійніше веде себе керівник, 

тим більше проявляється його незалежність. Але це не виключає необхідність 

прислухатися до думки колег чи підлеглих. Головне, щоб керівник мав свою 

точку зору на виникаючі проблеми, своє професійне й людське обличчя, а 

також підтримував цю властивість у підлеглих. Але надмірна незалежність 

керівника може перерости в самодурство і волюнтаризм. Незалежність, 

реалізована таким чином, сприяє зниженню ефективності менеджменту. 

Товариськість. За результатами наукових досліджень більше трьох чверті 

свого робочого часу керівник витрачає на спілкування. Тому комунікаційні 

здібності у керівника повинні бути достатньо високими. Багато ділових зв'язків, 

керівництва підлеглими починається з спілкування. Товариськість особистості 

характеризується легкістю входження в контакт з іншими людьми, відсутність 

замкнутості, ізольованості. При чому товариськість, як якість особистості 

обов'язково має супроводжуватися емоційно-позитивним "планом" 

спілкування. Людина, легко вступає вконтакт, в діловий зв'язок з іншими 

людьми, але при цьому що викликає у партнерів емоційно-негативний "план" 

спілкування, може бути названий контактним, але не може бути названий 

товариським. На відміну від товариського, контактний де людина спілкується з 

потреби, залежно від умов і обставин конкретного виробництва, його 

спілкування обов'язкове, вимушене. Там, де рівень організованості, 

спрацьованість колективу досить високий, низька товариськість його керівника 

є не тільки допустимою, але і навіть бажаною. Недостатньо високий рівень 

розвитку організованості і спрацьованість колективу зажадає від керівника 

прояв високої товариськості, постійних організаторських зусиль. Тому низька 

товариськість сама по собі не може розглядатися як негативний фактор у 
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діяльності керівника, тим більше що надтоваристкість керівника заважає роботі 

колективу, відволікаючи великим числом контактів.  

Для вивчення впливу товариськості особистості керівника на 

ефективність керівництвом колективом з виробничих та соціально - 

психологічним показниками, психологи вивчили близько 200 первинних 

виробничих колективів, бригад, дільниць промислових підприємств і їх 

керівників. Була висунута гіпотеза: зростання товариськості повинно мати 

позитивний вплив на виробничі і особливо на соціально - психологічні 

показники діяльності керівників. У результаті досліджень за певними 

методиками та бальних оцінками виділено п'ять рівнів прояву товариськості 

керівників (по 24-х бальною шкалою). Саме : наднизька (замкнутість) до 4-х 

балів, низька товариськість 5 - 9 балів;< p>- помірна товариськість 10-14балів, 

висока товариськість 15 -19 балів,  надвисока чутливість понад 20 балів.  

З 200 досліджених керівників : з наднизькою товариськістю виявилося - 

6% керівників, з низькою - 26,5%, помірною-55%, високої-12,5%, надвисокої - 

0%. 

 Залежно від рівня прояву товариськості проявляється ефективність 

керівництва по двох напрямах: виробнича і соціально-психологічна. Виявилося, 

що високої виробничої ефективності досягають керівники, які мають 8 - 10 і 14 

- 15 балів товариськості, а високої соціально-психологічної ефективності, що 

мають 6 - 9 та 14 - 15 балів, в залежності від рівня організованості і 

спрацьованість колективу [53, 83-89]. 

 На авторитет керівника впливає наявність високої культури спілкування, 

яка виражається в нормах професійної етики. Чимале значення відіграють 

підтягнутість і акуратність, чіткість і організованість в манері поведінки. Але 

зовнішня сторона вчинків повинна відповідати внутрішнім моральним 

переконанням керівника, Тільки за цієї умови норми службового етикету може 

допомогти керівнику спілкуватися з людьми більш ефективно. Постійне 

спілкування керівника з підлеглими піднімає його авторитет і рівень довіри до 
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нього в колективі. Приблизно 3 / 4 часу керівника йде на спілкування з 

виконавцями, а також з вище і нижче стоячими керівниками.  

Неприпустимим елементом мови керівника є лихослів'я. Для того, щоб 

навчитися добре говорити, необхідно навчитися ясно мислити, а для цього 

необхідно бути ерудованим, освіченою людиною, вміти переконувати, 

міркувати, аналізувати. Треба володіти технікою мови, постійно поповнювати 

свій лексикон і практикуватися в ораторському мистецтві. Загальнолюдські 

цінності, норми моралі, вироблені історичною практикою суспільства, високо 

цінуються та є обов’язковими для успішної управлінської діяльності 

майбутнього керівника з державного управління.  

Світ культури постає, насамперед, як світ цінностей матеріальних і 

духовних, створених або виділених у природі людиною, якими вона 

насолоджується в міру своєї обдарованості, освіченості та вихованості. 

Цінність означає значущість, корисність або шкідливість чого-небудь для 

людини, групи, суспільства. Цінність може допомогти оцінити що-небудь у 

порівнянні, тобто виступити критерієм вибору. Цінність сама стає орієнтиром, 

тому що вона є засобом досягнення мети.  

 

2.2. Дослідження комунікативної культури керівників публічної 

організації 

 

Публічне адміністрування – вплив суб'єкта управління на суспільство 

(суспільні процеси, відносини) відповідно до покладеного на нього суспільно – 

значимих функцій та повноважень. Таким чином, публічне адміністрування 

можна зрозуміти як керуючий вплив, гласна взаємодія адміністративного 

апарату й суспільства, або працівників при прийнятті важливих для 

суспільства, або працівників, рішень, дій, як відкриту публічну сферу 

суспільних інтересів, у якій всі суспільні інститути та самі учасники 

суспільства можуть бути не тільки в ролі об'єктів управління, але й виступати 

суб'єктами, автономними одиницями у відносинах з органами управління. 
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Можна сказати, публічне адміністрування – це управління суспільством разом 

із суспільством [26]. 

Особистість характеризується не тільки практично-творчою та 

пізнавальною, а й комунікативною активністю, яка визначається формами і 

мірою участі її у спілкуванні з іншими людьми. Необхідність у спілкуванні є 

однією з найважливіших соціальних потреб, яка з розвитком особистості 

розширюється і поглиблюється за формою та змістом. Спілкування і 

комунікація не є аналогічними поняттями. 

Міжособистісні стосунки як вияв соціальної активності особистості 

містять у собі можливість вибору різноманітних варіантів поведінки, різних 

способів діяльності, адекватних конкретним суспільним відносинам і тим 

умовам, за яких вони реалізуються. Отже, акт спілкування з навколишнім 

середовищем становить невід'ємну частину реалізації життєвого шляху й 

освоєння життєвої компетентності особистості для того, щоб найкращим чином 

уміти орієнтуватися у власному соціально-психологічному просторі, часі і 

внутрішньому світі. Одним із шляхів реалізації такої програми може бути 

система соціально-психологічних технологій, конкретніше - тренінгів, 

спрямованих на вироблення певного вміння чи навички, а з огляду на наведені 

міркування - тренінгів комунікативної компетентності особистості. 

Актуальність представленого дослідження обумовлена тим, що сучасні 

організації здійснюють свою діяльність в умовах нестабільної соціально-

економічної ситуації, постійних змін, вияву надвисокої конкуренції. Це 

обумовлює необхідність пошуку реально дієвих підходів до 

збереження/забезпечення їх конкурентоздатності та наданням послуг, які 

користувалася б попитом на певному сегменті ринку товарів та послуг.  

Послуги, які надають сучасні організації як державної, так і приватної форм 

власності, – своєрідний товар, який повинен зайняти відповідне місце на ринку, 

відповідати потребам людини і бути при цьому конкурентоздатним. Надання 

послуг високого рівня конкурентоздатності можливе за умови розвитку 



39 

високого рівня конкурентоздатності "виробника" таких послуг – персоналу 

державних установ і  організацій. 

Для досягнення поставленої мети було проведено дослідження 

проблемно-пошукового  характеру, для якого використано анкету, розроблену 

на основі реалізації підходів Л.М. Карамушки [18], щодо визначення структури 

конкурентоздатної управлінської команди організації. Ця анкета складалася з 

низки  запитань, для обрахунку отриманих показників було використано якісні 

та кількісні методи. Дослідження здійснювалось на базі публічної організації 

«Тріолан» (м Харків). Структура компанії складається:  

- відділ продажів;  

- сервісна служба;  

- кол-центр;  

- відділ технічних працівників;  

- фінансовий відділ; 

- господарський відділ. 

Вибірка досліджуваних представлена таким чином: 1) стать:  жінки – 

56%, чоловіки – 44%; 2) вік: 25-35 років – 20%,  36-45  – 48%,  46-55  – 20%, 55-

65 – 12%; 3) рівень освіти: вища – 88%, друга вища – 12%. 

Контент-аналіз уявлень спеціалістів організацій про сутність феномена 

"конкурентоздатний управлінський персонал публічної організації" показав, що 

спектр відповідей є широким. Проведене узагальнення отриманих відповідей 

дає можливість говорити про те, що  конкурентоздатний управлінський 

персонал організації приватної форми власності – це фахівці, які здійснюють 

ефективне управління організацією і характеризуються такими суттєвими 

ознаками: а) забезпечують ефективність управлінської діяльності ("творчий", 

"успішний", "працюючий на результат", "компетентний", "високоосвічений", 

"знання нормативно-правової бази", "високопрофесійний"); б) володіють 

певними якостями, що забезпечують успішність управлінської діяльності в 

конкурентних умовах: ("ставиться до конкуренції як до нормального явища", 

"рушійна сила розвитку закладу", "сміливий у конкуренції", "перспективний", 
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"впевнений у досягненні мети", "здатний отримувати відповідні винагороди", 

"оперативний", "цілеспрямований", "відповідальний", "працездатний") та ін.  

Вважаю, що ці дані, по-перше, свідчать про високий рівень 

професіоналізму фахівців, а не про формальний статус, що є співзвучним з 

вищенаведеним сучасно-інноваційним підходом [52], в основі якого – 

залучення до управлінської діяльності працівників, які не мають офіційного 

управлінського статусу, але зацікавлені в ефективній діяльності організації і 

здатні забезпечувати успішність результату управління та конкурентної 

взаємодії з іншими організаціями, використовуючи свою "конкурентну 

власність". По-друге, отримані дані показують, що конкурентоздатність 

управлінського персоналу організації є поєднанням базових (здатність 

забезпечувати  ефективність управлінської діяльності) та спеціально-

конкурентоздатних характеристик (володіння спеціальними характеристиками, 

що забезпечують успішність управлінської діяльності в конкурентних умовах).  

2. Наступним логічним етапом дослідження було встановлення сфер 

життєдіяльності керівників , у яких їм найбільш часто доводиться виявляти 

свою конкурентноздатність.  

