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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України  Ісмаілова Е. Р. «Корпоративної культури публічного 

управління».  

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

практичного завдання стосовно функціонування механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні шляхом 

застосування різних форм розвитку корпоративної культури публічного 

управління на інституційному, комунікаційному та ціннісному рівнях. 

Встановлено, що проблематика розвитку корпоративної культури 

публічного управління в Україні розглядається з позицій загальних та 

специфічних рис публічного управління. Доведено, що управління 

розвитком корпоративної культури публічного управління в Україні 

одночасно є процесом модернізації системи етичних цінностей, правил та 

процедур безпосередньо процесів управління і організації комунікаційного 

процесу.  

Визначено наукові засади функціонування механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні як систему 

послідовних соціальних дій, комплекс методів та заходів організаційно-

правового, соціально-психологічного, соціокультурного та медіа-

комунікативного характеру, що ґрунтуються на принципах державного 

управління.  

Узагальнено, що на формування корпоративної культури публічного 

управління у розвинених країнах світу впливає таке: зміна філософії 

управління; баланс влади та командний підхід; відповідність ціннісних 

орієнтацій співробітника внутрішньо-корпоративним стандартам; 

використання корпоративних медіа, соціальних мереж; зафіксована 

організаційна структура, корпоративні документи, стандарти, кодекси.  

Здійснено модернізацію зазначених механізмів шляхом варіативності 

форм та засобів публічного управління. Щодо вдосконалення механізмів 
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інституційного рівня розвитку корпоративної культури доцільним визнано 

продовження роботи щодо гармонізації та відповідності вітчизняного 

законодавства відповідність вимогам ЄС та зарубіжній практиці 

корпоративізму, розробки загального кодексу корпоративної культури 

публічного управління, створення уніфікованого стандарту надання 

адміністративних послуг, зафіксованої організаційної структури в 

корпоративних документах.  
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ВСТУП 

 

 

Вирішальну роль у євроінтеграційних прагненнях України відіграють 

трансформації в системі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, оскільки саме вони є основними провідниками політики 

євроінтеграції. Тому реформування системи публічного управління в Україні 

має відбуватися на основі орієнтирів та Важливою умовою ефективного 

розвитку публічного управління в Україні є пошук методів управлінського 

впливу на кадрову політику. Одним з важливих інструментів такого впливу є 

формування й розвиток корпоративної культури, про що свідчать успіхи 

публічного управління різних країн світу, які декларують основні норми, 

принципи та правила корпоративної культури, визнаючи її ключовим 

фактором розвитку та конкуренто-спроможності управління державою. В 

Україні корпоративна культура найчастіше залишається поза увагою фахівців 

з державного управління. 

Відповідно до реалізації Стратегії державної кадрової політики в 

Україні на 2012–2020 роки, корпоративна культура розглядалась в якості 

головного механізму, що забезпечує практичне підвищення ефективності 

роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування Відтак, 

важливим для галузі науки державного управління є завдання з аналізу 

особливостей функціонування механізмів розвитку корпоративної культури 

публічного управління в Україні, а також обґрунтування подальших шляхів 

їх вдосконалення. 

Фактично відсутні фахівці з питань формування та розвитку 

корпоративної культури, не здійснюється їх підготовка, відсутні механізми 

розповсюдження передового досвіду у цій сфері. Впровадження та 

застосування в публічному управлінні України ефективних систем 

корпоративної культури дозволить вирішувати існуючі проблеми державного 

управління та приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
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Теоретичні основи розвитку культури в державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні висвітлено в роботах Е. Афоніна, В. Бабаєва, 

В. Воронкової, Л. Воронько, Б. Гаєвського, С. Гайдученко, С. Домбровської, 

А. Дехтяря, В. Дзюндзюк, Ю. Древаля, І. Ібрагімової, В. Князєва, О. Крутій, 

О. Крюкова, В. Козакова, Н. Липовської, А. Ліпенцевої, Т. Маматової, 

Н. Нижник, О. Оболенського, П. Петровського, Л. Пермякової, М. Пірен, 

А. Рачинського, В. Ребкала, М. Рудакевич, Е. Сергієнко, С. Серьогіна, 

Н. Сидоренко, О. Суший, С. Хаджирадєвої, В. Шахова, С. Яромич та ін.. 

Окремі проблеми розвитку корпоративної культури в публічному 

управлінні розкриті у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як 

О. Бабич, Д. Баюра, Р. Геллегер, Т. Діл, Т. Євтухова, К. Кеннеді, Б. Карлоф, 

М. Кевин, К. Камерон, Р. Куінн, В. Спивак, Л. Савчук, Н. Сорокіна, 

О. Радченко, О. Родіонов, О. Руденко, В. Тертичка, Г. Хофштеде, Г. Хаєт, 

О. Ходань та ін.  Попри наявність наукових розробок з проблем управління 

розвитком корпоративної культури, питання обґрунтування механізмів 

розвитку корпоративної культури публічного управління є недостатньо 

вивченими, що й обумовило вибір теми, об'єкту та предмету дослідження. 

Метою магістерського дослідження є обґрунтування теоретичних засад 

та розроблення засобів удосконалення механізмів розвитку корпоративної 

культури публічного управління в Україні.  

Об’єкт дослідження – феномен корпоративної культури в системі 

публічного управління. 

Предмет дослідження – механізми формування та розвитку 

корпоративної культури органів публічного управління в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації розроблено теоретичні засади функціонування механізмів 

державного управління щодо формування та розвитку ціннісної складової 

корпоративної культури публічного управління. 

Шляхи вдосконалення механізмів розвитку корпоративної культури 

публічного управління в Україні, що відрізняється багатовимірністю та 
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варіативністю ціннісного, інституційного й комунікаційного рівнів 

корпоративної культури та передбачає низку заходів, зокрема: використання 

новітніх медіа-комунікаційних технологій, корпоративних медіа, основних 

корпоративних цінностей органів влади (традиції, ритуали, атрибути, свята), 

створення кодексу (стандарту) корпоративної культури, впровадження 

мотиваційних та тренінгових програм задля формування корпоративної 

культури публічного управління. 

Магістерська робота має вступ, три розділи, висновки, 7 рис., 3 таблиці. 

Список використаних джерел 133.  
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РОЗДІЛ 1. 

 

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ  

 

1.1. Корпоративна культура в теорії та практиці публічного 
управління: понятійно-категоріальний апарат 

 

Починаючи з кінця XX ст. публічне управління в передових країнах світу 

постійно реформується, намагаючись ефективно відповідати викликам 

сьогодення. Ідеться про зміну парадигми в теорії публічного управління. 

Поступово починають формуватися нова культура та новий стиль роботи 

публічних органів з орієнтацією на запити і потреби населення, підвищення 

відповідальності за розподіл послуг і ресурсів. Управління з орієнтацією на 

ціннісні та культурні чинники, а не на бюрократичні правила і норми. Оцінка їх 

діяльності залежить від рівня задоволення громадян послугами, які надають 

державні установи, ступеня їх довіри до державного утворення і реальної 

можливості брати участь у розробці та прийнятті рішень. Відповідно до нової 

парадигми управління організаційні відносини з клієнтом стають центральним 

моментом у діяльності установи. У системі публічної служби, окремих органів 

влади і управління менеджмент реалізується на основі функцій планування, 

організації, координації, мотивації і контролю.  

Протягом довгого часу, як в сфері господарювання так і в управлінні 

державою, корпоративна культура не розглядалася як стратегічний фактор 

успіху організацій, а її дослідженню не приділялося достатньої уваги. Нова 

парадигма публічного управління, що базується передовому досвіду 

менеджменту і передбачає орієнтацію на клієнта-громадянина, підвищення 

якості надання публічних послуг, роботу в умовах конкурентного 

середовища, передбачає застосування ідеології корпоративізму. 

Запровадження концепції належного врядування (good governance) дає 
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розуміння того, що суспільство може себе зорганізувати на засадах 

горизонтальних зв’язків, які виключають використання механізмів примусу і 

прямого тиску, а суспільні інститути, бізнес і громадськість усвідомлюють 

свої права, інтереси, прагнуть гарантій рівності та соціальної й економічної 

справедливості. Усе це зумовлює втілення не лише нових підходів до 

управління, а й нової організаційної культури. Особливого значення це 

набуває на регіональному рівні, де публічне управління безпосередньо 

стикається з вимогами громадян [46]. 

Сьогодні якість публічного управління залежить від здатності органу 

влади підпорядковувати діяльність інтересам громади, використання в 

діяльності ринкових підходів, забезпечення високої якості публічних послуг, 

налагодження партнерських відносин у трикутнику "влада-бізнес-громада", 

забезпечення відкритості влади й співучасті громадян в управлінні, 

постійного вдосконалення менеджменту та розвитку персоналу органу 

державного управління. Корпоративний характер мотивує розвиток якісно 

нових відносин у громаді, яка розглядається специфічною корпорацією, в 

межах якої здійснюється формування спільної власності та встановлення 

балансу між індивідуальними і колективними інтересами, між економічними 

та соціальними цілями, перехід до партнерських відносин і розширення меж 

співпраці. Це вимагає змін традиційної культури взаємодії громадян і 

місцевої влади, формування оновленої організаційної культури публічного 

управління. 

В останні десятиріччя в розвинутих країнах проводяться реформи, 

пов’язані зі становленням нової парадигми публічного управління і 

втіленням відповідних змін, а саме – управління з орієнтацією на ціннісні 

чинники, а не на бюрократичні правила і норми. Практика країн показує, що 

існує стійкий взаємозв’язок реформ публічного управління, які базуються на 

спрямуванні на запити і потреби клієнта-громадянина, зі змінами 

організаційної культури публічних установ.  
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Сучасні реформи публічного управління в розвинутих країнах, що 

проводяться останні десятиліття, доводять, що існує стійкий взаємозв’язок 

між спрямуванням на запити і потреби клієнта-громадянина та змінами 

організаційної культури публічних установ. Для визначення організаційної 

культури органів публічного управління необхідно визначити 

співвідношення понять організаційної та корпоративної культури, 

організаційної культури державного управління.  

Загальними напрямами «нової парадигми публічного управління», які 

сприяють утвердженню нового публічного менеджменту як домінуючої 

матриці мислення службовців-управлінців, є:   

1) наявність горизонтальних зв'язків між службовцями, які 

представляють різні структурні підрозділи одного державного органу та різні 

державні органи;  

2) надання службовцям можливості виявляти ініціативу на робочому 

місці; 

3) акцент на клієнт-орієнтованість діяльності публічних органів та 

службової діяльності службовців (надання послуг);   

4) відкритість і прозорість публічної служби;  

5) відкритість публічної служби для входу з інших секторів економіки 

(створення єдиного ринку праці);  

6) нові способи оплати службової діяльності на основі оцінки її 

ефективності та результативності.  

У загальному вигляді ця концепція принципово по іншому розкриває 

суть взаємин між державними та недержавними інститутами: від ієрархічних, 

підпорядкованих, відносин до системи співробітництва, урядування, 

заснованого на горизонтальних зв'язках, рівноправних статусах, мережевих 

структурах, що виключають використання механізмів примусу і  прямого 

тиску [46]. 

Зазначені тенденції свідчать про необхідність формування відповідної 

корпоративної культури, яка дозволить забезпечити єдність дій шляхом 
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розуміння всіма публічними службовцями своїх соціальних ролей, 

усвідомлення та прийняття ними спільних цінностей і норм. Новий образ, 

який характеризує зміни в корпоративній культурі, є процесом переходу від 

традиційної моделі бюрократа до моделі менеджера. Це вимагає відповідного 

введення нових додаткових якостей, що випливають з духу підприємництва: 

діяти відповідно до економічних законів, орієнтуватися на результати, уміти 

підраховувати витрати, уміти приймати рішення, брати на себе ризик і нести 

відповідальність. На зміну бюрократичної залежності і ієрархічної 

підпорядкованості приходить принцип автономії та відповідальності за 

виконання основної місії, покладеної на державні структури. У зв'язку з цим 

на перший план виходять організаційна гнучкість, управління інноваціями, 

децентралізація, значна свобода дій персоналу [1]. 