Аналіз відповідей менеджерів щодо сфери життєдіяльності, в яких 

частіше доводиться виявляти свою конкурентоздатність показав, що 

конкуренція пронизує всі сфери життя сучасного керівника та простежується у 

найрізноманітніших виявах. При цьому найбільш "сприятливою" сферою для 

вияву конкурентоздатності керівників визначено професійну сферу (низький 

рівень – 0%, середній – 16%, високий – 84%).  Цікавим виявився той факт, що 

така конкурентоздатність виявляється, за результатами анкетування, на різних 

рівнях взаємодії: а) усередині організації (між заступниками начальників 

відділів, між начальниками та іх заступниками, між спеціалістами та ін.); б) між 

приватними організаціями (між керівниками організації, та між організаціями в 

цілому) тощо. До того ж, ситуації вияву конкурентоздатності, зазначені 

керівники організації, також можна класифікувати за групами залежно від 

потреб учасників конкурентної взаємодії: а) за утримання/отримання певних 
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винагород/привілеїв (отримати вакантну посаду в організації/відділі; отримати 

підвищення в управлінській ланці; утримати місце роботи в ситуації кадрових 

ротацій, скорочення штату, зміни керівництва та ін.); підвищення в посаді;  

б) самовираження/саморозвиток (вивчення професійних запитів 

працівників, створення і забезпечення умов для постійного професійного 

розвитку персоналу, реалізація міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

локальних програм і проектів; розроблення та видання навчально-методичних і 

науково-методичних видань з актуальних напрямів діяльності. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Ступінь значущості ситуацій, в яких частіше доводиться 

виявляти свою конкурентоздатність 

 

Отже, дані дають підстави стверджувати, що конкуренція в системі – 

природне явище, яке потребує розвитку та вияву високої конкурентоздатності 

управлінського персоналу організацій цієї сфери і використання 

конструктивних [52] та ефективних стратегій її забезпечення. 

Щодо сімейної сфери, варто зазначити, що цікавими були дані, які 
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показують розуміння учасниками опитування того, що і їм також у цій сфері 

достатньо часто доводиться виявляти власну конкурентоздатність (низький 

рівень – 64%, середній – 20%, високий – 16%). Щодо конкретних прикладів, то 

респондентами серед іншого було вказано на ситуації доведення "фінансової 

спроможності" між чоловіком та жінкою та інше. Значно менше вираженою є 

особистісна сфера (низький рівень – 36%, середній – 64%, високий – 0%). Як 

цікавий приклад була наведена ситуація "здатність організувати своє достойне 

день народження, запрошені колеги та друзі" тощо. 

3. У зв’язку з "поширеністю" різних життєвих ситуацій,  у яких  

доводиться виявляти власну конкурентоздатність, у подальшому доцільно, на 

нашу думку, експериментально виявити, наскільки актуальною для них як для 

представників управлінського персоналу є проблема розвитку.  

Експериментальне вивчення актуальності проблеми розвитку власної 

конкурентоздатності, як керівника, показало (рис. 2.2), що ця проблема є 

достатньо актуальною для працівників організації (низький рівень – 4%, 

середній – 32%, високий – 64%) і вони зацікавлені у її вирішенні. 

 

 

Рисунок 2.2 – Ступінь актуальності проблеми розвитку власної 

конкурентноздатності 
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Науковці вказують на вагому роль "людського потенціалу" в забезпеченні 

конкурентоздатності сучасних організацій. Тому, вважаю, усвідомлення 

керівниками організації значущості розвитку власної конкурентоздатності 

значно сприятиме як ефективності їхньої безпосередньої діяльності, так і 

забезпеченню конкурентоздатності організації, в якій вони безпосередньо 

керують. До того ж, ці дані, що констатували усвідомлення актуальності 

власного розвитку конкурентоздатності, можуть проектуватися більш ширше і 

на інші категорії робітників організації [50], що в цілому більш цілісно буде 

"працювати" на підвищення загальної конкурентоздатності організації.  

Отже, високий рівень потреби керівників організацій у розвитку власної 

конкурентоздатності логічно вимагає пошуку "конкурентної власності" або 

визначення того, які основні психологічні характеристики є важливими для 

забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу організації. 

3. Аналіз рівня значущості основних психологічних характеристик, 

важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу 

організації приватної форми власності, було здійснено у два етапи:  

І. Усі характеристики, запропоновані в опитувальнику (запитання 4), були 

проранжовані керівниками відповідно інструкції, а отримані показники за 

кожною з характеристик було переведено відповідно в низький, середній і 

високий рівні значимості.  

ІІ. З метою узагальнення та систематизації психологічних характеристик 

конкурентоздатності управлінського персоналу, базуючись на підходах 

Л.В.Галаган, Л.М. Карамушки [18], О.А. Філь [Error! Reference source not 

found.], та зважаючи на аналіз результатів контент-аналізу уявлень керівників 

організації про сутність феномена "конкурентоздатний управлінський персонал 

організації приватної форми власності", всі характеристики було розподілено 

на дві основні групи: базово-управлінські (характеристики, що забезпечують 

ефективність управлінської діяльності) та  спеціально-конкурентоздатні 

(особистісні та професійні характеристики, що забезпечують успішність 

управлінської діяльності в умовах високого рівня  конкурентності.  
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Проаналізую результати ранжування блоку базово-управлінських  

психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності 

управлінського персоналу організації (характеристики, що забезпечують 

ефективність управлінської діяльності), та представлю рівні значимості (рис. 

2.3). 

Насамперед варто вказати, що до групи базово-управлінських 

характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу організації  

ввійшли такі характеристики:  компетентність у своїй галузі, дисциплінованість 

та організованість, відданість своїй справі, вміння планувати свою роботу, 

впевненість у собі, здатність управляти собою та іншими, освіта, спеціальні 

знання, навички, вміння враховувати інтереси сторін, вміння швидко приймати 

рішення.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Рівні значущості базово-управлінських характеристик для  

конкурентоздатності управлінського персоналу 

 

Як показують дані, процедура ранжування дала можливість "вибудувати"  
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ці характеристики в певній логічній послідовності залежно від зростання 

показника високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності 

управлінського персоналу. Отриманий "рейтинг" виглядає наступним чином: 

упевненість в собі (низький рівень – 24 %, середній рівень – 44%, високий 

рівень – 32%), вміння враховувати інтереси сторін (низький рівень – 16%, 

середній рівень – 36%, високий рівень – 48%), здатність управляти собою та 

іншими (низький рівень – 0%, середній рівень – 36%, високий рівень – 64%), 

дисциплінованість та організованість (низький рівень – 8% , середній рівень – 

24%, високий рівень – 68%), освіта, спеціальні знання, навички (низький рівень 

– 16%, середній рівень – 20%, високий рівень – 72%), відданість своїй справі 

(низький рівень – 8% , середній рівень – 20%, високий рівень – 72%), вміння 

планувати свою роботу (низький рівень – 8%, середній рівень – 16%, високий 

рівень – 76%), вміння швидко приймати рішення (низький рівень – 12%, 

середній рівень – 8%, високий рівень – 80%), компетентність у своїй галузі 

(низький рівень – 4%, середній рівень – 12%, високий рівень – 84%). 

Отримані результати мають практичне значення для уточнення змісту 

базово-управлінського блоку теоретичної моделі конкурентоздатності  

управлінського персоналу адміністрації, адже значимість цих характеристик 

доведена не на теоретичному рівні, а досвідом практикуючих управлінців, які 

саме таке значення "привласнили" вказаним характеристикам як таким, що 

забезпечують ефективне виконання управлінських функцій (планування, 

організація, контроль та ін.) та успішне управління організацією.  

Проаналізуємо результати ранжування блоку спеціально-

конкурентоздатних психологічних характеристик, важливих для забезпечення 

конкурентоздатності управлінського персоналу (розподіляються на 2 підгрупи: 

особистісні та професійні характеристики, що забезпечують успішність 

управлінської діяльності в умовах конкурентності  високого рівня). 

Спершу проаналізуємо рівні значимості першої підгрупи – особистісних 

характеристик управлінського персоналу освітніх організацій, які представлено 

нижче (рис. 2.4). 
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Зазначу, що до особистісної підгрупи спеціально-конкурентоздатних  

характеристик конкурентоздатності управлінського було включено такі 

характеристики:  фізичне та психічне здоров`я, цілеспрямованість, потреба в 

незалежності, потреба у досягненнях, творчий потенціал, здатність ризикувати. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Рівні значущості особистісних характеристик для забезпечення 

конкурентоздатності управлінського персоналу в організації 

 

Як засвідчують отримані дані, ці характеристики також було 

"розташовано" в певній логічній послідовності залежно від зростання 

показника високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності 

управлінського персоналу: здатність зважено ризикувати (низький рівень – 

12%, середній рівень – 48%, високий рівень – 40%),  потреба в незалежності  

(низький рівень – 4%, середній рівень – 52%, високий рівень – 44%), творчий 

потенціал (низький рівень – 12% , середній рівень – 40 %, високий рівень – 
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48%), потреба у досягненнях  (низький рівень – 12%, середній рівень – 28%, 

високий рівень – 60%), цілеспрямованість (низький рівень – 4%, середній 

рівень – 24%, високий рівень –72 %), фізичне і психічне здоров`я  (низький 

рівень – 0%, середній рівень – 20%, високий рівень – 80%). 

На основі аналізу одержаних даних за другою визначеною підгрупою – 

професійних характеристик управлінського персоналу приватних організацій 

(рис. 2.5) – зазначаємо насамперед, що важливою умовою розвитку і 

забезпечення ефективного функціонування системи телекомунікаційних послуг 

в сучасних умовах є конкурентоздатність професійної діяльності працівників 

адміністрації. Високий рівень конкурентних умов передбачає, що 

телекомунікаційні організації забезпечать постійний професійний розвиток 

персоналу. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Рівні значущості професійних характеристик для забезпечення 

конкурентоздатності управлінського персоналу організації 

 

Проаналізувавши рівень значущості професійних  характеристик, які є 

важливими  для конурентоздатного управлінця з`ясували, що показник 

високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності 

управлінського персоналу організації приватної форми власності зростає таким 
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чином: від налаштування до  праці (низький рівень – 32%, середній рівень – 

44%, високий рівень – 24%), стійкості до стресу (низький рівень – 12%, 

середній рівень – 40%, високий рівень – 48%), налаштування до заробітку 

(низький рівень – 8%, середній рівень – 24%, високий рівень – 68%),  

лідерського потенціалу  (низький рівень –  4%, середній рівень – 24%, високий 

рівень – 72%), комунікабельності (низький рівень – 4%, середній рівень – 20%, 

високий рівень – 76%)  до вміння працювати в команді (низький рівень – 4%, 

середній рівень – 12%, високий рівень – 84%). 

На основі проведеного дослідження психологічного забезпечення 

розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу дійшли таких 

висновків: 

1. Аналіз уявлень керівників організаці про сутність феномена 

"конкурентоздатний управлінський персонал"  показав, що фахівці, які 

здійснюють ефективне управління телекомунакаційною організацією і 

характеризуються такими суттєвими ознаками: вони а) забезпечують 

ефективність управлінської діяльності, б) володіють спеціальними 

характеристиками, що забезпечують успішність управлінської діяльності в 

конкурентних умовах. Конкурентоздатність персоналу є поєднанням базових 

(здатність забезпечувати  ефективність управлінської діяльності) та спеціально-

конкурентоздатних характеристик (володіння спеціальними якостями, що 

забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах конкурентності).  

2. Професійна  сфера є однією з найбільш "сприятливих" і 

"природних" для вияву конкурентоздатності. Вияви конкурентоздатності 

зустрічаються також і в сімейній сфері та у міжособистісному спілкуванні.  

3. Дослідження засвідчило, що розвиток власної конкурентоздатності 

є достатньо актуальною проблемою. Конкурентоздатність виявляється на  

різних рівнях взаємодії: усередині організації та між організаціями. Ситуації 

вияву конкурентоздатності класифікуються залежно від  потреб учасників 

конкурентної взаємодії: утримання/отримання певних винагород/привілеїв, 

самовираження/саморозвиток.  



49 

4. Аналіз рівня значущості основних психологічних характеристик, 

важливих для забезпечення конкурентоздатності персоналу, показав 

доцільність їх розподілу на два основні блоки:  базово-управлінський 

(характеристики, що забезпечують ефективність управлінської діяльності) та 

спеціально-конкурентоздатний (особистісні та професійні характеристики, що 

забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах конкурентності 

високого рівня).  