Теоретичні основи розвитку культури в державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні висвітлено в роботах Е. Афоніна, В. Бабаєва, 

А.Бичко, В. Воронкової, Л. Воронько, Б. Гаєвського, С. Гайдученко, 

А Дехтяря, В. Дзюндзюк, С. Домбровської, Ю. Древаля, І. Ібрагімової, 

В. Князєва, О. Крутій, О. Крюкова, В. Козакова, Н. Липовської, А. Ліпенцевої, 

Т. Маматової, Д. Маслова, Н. Нижник, О. Оболенського, Ю. Палєха, 

Л. Пермякової, П. Петровського, М. Пірен, О. Проскуріної, О Радчекно, 

А. Рачинського, В. Ребкала, М. Рудакевич, Е. Сергієнко, С. Серьогіна, 

Н. Сидоренко, М. Субочев, О. Суший, С. Хаджирадєвої, В. Шахова, В. Чепак,  

С. Яромич та ін. [9; 11; 21; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 47; 48; 89; 51; 175; 113; 177; 

83; 84; 85; 87; 222; 92; 95; 101; 104; 107; 108; 110; 116; 120; 121; 125]. 

Окремі проблеми розвитку корпоративної культури в публічному 

управлінні розкриті у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як 

О. Бабич, Д. Баюра, Р. Геллегер, Т. Діл, Т. Євтухова, Д. Елдрідж, К. Кеннеді, 

Б. Карлоф, М. Кевин, К. Камерон, Р. Куін, О. Окіс, Л. Пашко, О. Радченко, 

О. Родіонов, О. Руденко, Л.  Савчук, Н. Сорокіна, В. Спивак, В. Тертичка, 

Г. Хофштеде, Г. Хаєт, О. Ходань, В. Шведун, М Шедій, Е. Шеїн [12; 18; 238; 

55; 241; 62; 90; 112; 119].  
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Розкриттю сутності механізму розвитку корпоративної культури 

публічного управління має передувати розгляд складових, що входять до 

цього поняття. Це, визначення таких категорій, як «культура», «організація», 

«корпоративна культура». Велике значення для дослідження має також 

з’ясування сутності механізму розвитку корпоративної культури.  

Спираючись на дослідження з указаної проблематики, важливим є 

визначитися з поняттям «Культура». О. Проскуріна, стверджує, що існує 

декілька науково-дослідних парадигм розуміння поняття «культура». Так, 

аналітична парадигма культури робить акцент на її змісті та функціональних 

аспектах, де, у першому випадку вона розглядається як система цінностей, 

норм і інститутів, а у другому як процес розвитку людини, шляхом 

усвідомлення та засвоєння, суспільних цінностей [66]. 

Крім того, у сучасній науковій літературі існують різні підходи до 

поняття культури, такі як: діяльнісний, особистісно-атрибутивний, 

інформаційно-знаковий, системний (культури як підсистеми всього 

суспільства), ціннісний. Діяльнісний бере до уваги перш за все «людський 

фактор» як духовну інтенцію розвитку культури, як спосіб життєдіяльності. 

Особистісно-атрибутивний представляє культуру як характеристику самої 

людини. Інформаційно-знаковий вивчає культуру як певну сукупність знаків 

і знакових систем. В основу ціннісного підходу закладено розуміння 

культури як сукупність матеріальних і духовних цінностей, що мають свій 

аспект в структурі різних наук. Корпоративні цінності є найбільш важливою 

частиною корпоративної культури, тому саме ціннісний підхід найбільш 

відповідає проблематики нашого дослідження. Незважаючи на те, що 

проблема корпоративної культури має давню історію, однак тема ще 

вичерпана, що стосується і України. Спираючись на дослідження феномена 

культури можна сказати, що корпоративна культура – це явище динамічне, а 

її зміст пов’язаний із загальнонаціональною культурою, національно-

історчиними традиціями, моральними установками, стереотипами поведінки 

та  мислення. 
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Поняття культури, за ствердженнями цих авторів, має тривалу історію, 

у процесі якої зміст її розширювався як за рахунок включення до світу 

культури всіх нових видів діяльності, так і за рахунок наукового аналізу. 

Якщо спочатку термін «культура», як правило, пов’язувався з конкретними 

резульутатми діяльності, то на певному етапі він став застосовуватися для 

позначення досягнутого рівня розвитку суспільства та людини. Німецький 

правознавець С. Пуфендорф вперше зазначив, що існує взаємозв’язок між 

рівнем культури й  суспільства. Окремі автори культуру трактують як засіб 

діяльності людей, де під «засобом» розуміється система моделей діяльності в 

процесі суспільного самовідновлення, іншими словами, культура – це рівень 

цивiлiзованостi даного суспільства. Моделі складаються й видозмінюються в 

ході історичного розвитку й засвоюються в процесі їх соціалізації й 

навчання, мають відносно стійкий, дійсний у межах даного історичного 

періоду [21; 60]. 

Серед українських учених заслуговують на увагу дослідження з даної 

проблематики таких авторів, як А.Бичко, О Крутій, Т. Пояркова, О. 

Проскуріна,  О Радчекно, О. Рудакевич та ін.. Так, на думку А.Бичка, 

культура – це система життєвих сенсів суб’єкта (особи, групи, спільноти), що 

реалізується в засобах та результатах його діяльності. Кожному результату 

діяльності, поряд з іншими, обов’язково притаманний і культурний, як аспект 

особливої сфери життєдіяльності [21, с. 11].  

Т. Пояркова, досліджуючи  політичну культуру, розглядає її як міру 

якісності суспільних зрушень оскільки вона: вбирає в себе нормативно-

ідеальне уявлення про демократію і реальність практичного втілення її 

цінностей; втілює традицію і відображає сучасні ціннісні зрушення; надає 

вимір дійсності діалогу між владою та суспільством [31]. 

Отже, серед українських фахівців у галузі публічного управління 

одержала визнання точка зору, відповідно до якої культура розглядається в 

якості чинника, спроможного забезпечити стабільність у становленні й 

розвитку демократичного публічного управління. При цьому зазначається, 
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що культуру як засіб самовідновлення суспільного життя, не обмежується 

тільки позитивними явищами, які відіграють прогресивну роль, але й має 

деструктивні елементи. Тобто, існують і ризики відкритої суспільної системи 

з високою політичною культурою. Це стосується і корпоративної культури 

публічного управління.  

Необхідно відзначити, що в науковій літературі присутній 

термінологічна плутанина при розкритті понять «організаційна культура» і 

«корпоративна культура». Так одні автори вважають ці поняття синонімами. 

Даний підхід базується на класичній теорії менеджменту, в якій терміном 

«організація» позначаються, насамперед, ділові організації, у тому числі 

корпорації. Відповідно у сфері бізнесу організаційну культуру часто 

називають корпоративною. У зарубіжній літературі подібне трактування 

зустрічається в роботах І. Ансофф, Т. Діла, А. Кеннеді, Дж. Котлера та інших 

фахівців. При цьому культура розглядається як інструмент мотиваційної 

мобілізації персоналу в корпораціях-спільнотах на реалізацію заявлених 

цінностей (корпоративна філософія), які задають орієнтири поведінки та дії. 

Інші використовують термін «корпоративна культура» при розгляді великої 

організації, а «організаційна культура» - при аналізі діяльності невеликого 

підприємства [38; 53]. 

Для виявлення механізмів розвитку корпоративної культури 

публічного управління необхідно проаналізувати насамперед поняття 

«організація» та «організаційна культура». 

Етимологія поняття «організація» пов'язана з латинським коренем 

«organizo» - «спільно, стрункий вид, влаштовую» У соціальних системах 

організації розглядаються також як соціальні групи інституційного 

характеру, що мають певну мету - об'єднання людей, що діють на основі 

певних процедур і правил. Таким чином, соціальна організація розглядається 

одночасно як явище і як процес, як соціальна група, орієнтована на 
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досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високо 

формалізованих структур. 

М Шедій, підкреслює, що одним з типів організації є корпорація. 

Сьогодні корпоративізм (система принципів поведінки службовців 

корпорації) це, перш за все, вірність фірмі, турботи про її успіхи, патріотизм, 

присутні практично у всіх великих компаніях за кордоном. Причому в них 

дотримуються навіть такі традиції, як певний стиль одягу, демократизм 

взаємин між керівником і підлеглим при суворій персональній 

відповідальності за доручену справу, відсутність жорсткої ієрархії у 

відносинах між співробітниками. Однак тут в повній мірі здійснюється 

контроль за дотриманням фінансової і технологічної таємниці, в тому числі з 

використанням новітніх комп'ютерних систем перевірки [28]. 

Отже, розглядаючи корпорацію як один з видів соціальної організації, 

публічні органи влади, можна визначити як один з видів корпорації, що 

мають загальні та специфічні риси. Корпоративність можна визначити як 

спосіб взаємодії в організації на основі спільних інтересів.  

Як і багато інших понять публічно-управлінських дисциплін, 

«організаційна культура» має різне тлумачення. Однак більшість сходиться в 

тому, що культура організації являє собою одну з субкультур, в якій 

знаходять своє специфічне вираження всі основні елементи культури 

суспільства: цінності, ідеали, зразки поведінки, символи, уявлення і т.д. Що 

стосується соціальної сутності організаційної культури, то в ній виділяються 

два аспекти: структурно-функціональний та стратегічний.  

Отже, організаційна культура розглядається як набір найважливіших 

уявлень, що сприймаються членами організації і дістають вираження в 

заявлених цінностях, які визначають орієнтири поведінки та дій людей. Із 

загального поняття організаційної культури виключають визначення 
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корпоративної культури як культури корпорацій. Розглядаючи корпорацію як 

своєрідну форму організації, можливо і органи публічної влади 

характеризувати як специфічну корпорацію і, відповідно, досліджувати її 

корпоративну культуру в контексті ефективності діяльності та якості надання 

послуг для громадян [75, 84]. 

Отже, тлумачення категорії «корпоративна культура» виявили 

різноплановість та розбіжність у поглядах авторів. У результаті чого було 

виокремлено конкретні позиції науковців, а «корпоративну культуру» 

запропоновано трактувати як правила і норми поведінки, базовані на 

матеріальних і духовних цінностях, культурних, етичних та соціальних 

потребах працівників для досягнення цілей організації.  

Значення корпоративної культури для розвитку будь-якої організації, 

незалежно від сфери діяльності визначається рядом обставин. По-перше, 

вона надає співробітникам організаційну ідентичність, по-друге, знання 

основ корпоративної культури допомагає новим працівникам правильно 

інтерпретувати відбуваються в організації події, визначаючи в них все 

найбільш важливе і суттєве. По-третє, корпоративна культура, більш ніж що-

небудь інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність працівника 

[95]. 

Класифікацію основних форм культури доцільно проводити, виходячи 

з критеріїв організаційної структури та правового статусу публічних органів. 

Відповідно до цих критеріїв виділяються організаційна культура 

центральних, регіональних державного управління та органів місцевого 

самоврядування, а корпоративна культура публічного управління в цілому. 

Організаційна культура є культурою органу влади в системі публічної 

служби, що визначається як комплекс (паттерн) базових соціальних уявлень, 

цінностей, норм службової поведінки. Носієм корпоративної культури є 
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службовці органів влади, у структурі яких поряд з центральним апаратом 

діють територіальні державні органи, які в сукупності утворюють 

корпорацію.  

Таким чином, культуру публічного управління пропонується позначати 

терміном «корпоративна», а культуру конкретних органів публічної влади 

(таких, наприклад, як міністерства, їх територіальні органи, адміністрації 

(уряду, регіональних суб'єктів, органи місцевого самоврядування) - терміном 

«організаційна культура». Впровадження в публічному управлінні понять 

організаційної і корпоративної культури та застосування методів 

прикладного використання отриманих знань в даній сфері дозволить 

ефективно вирішувати існуючі проблеми публічного управління. Під 

корпоративною культурою автори розуміють систему матеріальних і 

духовних цінностей, взаємодіючих між собою і відображають 

індивідуальність корпорації, її сприйняття себе та інших у соціальному 

середовищі, а також виявляється в поведінці і взаємодії її членів. 

Відповідно до етапів реалізації Стратегії державної кадрової політики 

на 2012-2020 роки, затверджена Указом Президента України (далі Стратегія), 

передбачено формування здійснення заходів, спрямованих на формування 

корпоративної культури [12].  

Згідно з цим документом, формування корпоративної культури, її 

вплив на кадровий потенціал всього колективу і окремих працівників, в 

даний час розглядається як одна з найбільш важливих в системі управління 

персоналу. Лояльність співробітників, залучення до справ органу державної 

влади/органу місцевого самоврядування, здатність стимулювати 

організаційні зміни і зменшувати опір їм перестають бути суто теоретичними 

проблемами і  включаються до порядку денного органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.  