5. Блок базово-управлінських характеристик конкурентоздатності 

управлінського персоналу організації за результатами ранжування утворюють 

такі характеристики: впевненість у собі, вміння враховувати інтереси сторін, 

здатність управляти собою та іншими, дисциплінованість та організованість, 

освіта, спеціальні знання, навички, відданість своїй справі, вміння планувати 

свою роботу, вміння швидко приймати рішення, компетентність у своїй галузі. 

6. Блок спеціально-конкурентоздатних характеристик 

конкурентоздатності управлінського персоналу організації утворюють дві 

підгрупи: особистісні та професійні характеристики.  

Ранжування підгрупи особистісних характеристик показало їх 

розташування у наступній послідовності: вміння йти на зважений ризик,  

потреба в незалежності, творчий потенціал, потреба у досягненнях, 

цілеспрямованість, фізичне та психічне здоров`я.  

Підгрупа професійних характеристик включає в  себе налаштування до 

праці, стійкість до стресу, налаштування до заробітку, лідерський потенціал, 

комунікабельність, вміння працювати в команді. 

 

2.3. Аналіз командного підходу та ролі лідерства у формуванні 

корпоративної культури 

 

Проявом типу керівника («надводна частина айсберга») є його поведінка 

в цій соціальній ролі як по вертикалі (начальники, підлеглі), так і по 

горизонталі). Поведінка керівника є похідною суспільної скерованості 
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особистості (як я повинен виглядати перед іншими) та «потаємного «Я», тобто 

орієнтації на себе (потреби, мрії, плани, приховані цілі, психологічні установки, 

комплекси тощо). Отже, три чинники – суспільна скерованість особистості, 

«потаємне «Я» і, як наслідок, стереотипи поведінки – і складають триєдиний 

цілісний моноліт, який називають типом керівника. 

Тип керівника формується під впливом таких основних чинників: 

політичної системи суспільства (тоталітарне, демократичне і т.д.), виробничих 

відносин, які залежать від способу господарювання, загальнолюдських 

цінностей (не вбий, не вкради і т.д.), цінностей певного суспільства, які 

становлять мораль. Сюди можна віднести релігію, традиції, “неписані закони” 

тощо, психофізіологічної природи людини, яка зумовлена самим способом 

існування індивіда як частки природної системи (проявляється в основному в 

потребах), національним менталітетом. Під національним менталітетом 

розумітимемо національний спосіб думання (склад мислення), тобто певний кут 

зору, під яким людина розглядає й оцінює ті чи інші явища дійсності. Та на 

практиці керівник організації не завжди є лідером її, та й навпаки, лідер може 

бути керівником групи чи організації. Можна бути першою особою в 

організації, але не являтися фактично лідером, бо той повинен бути не 

затверджений наказом, а психологічно визнаний оточуючими як єдиний, хто 

здатний забезпечити задоволення їх потреб. Тому практично виділяють 

розбіжності між лідером і керівником: керівник звичайно призначається 

офіційно, а лідер висувається стихійно, керівникові надаються законом певні 

права й обов’язки, а лідер може їх не мати. Також керівник наділений певною 

системою офіційно встановлених санкцій, використовуючи які він може 

впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не надані, керівник представляє свою 

групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у сфері своєї активності обмежений в 

осоновному внутрішньо-груповими стосунками. Завжди керівник, на відміну 

від лідера, несе відповідальність перед законом за стан справ у групі,  

висунення лідера в більшій мірі залежить від настрою групи, в той час як 

керівництво – явище стабільне. В сфері дій лідера – в основному мала група; 
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поле діяльності керівника ширше, оскільки він представляє трудовий колектив 

в більш широкій соціальній системі. 

У західній науці виокремлюють такі відмінні ознаки лідерів і керівників: 

1. Керівник – високоосвічений спеціаліст з великим досвідом, постійно 

підвищує свій професійний і науковий рівень, а лідер здебільшого не 

намагається зберегти систему, меншою мірою, ніж керівник, спирається на 

загальноприйняті управлінські методи, може нехтувати правилами 

управлінської ієрархії; 

2. Керівники добре розуміють особливості системи з її правилами і 

процедурами, які вони розробляють у будь-якій формі (формальній і 

неформальній) і забезпечують їх застосування в стандартній системі. Лідер 

вважає, що простота – головний принцип успіху. Якщо лідер навчає 

співробітників простих способів удосконалення своєї діяльності, то керівник – 

складних процедур і методів; 

3. Керівники є прихильниками кількісних, а не якісних показників, їхня 

увага сконцентрована переважно на короткочасних досягненнях. 

 Відмінні ознаки лідерів: 

- часто не передбачувані, винахідливі; 

- керівник шукає сумлінних виконавців, а лідер – однодумців; 

- керівники не вибачають помилок ні собі, ні іншим, а лідери 

переважно визнають свої помилки і не бояться відкрито вживати необхідних 

заходів для їх виправлення; 

- керівники вважають, що підлеглі навіть з високою компетенцією 

неспроможні виконувати роботу без контролю і вказівок зверху.  

В основі роботи лідера – принцип рівності; керівники намагаються 

створити собі позитивний імідж, хоча це не можливо через конфліктну природу 

відносин між керівником і підлеглими. Лідери цінують повагу колег, наділені 

репутацією людини з високою етикою, з повагою ставляться до працівників, 

захищають їх інтереси. Працівники вдячні лідерам і всіляко їх підтримують. 
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Типи лідерів (Л.І.Уманський): лідер-організатор, лідер-ініціатор, лідер-

умілець, лідер-емоційного притягання. 

Особистісні риси лідера:  

- впевненість у собі; 

- енергійність; 

- творчий підхід до справ;  

- здатність розуміти і впливати на людей; 

- управлінські здібності; 

- чесність; 

- емоційна стійкість. 

Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між 

керівником і лідером, у групі можуть виникнути такі ситуації, які накладають 

такий відбиток на гармонізацію життя і діяльності групи. 

Лідерство (англ. leader — провідник, ведучий, керівник) виявляється у 

вмінні пробудити у співробітників мрію, до якої вони прагнутимуть 

наблизитися, «вдихнути» в них необхідну для цього енергію. В основі даного 

процесу лежить здатність лідерів притягувати до себе людей, несвідомо 

викликати почуття захоплення і любові. 

Різниця між лідером і менеджером проводиться по багатьом позиціям 

(табл.2.1). Ефективний менеджер не обов‘язково являється ефективним 

лідером, і навпаки. Їх основні характеристики находяться як би в різних 

вимірах. 

Керівнику, як і лідеру, необхідно знати і змогти реалізувати наступне: 

формувати систему необхідно під конкретний задум (мету), наявний у лідера. 

Важливим елементом системи є апарат управління і регулювання потоків 

інформації. Кожен із елементів системи (відділів організації) представлений 

людьми, і вся різноманітність відносин в системі визначається взаємодією 

окремих людей. Всі люди різні, і ні одна людина не краща іншої. Питання 

полягає в тому, наскільки ефективно людині вдається використати свій 

потенціал, а лідеру – створити оптимальні умови для реалізації задатків 
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неповторної своєрідності рис кожної людини. Для людини легше підібрати 

відповідне місце в системі, ніж намагатися змінити його особистісні 

особливості шляхом тиску і насилля. Коли відповідне місце в системі для 

людини знайдене, слід регулювати взаємовідносини як по горизонталі (між 

співробітниками), так і по вертикалі (керівник – підлеглий). До цих пір не 

відкритий спосіб управління, який не можна було би назвати або “кнутом” або 

“пряником”, тобто система заохочення і покарання – єдина система 

регулювання в руках лідера. 

Таблиця 2.1 

Різниця між керівником та лідером 

КЕРІВНИК ЛІДЕР 

Адміністратор Новатор 

Доручає Надихає 

Працює за цілями інших Працює за своїми цілями 

План – основа дій Бачення – основа дій 

Спирається на систему Спирається на людей 

Використовує доводи Використовує емоції 

Контролює Довіряє 

Підтримує рух Надає імпульс руху 

Професіонал Ентузіаст 

Приймає рішення Перетворює рішення 

Робить справу правильно Робить правильну справу 

Той, кого шанують Той, кого обожнюють 

 

Лідер також являється керівником, але характер його дій інший, ніж у 

звичайного менеджера. Він не керує, не командує, а веде за собою інших. 

Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між керівником і 

лідером, у групі можуть виникнути такі ситуації, які накладають свій відбиток 

на гармонізацію життя і діяльності групи. 
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Лідер і керівник - різні особи, які не знаходять спільних точок взаємодії. 

Ця ситуація не сприятиме успішній діяльності групи і гармонізації 

міжособистісних стосунків. 

 Відмінності між статусом лідера і формального керівника підрозділу 

впливають з особливостей ролі та функцій, виконуваних першим і другим. 

Керівник здійснює управління на основі єдиноначального прийняття рішень і 

контролю за процесом праці підлеглих. Лідер право на прийняття рішень не 

узурпує за собою, а навпаки, надає кожному співробітнику. 

В результаті змінюється статус підлеглих. Якщо у керівника це певна 

група людей, якою він керує, виступаючи часто зовнішньою 

цілевстановлюючою силою, то у лідера колектив підрозділу перетворюється в 

команду, в якій її члени не відбувають повинність, а наповнені творчим 

поривом. 

Лідер є членом цієї команди, займаючи разом з тим особливе місце в ній. 

Він генерує ідеї, кристалізує власні задуми, відточуючи їх у контактах зі 

співробітниками, сприймає задуми членів команди як свої власні та допомагає у 

реалізації їх. Його основне завдання – не приймати рішення, а допомагати 

іншим членам команди в пошуку проблем, які потрібно вирішити, в 

формуванні цілей і завдань колективної діяльності. Відповідно і функція 

контролю за працею підлеглих замінюється на функцію її координації. 

Лідер концентрується на пошуку шляхів погодження різноманітних, 

часто протилежних інтересів інших працівників та необхідних ресурсів для 

вирішення проблем. Звідси зростає роль знань, інтелектуального потенціалу 

лідера, оскільки тільки це дає змогу йому виконувати його функції і знаходити 

та ставити проблеми перед іншими членами команди. 

Як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі найбільш поширеною є 

класифікація лідерства за стилем. 

Стиль — поняття багатозначне. Кажуть: стиль епохи, архітектурний 

стиль, стиль художника, стиль одягу, стиль життя, стиль бігу, стиль 

керівництва (лідерства).  
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При авторитарному (диктаторському) стилі лідер володіє достатньою 

владою, щоб нав'язувати свою волю підлеглим і без коливань проводити в 

життя прийняті рішення, використовуючи адміністративні методи впливу на 

підлеглих. Тобто авторитарному стилю притаманна висока концентрація вдала 

в руках керівника, причому він одноосібне розв'язує всі питання управління 

виробництвом, не враховуючи думки про це підлеглих, часто втручається в дії 

керівників нижчого ступеня, зв'язує їх ініціативу. При цьому стилі управління 

керівник користується серед підлеглих головним чином формальним 

авторитетом. Тому авторитарний стиль керівництва не може вважатися 

оптимальним, він повинен знаходити обмежене застосування лише при деяких 

обставинах, які вимагають швидких і категоричних рішень [7,с.225]. 