20 

 

В Стратегії корпоративна культура розглядається в якості головного 

механізму, що забезпечує практичне підвищення ефективності роботи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Вона важлива 

для будь-якого органу державної влади та органу місцевого самоврядування, 

оскільки може впливати на: мотивацію співробітників; привабливість органу 

державної влади/органу місцевого самоврядування як роботодавця, що 

відбивається на плинності кадрів; моральність кожного співробітника, його 

ділову репутацію;  продуктивність і ефективність трудової діяльності; якість 

роботи співробітників; характер особистісних і виробничих відносин в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування; відносини 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 

позаробочий час; творчий потенціал державних службовців та посадових 

осіб; формування позитивного іміджу органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування [162].  

Згідно цього документу правове закріплення формування 

корпоративної культури здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої 

і зовнішньої політики, у прогнозах і програмах соціокультурного розвитку 

України та її регіонів, цільових програмах, соціально-культурного та 

науково-технічного розвитку, програмах діяльності Кабінету Міністрів 

України, а також відповідних законодавчих актах [162]. 

Органи публічного управління поставлені сьогодні перед викликом: 

сформувати такі орієнтири розвитку, які відповідали б вимогам громадян і 

продовжували б тенденцію вдосконалення управління через адаптацію форм 

і методів роботи до потреб громадян і самих чиновників. Відновлення та 

розбудова на демократичних принципах української державності зумовили 

пошук нової системи організації влади в регіонах, яка б, з одного боку, 

відповідала національним традиціям, а з іншого - сучасним світовим 
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вимогам, спрямованим на забезпечення прав і свобод людини, задоволення її 

потреб, підвищення ефективності надання послуг населенню, зростання його 

добробуту.  

Розвитку сучасного державотворення в Україні підкреслює 

актуальність формування корпоративної культури публічного управління, 

для здійснення чого особливо важливим є розробка певних механізмів. 

Однак, відсутність у нормативно-правових документах України трактування 

корпоративної культури публічного управління, неоднозначність його 

визначення у науковій літературі значно ускладнює зазначене, що потребує 

подальших уточнень. 
 

1.2. Аналіз сучасних наукових підходів до проблематики 
формування корпоративної культури органів публічного врядування   

 

Умовою ефективного розвитку публічного управління в Україні є 

пошук результативних методів управлінського впливу на суспільні процеси. 

Реформування публічного управління в Україні має відбуватися на основі 

сучасних орієнтирів та ціннісних пріоритетів розвитку світового 

співтовариства у цій сфері. Основний зміст управлінських сучасних 

тенденцій в Європі характеризується як державний менеджеризм.  

Публічне управління, що орієнтоване на ціннісні та культурні чинники, 

а не на бюрократичні правила і норми, вимагає нового інструментарію. 

Одним із важливих інструментів сучасних моделей державного управління є 

формування та розвиток корпоративної культури, про що свідчать успіхи 

управління різних країн світу. Вони декларують основні норми, принципи та 

правила корпоративної культури, визнаючи її ключовим фактором розвитку 

та конкурентоспроможності управління державою. В Україні корпоративна 

культура найчастіше залишається поза увагою, фактично відсутні фахівці з 
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питань формування та розвитку корпоративної культури, відсутні механізми 

розповсюдження передового досвіду у цій сфері. 

Автори, досліджуючи теоретичні основи розвитку культури в 

організації, визначають її по-різному, як організаційну, адміністративну, 

соціальну, корпоративну тощо. В роботах Е. Джакус, Д. Елдрідж, А. Кромбі, 

Н. О'Доннел-Тружілліо, Г. Морган, Є. Браун досліджуються сутнісні ознаки 

та чинники розвитку організаційної культури. Е. Джакус визначає її, як 

культуру підприємства, як образ мислення, який увійшов у звичку, став 

традицією, а також спосіб дії, який більшою чи меншою мірою поділяють всі 

працівники підприємства. Д. Елдрідж та А. Кромбі під культурою організації 

розуміють унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, зразків 

нововведення, що визначають спосіб об'єднання організації для досягнення 

цілей. Н. О'Доннел-Тружілліо вказує на те, що організаційна культура являє 

собою проблему щодо пошуку інструментарію підвищення  ефективності 

діяльності, культура тотожна самій організації. Г. Морган розглядає культуру 

в метафоричному сенсі, як спосіб здійснення організаційної діяльності за 

допомогою використання мови, фольклору, традицій та інших засобів 

передачі основних цінностей, переконань, ідеології. Загальним в даних 

дослідженнях є визначення ролі переконань та цінностей у розвитку 

культури організації, а також способів вирішення проблем та форм  

міжособистісній взаємодії членів організації, що були сформовані у процесі 

діяльності організації [39; 41; 57]. 

Проблема розвитку корпоративної культури розглядається в роботах 

таких зарубіжних  авторів, як Е. Шейн [29], І. Ансофф [36], Т. Пітерс [59], Р. 

Уоттермен [123] та ін.. Вони є прибічниками різних підходів до проблеми: 

прагматично-раціонального та феноменологічного.  

Виходячи з прагматично-раціонального підходу, корпоративну 

культуру розглядають як чинник що є регулятором поведінки службовців в 

організації, на ряду с такими як формальна або неформальна структура, 

організаційний клімат тощо. Формування культури пов'язується переважно з 
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процесами, що відбуваються всередині організації. Виходячи з цього, 

корпоративна культура розглядається як фактор, який може бути 

використаний керівництвом для максимізації ефективності організації, 

зміцнення її цілісності, покращення механізмів соціалізації працівників, 

підвищення їх продуктивності і мотивації. Головним є те, що  формування 

корпоративної культури є результатом управлінських  процесів в 

організаціях. Важливим в цьому процесі є процес формування 

корпоративних цінностей.  

Феноменологічний підхід в теорії організацій викреслює корпоративну 

культуру як сутність організації, а не її чинник. Корпоративна культура 

забезпечується умовою екстеріорізації  та інтереорізації сприйняття 

реальності і групової поведінки службовців. Для цього підходу характерний 

спочатку поведінка, а потім їх осмислення. Функція культури це 

інтерпретація поведінки. Щодо формування корпоративної культури 

представники цього підходу вказують на взаємодію макро культурного 

середовища  і індивідуальну  логіку її формування, що зменшує роль 

безпосереднього управління корпоративною культурою і робить її 

трансформацію тривалим процесом.  