Авторитарним стилем широко користувались, наприклад, у 

Стародавньому Римі. За надзвичайних обставин (воєнна загроза, сильний 

землетрус і ін.) призначався диктатор з необмеженими правами, який втрачав 

свої повноваження, як тільки минула загроза. Правда, багато диктаторів все 

робили, щоб продовжити строки своїх повноважень, а Юлій Цезар став за цих 

обставин імператором. 

Демократичний стиль характеризується високим ступенем делегування 

повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і 

користуються широкою свободою у виконанні завдань. Як правило, рішення 

приймається тільки після виявлення думки підлеглих, лідер охоче ділиться з 

ними владою, надає можливість проявити ініціативу, розвивати свої здібності. 

За таких умов лідер користується не тільки службовим, але і високим 

особистим авторитетом у підлеглих, панує дух співробітництва і розвиваються 

управлінські навички в підлеглих [7,с.225]. 

У практичній діяльності демократичний лідер виходить з того, що люди 

мотивуються не тільки матеріальними, але й більш високими потребами, тому 

він намагається зробити обов'язки підлеглих більш привабливими. Тобто 

створити ситуацію, за якої люди до деякої міри самі себе мотивують, тому що 

їх робота сама є винагородою. У високій мірі керівник сприяє тому, щоб 
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підлеглі розуміли, що їм доведеться вирішувати більшу частину проблем, не 

шукаючи схвалення або допомоги. У той же час керівник витрачає багато 

зусиль на створення атмосфери довіри і відкритості з тим, щоб, коли підлеглим 

буде потрібна допомога, вони могли б звернутися до керівника. Він старається 

навчити підлеглих вникати в проблеми підприємства, надає для цього 

відповідну інформацію і показує, як шукати рішення. 

При ліберальному стилі лідерства підлеглим надається велика 

самостійність в роботі, в прийнятті рішень, керівник дає лише загальні 

настанови і час від часу контролює діяльність виконавців. Цей стиль знаходить 

обмежене поширення, він властивий головним чином науковим установам [7, 

с.225]. 

В американській літературі подібний стиль називають стилем 

невтручання, несуперечення або потурання. Лідер повністю покладається на 

підлеглих і іноді дотримується позиції простого члена групи, у якій всі члени 

діють переважно незалежно один від одного. Американський психолог Ренсіс 

Лекарт усю різноманітність стилів керівництва ідентифікував таким чином. 

Експлуатаційно-авторитарні системи, в яких рішення нав'язуються підлеглим; 

мотивація здійснюється за допомогою погроз; найвищі рівні менеджменту 

несуть велику відповідальність, а вищі — практично ніякої; тут має місце 

недостатній рівень розвитку комунікаційних процесів. 

Названі стилі лідерства не охоплюють всю різноманітність сталей, які 

зустрічаються у практичній роботі. Діяльність лідера настільки різноманітна, 

що всяка спроба єдиної класифікації стилів лідерства не вдається. Тому мають 

місце й інші підходи до їх класифікації. Зокрема, Роберт Блейк і Джейн Мутон з 

Техаського університету запропонували управлінську "сітку" (решітку), яка є 

спробою проаналізувати стиль роботи, виходячи з припущення, що існує дві 

сфери турботи менеджерів: люди (вертикальна вісь сітки) і виробництво або 

горизонтальна вісь сітки (Рис.2.6.) [7,  с.228]. 

Комплексне вивчення різноманітних стилів лідерства все-таки не дає 

можливості категорично заявити про ефективність одних стилів і недоцільність 
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інших. Справа в тому, що стиль повинен відповідати вимогам ситуації, що 

склалася, і, насамперед, стадії розвитку трудового колективу. Одночасно можна 

говорити про насичення будь-якого стилю деякими рисами, що роблять 

лідерство більш ефективним. 

Під турботою про виробництво розуміється відношення керівника до 

широкого кола таких питань, як якість прийнятих рішень, якість процедур і 

управлінських процесів, плідність досліджень, якість штатного персоналу, 

ефективність його роботи тощо.  

Що стосується турботи про людей, то сюди входить ступінь особистої 

участі у процесі досягнення цілей, підтримання самопошани працівників, 

відповідальність, що більш грунтується на довір'ї, ніж на слухняності, 

підтримання нормальних умов праці і добрих міжособових стосунків.З 

урахуванням такого тлумачення обох сфер турботи менеджера визначається 

доля часу, виділеного цим сферам.  
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Рисунок 2.6 – Управлінська сітка Блейка-Мутона 
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Сітка може використовуватися паралельно із психологічними тестами про 

плюси і мінуси менеджерів і пропонує дев'ять градацій на обох осях, де дев'ята 

є найвищою. 

Тут можливі такі варіанти (перша цифра означає рівень турботи про 

виробництво): 

 1-1 — зубожілий менеджмент з низько-ефективним виконанням, приділяється 

незначна увага до виробництва, та і до людей; 

1-9 — Блейк називає його "менеджментом кантри-клуба"; на роботу не 

звертається майже ніякої уваги, головне — гарні взаємозв'язки; 

5-5 — являє собою середню позицію у менеджменті, із підтриманням рівноваги 

між потребами виробництва і людьми, але при цьому ніхто не використовує 

повністю свого потенціалу; 

 9-1 — цей стиль керівництва з високим рівнем турботи про виробництво і 

низьким рівнем турботи про людей відомий як "менеджмент задач". У даній 

ситуації працівники розглядаються як деяка спільність, подібно обладнанню, 

мало уваги надається думкам, почуттям працівників, їх потребам і прагненням; 

9-9 — це менеджмент з високою ефективністю за рахунок взаємодії 

виробничих завдань і потреб людей, розуміння ними проблем при повній довірі 

до працюючих [7,с.228]. 

Таким чином, залежно від ступеня відношення до людей і виробництва, 

лідер може опинитись у будь-якій точці сітки. При цьому забезпечується деяка 

гнучкість у лідерській поведінці, що визначається на основі діагнозу ситуації в 

людському колективі і на виробництві. 

Альтернативною в менеджерській сітці Блейка-Мутон є трьохвісна 

таблиця Реддіна, яка розширює двомірну сітку за рахунок додання третього 

фактора — ефективності. 

Центральним елементом в трьохвісній таблиці менеджменту є типології 

восьми стилів менеджменту, що виникають як вісім можливих комбінацій 

трьох факторів; турботи про людей, турботи про виробництво, ефективності. 
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Російський професор Л.Д.Кудряшов, поклавши в основу характерологічні 

особливості трудової діяльності керівників, виділив вісім стилів лідерства: 

регламентатор, колегіал, спринтер, об'єктивіст, волокитник, максималіст, 

організатор і клопотун [7,с.229]. 

Регламентатор — прагне до повної регламентації роботи підлеглих в 

посадових інструкціях, приписах, нормативах і ін. 

Колегіал — у своїй діяльності відводить важливе місце різним комісіям, 

зборам, засіданням, нарадам. Тобто вважає, що ефективне управління можна 

забезпечити виключно використанням колегіальних форм прийняття рішень. 

Спринтер — дуже швидко реагує на зміни ситуації, особливо коли вбачає 

для себе можливість зробити ділову кар'єру. 

Об'єктивіст — постійно посилається на об'єктивні фактори, особливо 

коли має місце відставання в роботі. Деяка переоцінка об'єктивних факторів 

робить діяльність лідера малоефективною. 

Волокитник — схильний до бюрократичних прийомів в роботі: кожен 

папір повинен "вилежатися", а кожне рішення — "дозріти". 

Максималіст — працює лише з великими проблемами і не визнає 

дрібних. 

Організатор — основну увагу приділяє організаційним питанням (добір і 

розстановка кадрів, розробка різних планів і завдань тощо), випускаючи з поля 

зору інші важливі функції управління. 

Клопотун — діяльність такого лідера характеризується великою 

різноманітністю, він старається брати участь у всіх справах, бути присутнім на 

всіх засіданнях, відвідати протягом робочого дня всі ділянки роботи. Такий 

керівник не вміє відрізняти головне в роботі від другорядного, а тому "тоне" у 

поточних справах. 

Американський вчений Р.Уотермен пише про три типи лідерів: сторож, 

маніпулятор коштами, будівельник-перетворювач. Сторожа цілком знаходяться 

у сьогоденні. Їх основна турбота полягає в тому, що англійські дипломати 

називають "майстерністю бездіяльності",— вони хочуть бути впевненими в 
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тому, що при них нічого не трапиться. Але оскільки світ все-таки швидко 

змінюється, то дещо все-таки трапляється, тому їх підприємства хиріють 

[7,с.231]. Другий тип — маніпулятор коштами. Він зайнятий фінансовими 

угодами. Може розбагатіти, але не створює ніяких цінностей, нічого не 

добавляючи до росту валового національного продукту. В кращому випадку, 

капітали просто переходять з рук в руки, а в гіршому — вони знищуються. Їх 

часто називають гравцями з чарками. Третій тип — будівельники, 

перетворюючі лідери, які йдуть працювати, вірячи, що вони зможуть щось 

покращити. 

Новий тип керівника в американській літературі одержав назву 

"парадоксального керуючого". Як особистість він може бути 

охарактеризований такими досить суперечливими рисами: твердий, але 

гнучкий; дуже серйозний, але має почуття гумору; дружелюбний, але вміє 

зберігати дистанцію; фанатично відданий своїй справі і врівноважений; 

мрійливий і в той же час реалістичний [7,с.232].Стиль такого керівника 

характеризується прагненням відкрито розв'язувати конфлікти, одержувати 

інформацію про проблеми, що стоять перед організацією, безпосередньо від 

працівників низової ланки, вмінням слухати співрозмовника і викликати його 

на відверту розмову, створювати розкуту атмосферу при обговоренні 

виробничих проблем, впроваджувати нове при збереженні загальної 

стабільності в організації, уважно ставитись до "неспокійних" працівників, 

оскільки вони не тільки створюють труднощі, але й допомагають виявити 

проблеми і недоліки в роботі колективу. 

Проблеми лідерства є головними для досягнення організаціонної 

ефективності. З одного боку лідерство розглядається як наявність певного 

набору якостей у людей, які висувають себе в лідери, з іншого, це процес 

несилового впливу в напрямку досягнення організацією своїх цілей. На нашу 

думку лідерство перш за все пов‘язано з особистісними якостями. Якщо 

людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона 
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зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальну владу вести 

послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

3.1. Вдосконалення корпоративної культури та ділового спілкування 

в організації 

 

Виробляючи заходи впливу на корпоративну культуру, виходять з 

основних принципів її формування. Індикаторами необхідних змін в 

корпоративній культурі є збільшення плинності і абсентеїзму, зниження 

продуктивності, виникнення конфліктів співробітників з адміністрацією, 

організації з державними органами і т.п.  

 У результаті аналізу корпоративної культури можуть бути встановлені 

такі, стратегічно важливі критичні ситуації, коли корпоративна культура не 

відповідає функціям структурних підрозділів, функціональному чи 

морфологічному змістом організації, структурі управління, стадії розвитку 

організації, стратегії організації. Кожна з критичних ситуацій передбачає 

індивідуальний підхід, складний ряд взаємопов'язаних висновків і рішень.  

 Успіх організації передбачає високий ступінь сумісності та 

корпоративної культури. Щоб досягти цього, виділяють такі підходи:  

1. Ігнорується культура, що перешкоджає ефективному виконанню 

обраної стратегії;  

 2. Система управління підлаштовується під існуючу в організації 

культуру. Цей підхід заснований на визнання наявних бар'єрів, що створюються 

культурою для виконання бажаної стратегії, і вироблення альтернатив за 

«обходу» цих перешкод без внесення серйозних змін на саму стратегію . 

 3. Робиться спроба змінити культуру відповідно до обраної стратегії;  

 4. Стратегія підлаштовується під існуючу культуру.  

 Керівництво організації може впливати на розвиток культури двома 

способами [42]. Перший являє собою як би оцінку зверху, яка повинна 



63 

викликати ентузіазм у більшості членів організації. Це передбачає наявність 

щирих особистих зобов'язань лідера по відношенню до цінностей, в які він 

вірить. Застосування другого способу починається з нижніх рівнів організації.  

Менеджери повинні відслідковувати по всій організації, що в ній відбувається, 

намагаючись при цьому крок за кроком впливати на культуру організації, 

використовуючи інструмент оцінки організаційної культури (OCAI). Даний 

інструмент має на меті результативною і ретельної діагностики саме тих 

важливих аспектів організації, які визначають фундамент її культури. 

Інструмент OCAI призначений для оцінки шести ключових вимірів 

організаційної культури. Виконавши оцінку, можна отримати картину того, 

яким чином працює організація і якими цінностями вона характеризується.  

Корпоративна культура відрізняється винятковою широтою і охоплює 

всю сферу діяльності організації. Вона поєднує в собі складний, внутрішньо 

пов'язаний, вичерпний і разом з тим не цілком певний набір факторів. З цього 

випливає, що при діагностиці та оцінці корпоративної культури не 

виключається можливість додавання будь-якого фактору, що має відношення 

до справи. Релевантність якогось один додатковий елемент завжди можна 

аргументувати. Таким чином, щоб визначити найбільш важливі вимірювання, 

на яких слід зосередити увагу, нам необхідна прийнятна рамкова конструкція, 

певний теоретичний фундамент, що дозволяє звузити і чітко сфокусувати 

пошук ключових вимірів культури.  

Використання рамкової конструкції допомагає діагностувати і змінювати 

на ранній стадії основи корпоративної культури, які розвиваються впродовж 

життєвого циклу самих організацій і під впливом на них навколишнього 

середовища. Крім того, каркас є зручним засобом для встановлення в першому 

наближенні напряму зміни цих основ. Кожен профіль корпоративної культури 

відбиває її основні елементи, включаючи стиль менеджменту, стратегічні 

плани, моральний клімат, систему винагород, сутність об'єднують принципів, 

особливості лідерства та базисні цінності організації. Таким чином, для зміни 

культури потрібно спочатку їх ідентифікувати, а потім змінити. Задача 



64 

ідентифікації і генерування альтернатив виявляються ключовою проблемою, з 

необхідністю вирішення якою стикаються люди, зацікавлені робити зміни в 

культурі. Методика будується на діалозі між особами, яким доручається 

розпочати процес змін і потім управляти ними. Зазвичай в цю роботу 

залучаються менеджери, близькі до вищої ланки управління, але в ній можуть 

брати участь і члени всіх рівнів.  

Оскільки культура багатьох організацій неусвідомлює її носіїв, то у 

більшості співробітників настають важкі часи, коли вони намагаються 

ідентифікувати або описати культуру власної організації, не кажучи вже про те, 

щоб пробувати поодинці її усвідомлено змінити. Виникає саме та ситуація, в 

якій інструмент оцінки OCAI може виявитися особливо корисним. Він 

допомагає розкрити або хоча б поверхово відобразити ті аспекти культури, які 

іншим способом не були б визначені або чітко позначені членами організації. 

OCAI дозволяє менеджеру сказати членам організації наступне: «Ось 

інструмент, який ми можемо використовувати для ідентифікації  ключових 

характеристик нашої культури». Він фокусує увагу на шести елементах, що 

показують, хто ми такі і який наш підхід до складних організаційних завданнь. 

Цей інструмент дозволяє виміряти, де наша організація знаходиться тепер, і 

визначити, до чого ми хочемо її привести. Ми можемо використовувати OCAI в 

якості частини систематичного технологічного прийому, який допомагає 

визначити, які критерії культури мати на увазі в період проведення 

дослідження. Він допоможе нам також сформулювати порядок денний наших 

дій [17]. .Процес трансформації може бути проведений і початківцями, і 

досвідченими агентами щодо змін. 

Шляхи вдосконалення корпоративної культури:  

Пропонована методика складається з шести кроків прийому, дотримання 

яких допоможе спланувати і реалізувати дії з удосконалення корпоративної 

культури. Призначення згаданих шести кроків полягає в тому, щоб прискорити 

залучення людей у справу зміни культури, мінімізувати їх опір, роз'яснити всім 

зацікавленим особам, якими саме будуть акценти нової культури, виявити, що 
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ж залишиться в організації незмінним, і сконструювати систему 

цілеспрямованих дій, здійснення яких з самого початку торкнеться рушійні 

сили культурних змін.  

Крок 1. Діагноз нинішнього стану і досягнення консенсусу:  

По-перше, необхідно намітити провідних фахівців в області 

перспективних уявлень про корпоративну  культуру в цілому. Їм належить 

індивідуально зробити оцінку за допомогою інструменту OCAI (для 

диагностики организаційної та корпоративної культури, розроблений К. 

Камероном та Р. Куінном). По-друге, слід зібрати цих людей для спільного 

вироблення узгодженого погляду на нинішню культуру організації. Важливо 

отримати думку тих осіб, які можуть уявити собі організацію іншою, ніж інші.  

Якщо число людей, залучених до виконання оцінки, велике, краще 

розділити їх на підгрупи і домогтися, щоб кожна підгрупа побудувала загальну 

діаграму культури. Особливо важливо обговорити причини, які призводять чи 

інша особа до його рейтингової оцінки культури організації.  

Після того як кожна підгрупа досягне консенсусу у визначенні профілю 

нинішньої корпоративної культури, їх представників слід зібрати і побудувати 

спільний узгоджений профіль.  

Крок 2. Діагноз і досягнення консенсусу в розумінні майбутньої культури 

організації.  

Другий крок складається з повторення процедури першого кроку, але 

зосереджуючи увагу на кращу або бажану культуру. Обговорення нинішньої 

культури має проводитися окремо від обговорення кращої культури таким 

чином, щоб обидва обговорення не вплинули одне на інше. Дискусії краще 

всього проводити з питань, що становлять найбільшу цінність з точки зору 

процесу в цілому.  

Крок 3. Осмислення результатів.  

На третьому етапі вдосконалення корпоративної культури викреслюються 

профілі нинішньої і кращої культури і чітко виявляються відмінності. 

Відсутність істотних відмінностей не означає, що немає необхідності в 
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серйозних змінах. Невеликі зсуви можуть бути не менш важливими, ніж істотні 

перетворювальні процедури. Більш того, малі зміни в конкретному типі 

культури можуть виявитися так само важко здійсненними, як і великі. 

Величина невідповідності між типами нинішньої і кращою культури, 

визначається графічно, дає чітке уявлення, на яких питаннях слід зосередити 

увагу.  

Найбільш важлива складова цього кроку полягає в пошуку фахівців, 

здатних забезпечити успішність у перетвореннях культури.  

Крок 4. Історії - ілюстрації.  

Найбільш наочним способом висвітлюють і показують корпоративну 

культуру різного роду історії. Тобто ключові цінності, бажана орієнтація і 

принципи поведінки, що характеризують нову корпоративну культуру, 

зазвичай більш чітко доводяться до відома слухачів за допомогою розповідей 

про поведінку співробітників, що володіють цими якостями. Уроки поведінки в 

новій культурі, які службовці беруть із неодноразових почутих історій, швидко 

і однозначно відображають в їхній свідомості бажані цінності, атрибути 

поведінки, моральні принципи.  

 Таким чином, на цьому кроці члени команди повинні вибрати два-три 

випадки або події, наочно формують ті цінності, які вони хотіли б перенести в 

майбутню корпоративну культуру.  

Крок 5. Стратегічні дії.  

П'ятий крок орієнтований на вибір особливих дій, необхідних для 

прискорення змін. У міру досягнення консенсусу команді потрібно встановити, 

що необхідно привести в рух, де пригальмувати, чому дозволити 

продовжуватися, щоб почався процес зміни культури. Іншими словами, на 

цьому кроці потрібно чітко визначити дії і поведінку, які будуть взяті на 

озброєння як складової частина вдосконалення культури.  

Крок 6. План реалізації.  

Заключний крок полягає в розробці плану реалізації, доповненого 

таблицями термінів із зазначенням точок звітності. Він-то і стане початком 
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процесу вдосконалення корпоративної культури. Необхідно визначити кілька 

ключових шляхів, за якими відразу ж можна почати робити кроки, дати цільову 

установку з основних тем, які виникають в результаті виконання всього того, 

про що говорилося при описі кроків 4 та 5. Дій, на які повинна бути спрямована 

енергія і які отримають основну частку уваги, може бути не більше п'яти. Вкрай 

важливо чітко визначити принципи поведінки та аспекти компетентності, які 

необхідно розвинути в собі або вдосконалити кожному члену організації для 

відбиття нової культури.  

Трансформації культури не станеться, якщо в процес не залучити 

абсолютно всіх членів організації, не створити схильність їх до змін і активну 

підтримку.  

Отже, спроби кардинальної зміни корпоративної культури без змін у 

персональній поведінці окремих членів організації виявляться марними. У 

кінцевому підсумку статус культури залежить від вчинків співробітників, 

відповідної виробленої трансформації та підтверджуючої  нової культури 

цінностей. Можна точно визначити вид бажаної культури, виробити стратегію 

її досягнення, скласти план дій щодо здійснення змін, але без налагодження 

процесу змін персонального характеру, без бажання людей перейти на нові 

моделі поведінки, без демонстрації організації нових елементів управлінської 

компетентності її фундаментальна культура не зміниться.  

 Останні роки метод індивідуального змінювання, підкріплювального 

трансформацію культури, застосовується в організаціях всього світу. Він 

спирається на Інструмент оцінки професійних навичок менеджменту (MSAI) 

[17]. Методика використання даного інструменту і процес вдосконалення 

поведінки стали свого роду фундаментом однієї з дослідницьких програм 

Мічиганського університету. Цей спосіб використовується багатьма з 500 

кращих компаній США, а також фірмами Європи, Азії та Південної Америки. 

Безліч урядових, установ охорони та освітніх організацій прийняли його як 

засіб для змін культури і вдосконалення менеджменту. Правда, інструмент 

оцінки MSAI захищений авторським правом і для його широкого застосування 
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потрібно відповідний письмовий дозвіл.  

 Менеджери, залучені до процесу зміни культури, самі виконують оцінку 

за методикою MSAI. Потім кожен з них пропонує колегам (підлеглим, рівним 

за посадою, а також керівництву) зробити свій варіант рейтингової оцінки за 

допомогою цього інструменту. Іншими словами, кожен менеджер отримує 

інформацію про ефективність прояви критично значимих аспектів 

компетентності управління, виконавши власну оцінку і знайомлячись з 

рейтинговими оцінками своєї діяльності підлеглими, рівними за посадою і 

вищестоящими керівниками.  

 Для самого менеджера особисте самовдосконалення важливо тим, що з 

його допомогою можна спонукати команду підтримати рух до бажаних 

результатів. Варто ще раз повторити, що без змін в особистій поведінці 

службовців зміна культури організації так і залишиться благим наміром. 

Оскільки культура стає визначальним фактором досягнення 

довгострокової ефективності організацій, необхідно, щоб люди, на яких 

покладається вивчення або управління організаційної культури, вміли 

визначати її ключові вимірювання, були в стані розробляти стратегію зміни 

культури і могли приступити до реалізації самого процесу змін.  