У класифікаціях культури публічного управління використовується 

також позначення її як адміністративної поряд з іншими культуральними 

типами. Так, американські дослідники Т. Діл і А. Кеннеді на основі критеріїв 

зворотного зв'язку і ризику визначили культуру торгівлі, як спекулятивну 

культуру (культуру вигідних угод), інвестиційну культуру та адміністративну 

культуру. Р. Рюттінгер також виділяє як окремий вид культури 

адміністративну і характеризує її як культуру, що проявляється в 

громадському обслуговуванні і в системі страхування [38]. 

В органах державного управління та місцевого самоврядування можна 

говорити і про адміністративну культуру. Не випадково автори визначають 

адміністративну культуру як атрибут особливого типу органів виконавчої 

влади на державному, галузевому (міністерства) або регіональному рівні. У 
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цьому зв'язку виникає питання про співвідношення адміністративної і 

соціальної культури, конкретними формами прояву якої є корпоративна та 

організаційна культури. Відповідаючи на це питання, слід звернути увагу на 

те, що адміністративна культура була виділена за двома критеріями 

інвестиційної культури.  

Корпоративну культуру як одну з ефективних сучасних форм 

управління досліджують у економічній літературі. Найбільш досліджуваним 

є розвиток корпоративної культури як економічної категорії. Було проведено 

ряд досліджень корпоративної культури підприємств. Так, О. Бала [16], 

досліджуючи показники оцінювання корпоративної культури (засновницько-

управлінського впливу, соціально-психологічного клімату, фінансово - 

економічного забезпечення корпоративної культури, екстеріоризації та 

розвитку), обґрунтовує економічну ефективність корпоративної культури 

організації. Автором зроблено висновок, що для забезпечення управління 

розвитком корпоративної культури важливо визначити основні фактори, за 

допомогою яких можна впливати на її розвиток. За результатами досліджень 

виокремлено такі фактори впливу на розвиток корпоративної культури: 

документального забезпечення; управлінського впливу; ціннісні; 

забезпечення умовами і засобами праці; забезпечення екстеріоризації 

корпоративної культури; розвитку та фінансово-економічні фактори. 

Відокремлені чинники дозволяють оцінювати стан корпоративної культури 

та приймати ефективні управлінські рішення щодо її розвитку.  

Порівняльний аналіз наукових підходів до розвитку корпоративної 

культури дозволяє виділити такі її складові, як інтелектуальна, соціальна, 

духовна. В дослідженнях М Овчаренко [111] доведено, що однією із 

найважливіших складових системного управління розвитком корпоративної 

культури, як багаторівневого та поетапного процесу, є забезпечення 

узгодженості формування її підсистем, тобто координація за ресурсами, 

часом та напрямками управлінських дій щодо кожного структурного 

елемента інтелектуальної, духовної та соціальної складової корпоративної 
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культури.  Крім того, автором надано визначення сутності корпоративної 

культури організації, яке дало можливість встановити нові особливості 

корпоративної культури, уточнити її загальну структуру та розкрити сутність 

її складових, а також врахувати її розвиток через цілеспрямоване формування 

уявлень і цінностей, необхідних підприємству в залежності від обраної 

стратегії управління. 

В публічному управлінні України корпоративна культура не завжди 

розглядалася як сфера, що заслуговує на увагу. Однак важливість зазначеної 

проблеми зростає, зокрема внаслідок глобальних змін, коли надання послуг 

стали значно складнішими, поява нової практики управління почала 

випереджати теорію. У процесі реформ публічного управління в Україні 

корпоративна культура поступово починає впроваджуватися у вітчизняний 

управлінській простір [78, с. 76]. 

Основи розвитку корпоративної культури в публічному управлінні 

висвітлені у працях таких вітчизняних дослідників, як А. Дехтяр, 

С.  Гайдученко, Ю. Древаль, А. Петровський, О. Радченко, С. Серьогін, В. 

Сорокіна, Л Воронько, О. Ходань, В. Шведун та ін.. [35; 36; 47; 51; 96; 113; 

121]. Так, А.  Петровський досліджував механізми розвитку адміністративної 

культури в органах публічної влади. С. Гайдученко – теоретико-

методологічні засади формування та розвитку організаційної культури 

публічного управління, Ю.  Древаль – особливості формування 

організаційної (адміністративної) культури, С. Серьогін досліджує 

підвищення якості державного управління через призму ціннісних орієнтацій 

сучасного українського суспільства [35; 36; 51; 126]. 

Н. Сорокіна досліджувала формуванням ціннісних орієнтацій 

українського суспільства в соціокультурній сфері та довела, що його 

підґрунтям є культура, освіта, соціальний захист, інформаційна та молодіжна 

політика. А також установила спадкоємність у формуванні системи ціннісних 

орієнтацій суспільства, основи якої закладаються демократичними змінами в 

процесі реформування державного управління, та визначаються залежністю 
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від ціннісних орієнтацій державних службовців. За результатом проведеного 

наукового дослідження автор робить висновок, що одним з головних завдань 

органів державного управління, які забезпечують формування ціннісних 

орієнтацій, є вдосконалення існуючої нормативно-правової бази та розробка 

законодавчих проектів України, які впливатимуть на ефективний розвиток 

соціокультурних складових життєдіяльності суспільства [103]. 

Л. Воронько досліджувала організаційні основи культури праці 

державних службовців України. Автором визначено поняття «культура праці 

державного службовця» як ціннісно-нормативний комплекс принципів, 

знань, умінь та навичок, що виражає ступінь самоорганізації особи і рівень 

організації її діяльності, забезпечує робочу комфортність та формує творчо-

аналітичний підхід до справи, який виявляється в процесі й результатах 

роботи та сприяє розвиткові особистості державного службовця. Автором 

обґрунтовано, що культура праці державних службовців є фактором 

державотворення [33].  