 Необхідно підкреслити, що в переважній більшості організацій 

переважає якийсь один тип культури або робиться акцент на декількох з 

чотирьох відомих типів - опікунської, підприємницької, бюрократичної або 

праксіологічної. Конкретні типи складаються в результаті акумулювання тих 

цінностей, допущення, пріоритетів, які стають домінантними в міру того, як 

організація приймає виклики зовнішнього середовища і настроює себе на зміни.  

 Звичайно, зміна культури - справа важка, вимагає великих часових 

зусиль. Поступово доводитися звертати увагу майже на всі сторони життя 

організації, які підтримують її існування і створюють впевненість в її 

відповідності кращою культурі. Для успіху у справі трансформації культури 

можуть знадобитися зміни в структурі (архітектурі організації), символах 

(образах, які підкріплюють культуру), системах (виробничих, системах оцінок, 
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відбору, якості і т.д.), штаті (підборі кадрів і вдосконаленні людських ресурсів), 

стратегії (поведінкових проявах бачення організації), стилі лідерства (підходах і 

прикладах, насаджуваних вищим керівництвом) та професіоналізмі менеджерів 

(в аспектах компетентності осіб, які реалізують процес змін). Досягнення 

відповідності між цими чинниками є важливою складовою успішної зміни 

культури.  

Отже, важливо гарантувати впевненість у тому, що організація з самого 

початку розуміє характер своєї нинішньої культури і віддає собі звіт, чому 

необхідно щось змінювати. У прагненні змінюватися на краще можна 

допустити помилку. Не бажаючи витрачати час на формування розділяється 

всіма співробітниками спільної точки зору на те, що вони собою представляють 

і до чого слід дійти, не добиваючись консенсусу в розумінні сенсу змін і того, 

що вони означають для організації. Тому залишається незрозумілим, які зміни 

слід робити, що необхідно припинити і що продовжити. Тому, запропонована 

стратегія з шести кроків допомагає долати ці загальні перешкоди на шляху 

вдосконалення і робить управління зміною культури більш систематизованим.  

Хочу, також, зазначити, що зміна особистої поведінки, підвищуючи 

рівень компетентності менеджерів в управлінській діяльності, допомагаючи їм 

ставати більш ефективними в цій сфері, сприяє більш повній зміні культури. 

Стратегія ділового спілкування передбачає постановку певної цілі, яка 

стимулює волю учасника спілкування, заставляє його діяти усвідомлено, 

інтенсивно, мобілізувати свої здібності, знання, досвід, уміти підпорядковувати 

свої сили досягненню цієї мети.  

Тактика ділового спілкування передбачає вибір певної моделі поведінки, 

яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою у досягненні поставленої 

мети. Ґрунтується тактика спілкування на певних засадах, найважливішими з 

яких є:  

- наявність декількох варіантів поведінки в однотипній ситуації і 

вміння оперативно ними скористатись;  

- недопущення конфронтації чи конфліктів з діловим партнером;  
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- вміле використання механізмів людської взаємодії, прихильності, 

симпатії, антипатії, довіри, поваги і т.п.);  

- уважне ставлення до нових, хоч і незвичних на перший погляд ідей, 

думок;  

- освоєння тих моделей поведінки, які приносять успіх у ділових 

стосунках;  

- вміння подати себе, правильно оцінювати реакцію партнерів, 

вловлювати найменші зміни в ситуації. 

З всіх рівнів спілкування найбільш дієві і плідні конвенціональний та 

духовний. Плідні тому, що здатні пробуджувати найцінніші якості і найширші 

творчі можливості особистості, збуджувати зацікавленість, виявляти спільні 

інтереси, які, в свою чергу, є могутнім рушієм в управлінні. 

Стиль спілкування - індивідуальна стабільна форма комунікативної 

поведінки людини, яка проявляється за будь-яких умов взаємодії — в ділових 

стосунках, у стилі керівництва, у способах прийняття рішень та розв’язання 

конфліктів, в обраних прийомах впливу на людей.  

Стилі спілкування мають своєрідне емоційно-вольове забарвлення, яке 

визначається темпераментом, психофізіологічними та індивідуальними 

особливостями людини, арсеналом її вербальних та невербальних засобів. 

Спілкування і комунікація не є аналогічними поняттями. 

Спілкування – це процес взаємодії і взаємин суб'єктів (особистостей, 

соціальних груп), у якому відбувається взаємо обмін діяльністю, інформацією, 

емоціями, навичками, уміннями, а також вольовий контакт.  

Комунікація – це не спілкування у всьому його комплексі й 

багатогранності, а лише акт спілкування – зв'язок між двома і більше 

індивідами, повідомлення інформації однією особою іншій. Предметна галузь 

теорії міжособистісного спілкування задається як кількісними, так і якісними 

параметрами. Взаємодія між людьми в процесі публічного адміністрування 

може бути охарактеризована як міжособистісна, якщо вона відповідає 

наступним критеріям: це взаємодія між невеликою кількістю людей; це 



71 

безпосередня взаємодія; її учасники перебувають у просторовій близькості, 

мають можливість бачити, чути, легко здійснювати зворотний зв'язок; це так 

зване особистісно орієнтоване спілкування, тобто передбачається, що кожний з 

його учасників визнає незамінність, унікальність свого партнера, бере до уваги 

особливості його емоційного стану, самооцінки, особистісних характеристик. 

 

3.2. Чинники корпоративної культури в публічному адмініструванні 

 

Ефективності, як вважають спеціалісти з менеджменту, треба вчитись. Це 

практика, практичні навички, яких слід набувати в процесі постійної і копіткої 

праці. Р. Бгискег виділяє п'ять таких навичок, які треба мати, щоб бути 

ефективним:  

1) організувати свій час, починати не з постановки завдань, а з організації 

свого часу; 

2) зосередити увагу на тому, що можна зробити для того, щоб дієвіше 

вплинути на діяльність та результати організації, в якій працюєш;  

3) спиратися у своїй діяльності на сильні сторони своїх колег і підлеглих і 

починати з того, що людина може робити, а не з того, що вимагає від неї та чи 

інша робота;  

4) зосереджувати свої зусилля на кількох основних ділянках роботи, 

тобто на тих, на яких можна отримати високі результати; на виконанні 

головних справ першочергово; 

5) приймати ефективні рішення. 

 Ключ до успіху менеджерів - у тому, що психологи називають потребою 

в його досягненні, бажанням робити краще й ефективніше, ніж це робилося 

раніше. Подібна думка не викликає принципових заперечень. Досягнення 

високої ефективності управління справді значною мірою залежить від 

особистих і професійних здібностей менеджера. Однак ефективність 

управлінської діяльності взагалі залежить не тільки і не стільки від особистих 

якостей менеджера, як від соціального середовища: наукової організованості 
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всіх сторін суспільного життя, планомірності та економічності використання 

природних, матеріальних, людських та організаційних ресурсів суспільства, 

національної злагоди і політичної стабільності, від багатьох чинників 

матеріального, соціально-політичного, організаційно-правового, морально-

ідеологічного, психологічного й етичного характеру. 

У цьому комплексі чинників, які відбивають складну структуру 

суспільних зв'язків та взаємозалежностей, кожний з них має свою частку, своє 

призначення. 

Визначальними елементами ефективної організаційно-управлінської 

діяльності є характер взаємовідносин, рушійні сили та процеси прийняття 

рішень. Активно впливають на зростання ефективності роботи апарату 

управління систематичний контроль за якістю і строками виконуваної роботи, 

використання науково обґрунтованих нормативів затрат праці на здійснення 

конкретних управлінських операцій і норм чисельності управлінських 

працівників, ефективне використання управлінської техніки, сприйнятливість в 

опануванні передових прийомів роботи. 

Отже, аналіз сучасних поглядів на проблему ефективності управління у 

розвинених державах дає змогу дійти висновку, що в основі результативності 

капіталістичної системи управління лежить головний критерій - економічний: 

«ефективність - показник прибутку», який і зумовлює принципи, форми і 

методи оптимізації капіталістичної управлінської діяльності. У зв'язку з цим 

доцільно відзначити і певну концептуальну та методично протилежну 

строкатість існуючих підходів до проблеми ефективності управління, проте їх 

об'єднує намагання посилити життєздатність капіталізму і його системи 

управління, що робиться небезуспішно. 

Розв'язання проблеми досягнення високої ефективності управління 

залежить від багатьох умов (техніко-технологічних, фінансово-економічних, 

політико-правових, морально-ідеологічних, організаційно-управлінських) та 

професійно-особистих якостей менеджерів. Саме в процесі управління і 

пов'язуються всі умови, важелі й засоби досягнення зазначеного завдання. Тому 
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шлях до досягнення високої ефективності будь-якого виду суспільної праці 

лежить через підвищення ефективності управлінської діяльності. 

Свідчення тому - наша дійсність. Сьогодні вже всі визнають, що 

зруйнування державно-політичної, економічної й соціальної систем було б 

менш катастрофічним, якби з самого початку створення суверенної України не 

було допущено помилок у багатьох сферах суспільного життя, передусім в 

управлінні. Політична нестабільність, невизначеність політичного й 

економічного курсу розвитку, амбіційні чвари нових лідерів, партій і рухів, 

відсутність контролю за строками і якістю виконання завдань, різке падіння 

дисципліни й відповідальності працівників, всезростаюча їх корумпованість і 

бюрократизація призвели фактично до некерованості економікою та й усім 

суспільством. Управлінська праця втратила свою суспільну значущість, а її 

ефективність наблизилась до нульової позначки. 

Нині дедалі більше стає очевидним, що соціально-економічний розвиток 

можна забезпечити лише за зростаючого використання управлінських ресурсів. 

Інакше неможливо реалізувати об'єктивні можливості нового суспільства. 

Шлях до досягнення високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної 

діяльності людини лежить через підвищення ефективності та якості управління. 

Ось чому різке підвищення якості й ефективності управлінської діяльності, 

функціональної результативності роботи державного апарату стало важливим 

політичним, економічним та організаційним завданням сучасного періоду. 

Тому, коли ставиться завдання проведення глибоких економічних, 

політичних і соціальних перетворень, водночас висувається вимога підвищення 

ефективності та якості управління. Система управління має бути зорієнтована 

на досягнення поставленої мети в найкоротший строк за найменших витрат 

матеріальних, фінансових і людських ресурсів, тобто вона має бути 

ефективною, соціально результативною. 

Труднощі в роботі керівників. На підставі проведених у США 

спеціальних опитувань виокремлено такі основні причини їх виникнення: 
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1. Обмануті очікування. Управлінський досвід переконує, що більшість 

керівників-початківців за своїм характером є типовими «спринтерами», 

здатними викладатися на короткій дистанції, відразу очікуючи винагороди. А 

реальна практика потребує готовності до роботи на довгій дистанції, тривалого 

й неухильного наближення до результату через подолання різноманітних 

перешкод, затрачаючи на це значно більше інтелектуальних, емоційних сил, 

ніж отримуючи віддачі. До того ж, під час ділових ігор у навчальних закладах 

майбутні фахівці часто грають ролі керівників високого рангу. Саме тому, 

влаштувавшись на роботу, вчорашній «генеральний директор» чи «керівник 

велетенської корпорації» буває розчарований, коли йому пропонують посаду 

керівника нижчого рангу та ще й ставляться до нього як до новачка. Важливою 

обставиною є і те, де він починає кар'єру. У великій організації домінує тяжіння 

до «стандартизації» співробітників. У невеликих організаціях молодому 

фахівцю майже відразу доручають самостійні справи і прийняття 

відповідальних рішень, що сприяє збагаченню його управлінського досвіду. 

Результати досліджень засвідчують: пропрацювавши 5 - 10 років і досягнувши 

за цей час середніх ступенів ієрархічної градації, фахівці доходять висновку, 

що робота у великих організаціях більш відповідальна і творча, ніж у дрібних 

фірмах. 

2. Некомпетентний перший шеф. Перший керівник відіграє в долі 

молодого фахівця надзвичайно важливу роль, адже стиль його роботи здатний 

як деформувати будь-які правильні установки, так і спрямувати їх у правильне 

русло. Особливо згубними є нестача уваги, надмірно «поблажливий» режим, 

відсутність можливості виявити себе, відзначитися успішним розв'язанням 

складного завдання. 

3. Соціально-психологічна глухота. Багато молодих фахівців, приходячи 

на виробництво, не враховують найпершої заповіді соціологів і соціальних 

психологів про те, що взаємини в організації формуються на людських 

стосунках. Без знання законів і закономірностей спілкування, взаємодії людей у 

групі неможливо забезпечити виконання наказів керівництва, змусити 



75 

неухильно виконувати доручення. Переконані у важливості лише наукових 

рекомендацій з питань організації управління, молоді керівники ігнорують 

реальні соціально-психологічні відносини в групі, чим шкодять і власній 

кар'єрі, і нормальному функціонуванню організації. 

Унаслідок зневаги до соціально-психологічних особливостей 

управлінської діяльності молоді керівники часто конфліктують із підлеглими та 

організацією загалом. Іноді минає кілька років, перш ніж вони усвідомлять, що 

успішно працювати в колективі можна лише на основі поєднання людських і 

ділових відносин. 

4. Пасивність. Твердження про енергійність та активність усіх молодих 

керівників не завжди є обґрунтованим, оскільки нерідко причиною їх невдач 

стає надмірна пасивність. Вона зовсім не тотожна ліні, а протилежна ініціативі 

й творчому підходу. 

5. Ігнорування реальних критеріїв оцінювання. Попри намагання 

підвищити об'єктивність оцінювання керівника і його роботи, дотепер 

головним критерієм і запорукою службового просування є те, наскільки 

керівник подобається своєму начальнику. Значно простіше, якщо результати 

діяльності виражені конкретними показниками — випуском продукції, 

рентабельністю, обсягом реалізації, ростом продуктивності праці тощо. Однак 

часто можливе лише суб'єктивне оцінювання вищого керівництва. При цьому 

вирішальними можуть бути методи керівництва, манера вдягатися, володіння 

професійною термінологією, навіть зачіска. Керівники вищого рівня 

найчастіше оцінюють своїх молодих підлеглих, керуючись тим, наскільки ті 

схожі на них у молодості. Йдеться, насамперед, про методи керівництва, а вже 

потім — про манери. Керівники старшого покоління, виховані в авторитарному 

стилі, вважають його ефективнішим. Тому молодь, більш схильна дотримувати 

колегіальності в управлінні, рано чи пізно зіштовхнеться з прихованою чи 

явною недовірою і невдоволенням вищого керівництва, що нерідко ускладнює 

просування по службі. 
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Всім управлінським культурам властива напруженість у стосунках між 

молодими і досвідченими керівниками: молоді дратують старших упевненістю 

в тому, що інженерно-технологічних знань досить для успішного розв'язання 

будь-яких ділових проблем; керівники старшого покоління часто свідомо чи 

несвідомо побоюються своїх молодих колег не через ризик втратити керівне 

крісло, а з природного остраху застаріти, відстати, перестати бути потрібним і 

незамінним. Отже, якщо молодий фахівець не хоче, щоб керівники старшого 

покоління були перешкодою в його посадовому рості, він не повинен 

приховувати того, що переймає їхній досвід. 

Суб'єктивні обмеження у роботі керівників. У безпосередній 

управлінській практиці часто з'являються чинники, які утруднюють, а нерідко й 

унеможливлюють досягнення керівником очікуваних результатів роботи. 

 Англійські консультанти з управління Майк Вудкок і Дейв Френсіс до 

таких чинників зараховують: 

1. Невміння керувати собою, незнання своїх психофізіологічних 

можливостей, соціально-професійного потенціалу. Праця управлінця є важкою, 

сповненою хвилювань, стресів. Тому кожний керівник повинен навчитися 

ставитися до себе як до унікального і безцінного ресурсу, щоб постійно 

підтримувати свою продуктивність. Невміння правильно відпочивати, 

використовувати свій час, енергію, здібності та навички призводить до 

нездатності справлятися із стресами, керувати собою, ефективно 

використовувати свій потенціал. 

2. Розмиті особисті цінності. Керівники щодня приймають управлінські 

рішення, що ґрунтуються на особистих цінностях та принципах. Якщо їх 

цінності недостатньо чіткі, керівнику не вистачатиме твердих підстав для 

суджень, а тому вони можуть сприйматися оточенням як необґрунтовані. 

Сучасна концепція успішного управління орієнтована на такі цінності, як 

ефективність, реалізація потенціалу працівників, готовність до нововведень. 

Невиразні особисті цілі. Керівники впливають на своє ділове та особисте 

життя, оцінюючи можливості та обираючи певні альтернативи. Нерідко вони не 
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мають можливості й умов, або виявляють нездатність для реалізації цілей. 

Керівник також може прагнути до недосяжних чи неприйнятних з погляду 

суспільства цілей, не враховувати можливостей своїх підлеглих, 

недооцінювати, відкидати запропоновані співробітниками альтернативні 

варіанти. Такі керівники рідко досягають успіху, вони нездатні оцінити успіх 

інших, оскільки обмежені нечіткістю особистих цілей. 

3. Зупинений саморозвиток. Керівники можуть досягати значного 

саморозвитку, проте не всі вміють подолати слабкості й працювати над собою. 

Багато з них недостатньо динамічні, уникають гострих ситуацій, втрачають 

природну співчутливість, тому їхні приховані здібності залишаються 

нерозвиненими, ділове життя стає рутинним, оскільки вони в інтересах 

особистої безпеки виключають з діяльності ризик. Саморозвиток таких 

керівників припиняється. 

4.Невміння розв'язувати проблеми. Кваліфіковане розв'язання проблеми є 

важливою управлінською навичкою, яка сприяє продуктивності управління. 

Проте деякі керівники не можуть методично й раціонально працювати над 

розв'язанням проблем, приймати якісні рішення. Вони некваліфіковано 

проводять наради щодо розв'язання проблем, встановлення цілей, оброблення 

інформації, планування та контролю. Це породжує нагромадження 

нерозв'язаних проблем, що з часом паралізує дії управлінця. 

5.Дефіцит творчого підходу. Управлінець з відносно низькою 

винахідливістю рідко висуває нові ідеї, нездатний налаштувати на творчість 

інших. Здебільшого такі керівники недостатньо обізнані з методами 

підвищення винахідливості. До того ж, їм не вистачає і волі, оскільки 

винахідливість вимагає подолання перешкод, невдач. Отже, керівник, який не 

схильний експериментувати, ризикувати, зберігати творчий підхід до роботи, 

не може розраховувати і на високі її результати. 

6. Невміння впливати на людей. Керівники постійно повинні впливати на 

підлеглих, а також на тих, хто до сфери їх підпорядкованості не належить. 

Проте не всі здатні здобути їхню підтримку і завдяки цьому забезпечити 
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необхідні для роботи ресурси. Вони схильні звинувачувати, критикувати інших. 

Отже, ненаполегливому керівнику важко встановити взаємодію з оточенням 

через недостатньо розвинене вміння виражати себе, слухати інших і впливати 

на них. 

7. Недостатнє розуміння особливостей управлінської діяльності. Окремі 

керівники не уявляють сутності управлінської діяльності, не знають 

особистісних характеристик людей, якими керують. Усе це спричинює 

невміння прогнозувати поведінку підлеглих, їхні помилки й реакції. 

Керівникам, нездатним вивчити власні управлінські підходи, бракує вміння 

зрозуміло пояснити їх. Суттєві труднощі вони мають і в налагодженні 

зворотного зв'язку, зацікавленні підлеглих. Керівники, що недостатньо 

розуміють мотивацію працівників, обмежені недостатнім розумінням суті 

управлінської діяльності. 

8. Слабкі навички керівництва. Для ефективного управління людьми та 

ресурсами керівнику потрібно багато навичок. Втрата робочого часу та 

неефективність методів роботи призводять до незадоволення людей. Вони 

починають працювати, не повністю реалізовуючи свої можливості, 

інтелектуально-професійний і соціально-психологічний потенціал. Всередині 

таких груп ролі погано визначені, взаємини — неефективні, моральний стан 

швидко погіршується. За таких обставин мало хто визнає роль керівника і його 

як авторитетну особистість. Практика свідчить, що нерозвиненість, 

обмеженість управлінських навичок керівника унеможливлює досягнення ним 

практичних результатів, робить неефективними вимоги до підлеглих. 

9. Невміння навчати. Майже кожний керівник виступає у ролі наставника. 

Не розвиваючи цього вміння, він не може передати власний досвід молодому 

керівникові, допомогти йому в саморозвитку. Байдужість чи невміння передати 

свої знання і досвід підлеглим уповільнюють і темпи їх професійного 

зростання. За таких умов молоді керівники часто працюють без зворотного 

зв'язку з наставником, а його оцінювання та рекомендації є формальними. 
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10. Низька здатність формувати групу. Досягти певних результатів можна 

за умови об'єднання з іншими, використання їх умінь. Коли керівникові не 

вдається перетворити групу на кваліфікований і результативний колектив 

однодумців, її робота супроводжується труднощами або не має віддачі. Отже, 

недостатнє вміння формувати продуктивну групу унеможливлює створення 

сприятливого морально-психологічного клімату, ефективних робочих 

механізмів. 

Сукупність причин і чинників, які забезпечують або утруднюють 

ефективну управлінську діяльність, актуалізують проблему вивчення якостей 

необхідних управлінцям для результативної роботи. Одним з шляхів вирішення 

цих проблем є розвиток персоналу що вимагає використання конкретних 

методів, спрямованих на формування й активізацію його знань, можливостей і 

поведінкових аспектів. Серед методів розвитку персоналу можна виділити: 

а)методи формування і розвитку кадрового потенціалу організації і б) методи 

розвитку потенціалу кожного співробітника. До першої групи відносяться  

дуальні тренінги – менеджменти - тренінги (рішення разом із ученими 

конкретних господарських задач). Підготовка керівних кадрів здійснюється 

шляхом проведення лекцій, дискусій у складі невеликих груп, розбору 

конкретних ділових ситуацій, вивчення літератури, проведення ділових ігор і 

рольового тренінгу. Варіантами цих методів є щорічні курси та семінари з 

проблем менеджменту. 

Передаючи лише знання, навчити спілкування не можна. Щоб навчитися 

цього, людям треба спілкуватися — так формулює А. Дробович одну з 

головних ідей соціально-психологічного тренінгу. 

Такий тренінг, як активна форма соціально-психологічного навчання, 

являє собою цілісну психолого-педагогічну систему, здатну допомагати людині 

у глибинному пізнанні нею як іншої людини, так і самої себе, своїх умінь 

спілкуватись і впливати на інших. 

Багаторівневий зворотний зв’язок з учасниками навчання дає змогу 

кожному, хто навчається, побачити відбиток себе в очах різних людей та 
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отримати інформацію про те, як сприймається його поведінка в тій чи іншій 

ситуації, зрозуміти обмеженість власних способів і засобів спілкування, їх 

недосконалість, а також позитивні сторони своєї особистості. 