У процесі дослідження автором обґрунтовано, що культура праці 

державних службовців є гармонізатором внутрішньо організаційних відносин 

і взаємовідносин державних службовців із громадянами, що зумовлює 

збагачення культурного потенціалу громадян і державних службовців, а 

отже, забезпечує розвиток культурного потенціалу державного управління, 

тобто культура праці державних службовців є умовою розвитку культурного 

потенціалу державного управління, який, у свою чергу, розглядається як 

джерело культури державного управління. Таким чином виявлено зв’язок 

між культурою праці державних службовців і культурою державного 

управління, який полягає в тому, що культура праці державних службовців 

виступає фундаментом культури державного управління, тобто є її основою.  

Деякі автори аналізують соціокультурний, інтелектуальний, 

нормативний та фінансові аспекти корпоративної культури та вказують на 

важливість формування профілю існуючої корпоративної культури для 

дослідження ефективності діяльності організації. М Овчаренко визначаючи 
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корпоративну культуру як відкриту систему, вказує на те, що вона здатна до 

самоорганізації за допомогою персоналу, що є внутрішнім джерелом 

саморозвитку. Під самоорганізацією він розуміє процес встановлення в 

системі стану, який існує лише завдяки кооперативній дії та зв'язків між її 

компонентами, що приводить до зміни  в організації. За таких умов  

відбувається багаторівневе управління усіма рівнями і потоками об'єкта 

управління для досягнення спільних цілей [111]. 

Отже, за результатами проведеного аналізу наукових досліджень в 

публічному управлінні до визначення категорії «корпоративна культура» та 

умов її розвитку, можна сказати, що автори розглядають це явище лише в 

конкретній сфері управління, або через різні аспекти її розвитку, не 

проводячи розмежування між поняттями корпоративної та інших видів 

культур організації. Тобто, жоден із виділених підходів не є вичерпним, 

оскільки він визначає лише окремі сторони досліджуваної категорії та не 

відповідає вимогам системності та комплексності. На нашу думку, при 

формуванні концептуальних засад управління розвитком корпоративної 

культури слід враховувати управлінський аспект поняття «корпоративна 

культура», який підкреслює необхідність свідомого конструювання 

корпоративної культури з подальшим управлінням її розвитком. Такий підхід 

відповідає сучасним вимогам суспільства стосовно етичного ведення 

діяльності.  

Необхідними складовими управління розвитком корпоративної 

культури є визначення умов та чинників її розвитку, принципів, етапів 

формування, функцій та видів. 

Базовими, вихідними засадами розвитку корпоративної культури є її 

принципи. Вони залежать від виду діяльності організації, національних 

пріоритетів, особливостей та стилю управління. З метою забезпечення 

формування та розвитку корпоративної культури, на основі теоретичних 

напрацювань та досліджень систематизовано принципи корпоративної 

культури. О. Бала виділяє загальні та особливі принципи корпоративної 
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культури [16]. До загальних принципів віднесено такі: розвитку; системності; 

відкритості та постійного удосконалення; координації; обов’язковості; 

винагороди; вимірності та корисності; відповідності чинному законодавству. 

Особливими принципами є: індивідуальності; вільного формування; 

узгодженості та відповідності; чіткості; особистісно-орієнтованого 

менеджменту; стосунків «керівництво – працівник»; еталону. Прикладне 

значення систематизації принципів корпоративної культури полягає у тому, 

що вони дозволяють підвищити ефективність впливу корпоративної культури 

на управління персоналом [16]. 

Публічне управління базується на загальних принципах, які виписані в 

Законі України «Про державну службу» і таким чином, вони є спільними для 

усіх органів публічної влади. Проте зважаючи на те, що корпоративна 

культура в організації є своєрідною, як вказує О. Бала, доцільно виділити 

особливі принципи, які враховують особливі, індивідуальні риси і 

властивості корпоративної культури певної організації. Це виводить на 

проблему розробки конкретних кодексів поведінки для кожного органу 

публічної влади, з метою формування його корпоративної культури. 

Щодо функцій розвитку корпоративної культури, можна виділити 

наступні: функцію відтворення кращих елементів накопиченої культури, 

продукування нових цінностей і їх накопичення; оціночно-нормативну 

функцію (на основі порівняння реальної поведінки людини, групи, 

корпорації з прийнятими нормами культурної поведінки); регламентує і 

регулюючу функцію культури, тобто застосування культури як індикатора і 

регулятора поведінки; пізнавальну функцію (пізнання і засвоєння 

корпоративної культури, здійснюване на стадії адаптації працівника); 

виховну функцію: корпоративна культура впливає на світогляд людини, 

часто корпоративні цінності перетворюються в цінності особистості і 

колективу або вступають з ними в конфлікт; комунікаційну функцію - через 

цінності, прийняті в корпорації, норми поведінки та інші елементи культури 
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забезпечується функцію суспільної пам'яті, збереження та накопичення 

досвіду корпорації тощо.  

Чинниками розвитку корпоративної культури можуть бути як 

об’єктивні (умовами і засобами праці, документообіг, фінансово-економічні), 

так і суб’єктивні (цінності організації, управлінські технології тощо). 

Ефективний розвиток корпоративної культури в органах публічної 

влади можливий за умови застосування налагодженого процесу її 

формування. На підставі опрацювання літературних джерел та практики 

діяльності підприємств процес формування корпоративної культури 

пропонується реалізовувати через такі етапи, як визначення цінностей 

корпоративної культури; формування поведінки працівників; здійснення 

ефективної діяльності організації та забезпечення інтересів усіх учасників 

управлінської діяльності. 

Корпоративна культура є одним із інструментів, за допомогою якого 

можна ефективно здійснювати управління персоналом організації. Для цього 

необхідно мати інформацію про її стан в органах влади та певну типологію, 

яка формується під впливом управління, національних особливостей 

культури та особливостей управлінців. Автори виділяють такі види 

корпоративної культури: нормативну, ціннісно-орієнтовану, креативну, 

соціального розвитку, інтелектуального розвитку, фінансово-орієнтовану, 

створення образу та інвестиційно-орієнтовану «прозору» (М.Овчаренко). Цей 

підхід дозволяє аналізувати соціокультурний, інтелектуальний, нормативний 

та фінансові аспекти корпоративної культури і сформувати профіль існуючої 

корпоративної культури [111].  