На відміну від традиційних методів навчання соціально-психологічний 

тренінг спрямований на розвиток особистості, стійку мотивацію до 

саморозвитку,  передусім на формування ефективних комунікативних умінь, 

засвоєння навичок як ділового спілкування, так і неформального, а також 

формування впевненості в собі та зниження тривожності у спілкуванні. 

Комунікативний потенціал - це характеристика можливостей людини,які і 

визначають якість його спілкування. Він включає поряд зкомпетентністю в 

спілкуванні ще дві складові: комунікативні властивостіособистості, які 

характеризують розвиток потреби у спілкуванні, ставлення доспособу 

спілкування та комунікативні здібності - здатність володітиініціативою у 

спілкуванні, здатність проявити активність, емоційновідгукуватися на стан 

партнерів спілкування, сформулювати та реалізувативласну індивідуальну 

програму спілкування, здатність до самостімуляциіі до взаємної стимуляції у 

спілкуванні [1,8].  

 На думку ряду психологів можна говорити про комунікативну культуру 

особистості як про систему якостей, що містить: творче мислення, культуру 

мовної дії, культуру самонастроювання на спілкування і психоемоційної 

регуляції свого стану, культуру жестів і пластики рухів, культуру сприйняття 

комунікативних дій партнера по спілкуванню, культуру емоцій. 

Керівництво кожної оранізації чи підприємства, незалежно від форми 

власності, повинне планомірно і безперервно займатися пошуком і розробкою 

ефективних способів управління працею, які б забезпечували активізацію 

людського чинника. Вирішальним чинником результативності діяльності 

людей є їх мотивація. Часто, розробляючи систему мотивації, враховується 

лише її матеріальна, а точніше - грошова складова. Але, керівники, при 

побудові системи мотивації повинні приділяти значну увагу нематеріальним 

методам стимулювання працівників. 
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 При дослідженні нематеріального фактора в стимулюванні праці 

найманих працівників були проаналізовані наукові результати, що викладені у 

працях Тужилкіна О.В., Юкіша В.В., Азарової А.О., Ковальчука О.А., Іванченка 

Г.В., Іванової С.Л. та інших, де подано здебільшого суб'єктивні оцінки та 

рекомендації щодо ситуації, яка склалася у галузі управління трудовими 

ресурсами підприємств. 

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного 

стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, 

спрямовує і активізує її. Своєю чергою мотивація праці являє собою прагнення 

працівника задовольнити свої потреби; в загальному розумінні - це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової 

діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних 

цілей [16, 17]. 

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи 

управління персоналом в організації. Правильно розроблена система мотивації 

дозволяє не лише активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, 

але й приносить задоволення працівникові в процесі праці через задоволення 

його потреб та забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства. 

Виходячи з того, що об'єктом мотивування є працівники різних (вищого, 

середнього та нижчого) рівнів управління, треба брати до уваги відмінність їх 

мотивації до виробничо-управлінської діяльності [45,29]. Директори, керівники 

підприємств та організацій, виходячи із об'єму своїх компетенцій та відносної 

відсутності централізованого контролю, мають специфічні потреби та інтереси, 

які й визначають мотиви їх діяльності. Водночас для керівників структурних 

підрозділів, спеціалістів визначальними, крім підвищення зарплати, є кар'єрний 

ріст, розширення участі в управлінні та прийнятті рішень, одержання 

організаційної свободи, розширення елементів творчості в процесі роботи. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських установ і організацій 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші ціннісні орієнтації 
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спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на перший план 

висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна мотивація). 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 

насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу 

працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого 

місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу працівника в 

трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої відповідальної 

посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом опанування 

новими знаннями, вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу 

щодо професійного спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її 

межами [1]. 

Нематеріальна мотивація направлена на підвищення лояльності 

співробітників до компанії одночасно із зниженням витрат на компенсацію 

співробітникам їх трудовитрат. Під нематеріальним ми розуміємо такі 

заохочення до високорезультативної роботи, які не видаються співробітнику у 

вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від компанії 

інвестицій в якість робочої сили, а саме: можливість розвитку і навчання, 

планування кар'єри, оздоровлення; пільгове харчування тощо [60]. Основний 

ефект який досягається до допомогою нематеріальної мотивації - це 

підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в роботі. 

Науковці відмічають, що кожна людина індивідуальна, і в кожної людині 

є індивідуальні потреби, які вона бажає задовольнити працюючи в організації. 

Таким чином, при побудові системи мотивації керівнику слід пам'ятати, що не 

можна мотивувати всіх працівників однаково. Це допоможе йому зробити 

систему мотивації економічно ефективною. Система нематеріальної мотивації 

повинна бути різна не тільки для працівників різних рівнів, але і враховувати 

соціальний статус, вік, стать працівника, а також його психологічні особливості 

[59,48]. Розробці методів нематеріального стимулювання постійно надається 

все більше уваги. Керівники підприємств, що мають комерційний успіх на 

ринку, замислюються над розробкою кадрових стратегій, що включали б 
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різноманітні аспекти управління процесом праці, у тому числі і нематеріальну 

мотивацію працівників. 

Безумовно, для кожного конкретного працівників повинна бути 

побудована окрема система стимулювання з урахуванням: особистих якостей, 

наявністю тих або інших ресурсів в організації, стилем керівництва в компанії і 

у відділі. Дієвість запропонованих методів може бути оцінена лише з часом. 

Проте, зарубіжний досвід дозволяє стверджувати, що нематеріальні методи 

дають можливість успішно застосувати їх для вирішення задач підвищення 

ефективності діяльності працівників. 

Є багато критеріїв, за якими можна оцінювати ефективність тієї чи іншої 

системи державного управління, але головний з них, в якому концентруються 

всі цінності й недоліки управління - це динаміка продуктивності суспільної 

праці. Відповідно до цього критерію сучасна система державного управління 

абсолютно неефективна, якщо не руйнівна. Головне завдання, яке маємо 

вирішити сьогодні, - це позбутися низької якості управління. Слід не тільки 

визначити основні фактори підвищення ефективності й якості управлінської 

діяльності, а й з'ясувати причини низької якості управління.  

 Отже, корпоративна культура в публічному адмініструванні зумовлена 

складною взаємодією ситуативних, індивідуальних і мотиваційних чинників. 

Ситуативні характеристики включають організаційні та соціальні передумови, 

що можуть вплинути на процес управління, це насамперед кількість 

працівників, структура організації й організаційно-психологічний клімат 

колективу. Суттєво впливають на ефективність управління система 

комунікацій, ієрархія влади і підпорядкування, усталені процедури прийняття 

рішень, характер взаємодії членів групи, індивідуальні характеристики 

керівника, його особистісні особливості, уподобання, вміння, навички, рівень 

інтелектуальної обдарованості, загальна й спеціальна підготовка та ін. 

Неабияке значення мають і мотиваційні характеристики, які спонукають 

людину до виконання певного завдання.  
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Таким чином, ефективність корпоративної культури визначається дією 

кількісних і якісних чинників технічного, організаційного, політичного, 

соціально-психологічного та морально-ідеологічного характеру. Ось чому така 

увага приділяється багатофакторній комплексній моделі підвищення 

ефективності управління. У цій сукупності кожний з факторів має свою питому 

вагу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Виконане дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. В умовах стрімких політичних та економічних реформ тільки 

висока кваліфікація, професійна та моральна однорідність працівників 

організації дозволять витримувати конкуренцію на ринку новітніх технологій 

та телекомунікаційних послуг. Єдність колективу сприятиме подоланню 

протиріч, що існують між застарілими стереотипами в управлінській діяльності 

та сучасними вимогами до неї в умовах розвитку українського суспільства, і 

сформують позитивний імідж не тільки окремо взятого працівника, але й 

корпорації в цілому. 

2. Аналітичний огляд культури управління дав можливість зрозуміти, 

що вона є одним з вирішальних чинників успіху в управлінні підприємством. 

Ефективне управління підприємством вимагає високого рівня культури 

керівника: інтелігентності, самовладдя, витримки, врівноваженості, 

стриманості, відповідальності, обов’язку, піклування про загальні інтереси, 

скромності, вміння слухати, уважності, чуйності, людяності тощо. Процес 

інтеграції у міжнародне економічне ринкове середовище змушує звертати увагу 

на особливості ведення управлінської діяльності успішними закордонними 

корпораціями. Також дійшли висновку, що ефективне функціонування системи 

публічного адміністрування й управління залежить не тільки від її 

корпоративної культури, але й від особистих характеристик персоналу (розум, 

характер, мораль, виховання). Саме тому такою важливою проблемою є 

питання поповнення та добору якісних кадрів у системі публічного 

адміністрування.  

3. Визначили, що культура управління організацією визначається рівнем 

розвитку компонентів управління згідно з класичною парадигмою 

менеджменту:  
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- культурою цілепокладання і планування як рівнем розвитку вмінь 

декомпозиції місії і цілей організації на її оперативні цілі і завдання, узгоджені 

з цінностями персоналу, і черговості їх виконання; 

- культурою організації трудової діяльності персоналу, що 

характеризується організаційним рівнем, що передбачає встановлення чіткої 

регламентації обов'язків, відповідальності і повноважень, оптимізацію 

організаційної структури, рівня виконавської дисципліни; 

- культурою мотивації персоналу - рівнем розвитку корпоративної 

ідеології, внутрішньої духовної культури організації, що включає систему її 

цінностей, рефлексію персоналу на ці цінності, емоційний клімат - як духовне 

середовище виконання її місії, формами і способами матеріального і 

морального стимулювання та діяльності персоналу; 

- культурою моніторингу змін у характеристиках стану організації, 

наявністю свідоцтв просування до поставлених цілей для своєчасного 

виявлення невідповідностей і здійснення коригувальних та попереджувальних 

дій, що проявляються у способах зворотного зв'язку, форми внутрішньої 

звітності, у встановленій системі виробничих показників, що використовують 

засоби і способи контролю і вимірів. 

4. Аналіз уявлень керівників організації про сутність феномена 

"конкурентоздатний управлінський персонал" показав, що фахівці, які 

здійснюють ефективне управління телекомунакаційною організацією і 

характеризуються такими суттєвими ознаками: вони а) забезпечують 

ефективність управлінської діяльності, б) володіють спеціальними 

характеристиками, що забезпечують успішність управлінської діяльності в 

конкурентних умовах. Наголошуємо, що вагомим чинником є високий рівень 

професіоналізму фахівців, а не лише їх формальний статус.  

5. Корпоративна культура в публічному адмініструванні зумовлена 

складною взаємодією ситуативних, індивідуальних і мотиваційних чинників. 

Ситуативні характеристики включають організаційні та соціальні передумови, 

що можуть вплинути на процес управління, це насамперед кількість 
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працівників, структура організації й організаційно-психологічний клімат 

колективу. Суттєво впливають на ефективність управління система 

комунікацій, ієрархія влади і підпорядкування, усталені процедури прийняття 

рішень, характер взаємодії членів групи, індивідуальні характеристики 

керівника, його особистісні особливості, уподобання, вміння, навички, рівень 

інтелектуальної обдарованості, загальна й спеціальна підготовка та ін. 

Неабияке значення мають і мотиваційні характеристики, які спонукають 

людину до виконання певного завдання. 

Формування якісно нового покоління працівників великих підприємств та 

корпорацій, з новими знаннями, вміннями, досвідом сприятиме формуванню 

нового рівня формування корпоративної культури в системі публічного 

адміністрування, який суттєво вплине на імідж організації.  
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