У корпоративній культурі публічного управління, крім конструктивних 

аспектів, є певний клас феноменів, які можна визначити як організаційні 

патології, здатні перетворювати або викривляють нормальне функціонування 

органів влади. Найчастіше автори, серед паталогій в сфері публічної  служби, 

виділяють такі, як  корупція, стагнація, безсуб'єктність, некерованість, 

бюрократизм тощо. 
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Щодо формування та розвитку корпоративної культури, необхідно 

враховувати, як конструктивні її аспекти, так і патології. Однак важливим все 

ж таки є орієнтація на те,  що вона  створюючи соціальний та духовний 

клімат в колективі, стає в сучасних умовах глобальним стратегічним 

ресурсом. Робота злагодженої команди є більш ефективною, ніж 

індивідуалізована, навіть високопрофесійна. Тому до складових 

корпоративної культури більшість дослідників відносять такі, як соціальна та 

духовна, а за результатами останніх досліджень (54%)  і інтелектуальна. М. 

Овчаренко пропонує розглядати їх в комплексі: інтелектуальну, соціальну та 

духовну. Духовна складова охоплює цінності, міфи, історію, символи (імідж), 

обряди та ритуали, а соціальна – особисту ініціативу, готовність йти на 

ризик, чіткі цілі, лояльність співробітників, узгодженість дій та інші. 

Інтелектуальна є компетентнісним ресурсом. 

Отже, за результатами аналізу наукових підходів до розуміння сутності 

корпоративної культури як управлінської категорії дозволили нам дійти 

висновку, що оскільки вони висвітлюють окремі сторони досліджуваних 

явищ та процесів, жоден з них не задовольняє повною мірою вимогам 

комплексного підходу і відтак не може бути визнаний вичерпним. Тому ми 

пропонуємо застосовувати комплексний підхід до вирішення досліджуваної 

проблеми, відповідно до якого корпоративна культура як системний об'єкт 

має такі властивості: цілісність – зміна будь-якого компонента корпоративної 

культури впливає на інші її компоненти; інтегративність – корпоративна 

культура як система має такі властивості, які не притаманні її окремим 

компонентам; ієрархічність – корпоративна культура являє собою систему, 

що має різні рівні (ціннісний, інституціональний, комунікаційний).  

Виходячи з аналізу підходів до визначення сутності корпоративної 

культури в публічному управлінні, враховуючи фактори її формуванні можна 

узагальнити їх і виділити три рівні: ціннісний - сукупність норм, цінностей і 

переконань окремих особистостей та груп; інституціональний як  

характеристика публічної організації її організаційно-правова та 
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адміністративна складова; комунікаційний, як сукупність прийомів і правил 

забезпечення зовнішньої та внутрішньої комунікації, медіакомунікації.  

Важливим для дослідження є простежити взаємозв’язок між 

корпоративною культурою, її розвитком та публічним управлінням. Цей 

взаємозв’язок найкраще розкривається через категорію «механізм», зокрема 

«механізм державного управління», під яким, за більшістю авторів, 

розуміється системна сукупність інституцій, структур, послідовних дій, 

форм, станів і процесів у державі як продукт організованої людської 

діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і потреб людей та вирішення 

нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного впливу та 

регулювання суспільної життєдіяльності на підставі усталених суспільних 

цінностей, норм і правил. Він є формою реалізації функцій держави де 

органи державного управління виступають в якості суб’єкта [171]. 

Як наголошує Г. Атаманчук, що визначає механізм державного 

управління, як інструмент реалізації функцій держави та її виконавчої влади, 

механізми державного управління завжди мають чітко визначену мету й 

мають функціональний характер [8, с. 125].  

Зокрема, Н. Нижник стверджує, що «механізм управління» – це 

складова частина системи управління, котра забезпечує вплив на фактори, від 

стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта [107, с. 49]. 

Механізм державного управління передбачає наявність суб’єкта та об’єкта. 

Як вказує О.Радченко, до складу організаційно-економічного механізму 

управління  включає суб’єкт (ініціатор), цілі, форму, методи, засоби та 

об’єкти. Отже, механізми державного управління передбачають 

цілеспрямований однобічний вплив з чітко визначеним вектором 

впливу  [171]. 

Отже, механізм державного управління повинен повною мірою 

відображати взаємодію різних елементів управління, які мають характер 

стійких взаємозалежностей і причино-наслідкових зв’язків. Сама побудова 

механізмів державного управління має структурно-функціональний характер. 
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Так, вимога ефективності функціонування механізмів державного управління 

диктує необхідність усталеності керованого процесу, жорстких 

взаємозв’язків та правил взаємодії [171]. 

Важливим висновком для цілей нашого дослідження щодо окремих або 

спеціалізованих механізмів державного управління, є те, що їх може бути 

стільки, скільки є функцій у державі, і – кожна функція державного 

управління вимагає існування відповідного механізму її реалізації, водночас. 

Отже, за результатами аналізу проблеми, можна визначити механізм 

державного управління розвитком корпоративної культури, як такий, що  

охоплює систему параметрів, які характеризують учасників процесу, 

сукупність проявів самого процесу, організаційний, нормативно-правовий та 

соціокультурний простір, соціально-психологічні та медіа комунікаційні 

потоки в системі взаємодії суб’єктів (спеціальний підрозділ, відділ або 

робоча група з управління персоналом, лінійні та функціональні керівники, 

які пройшли спеціальне навчання і наділені певними повноваженнями з 

управління формуванням та розвитком корпоративної культури) та об’єктів 

(соціально-економічні системи (організації), її структурні підрозділи та усі 

співробітники організації). Аналіз структури механізму державного 

управління розвитком корпоративної культури вимагає розуміння функцій, 

параметрів, форм та характеристик суб’єктів і процесу їх взаємодії.  

З урахуванням вищезазначеного пропонується розглядати 

корпоративну культуру як комплексну та багатоелементну систему, що 

охоплює інституціональні, ціннісні та комунікаційні рівні публічного 

корпоративного управління, формує соціокультурний простір та детермінує 

поведінку службовців органів публічної влади і динамічно змінюється під 

цілеспрямованим впливом суб’єкта управління з метою підвищення дієвості 

публічного управління. Корпоративна культура одночасно виступає і як 

правила і норми поведінки, базовані на матеріальних і духовних цінностях, 

культурних, етичних та соціальних потребах працівників так і правила 

управління, прийняття управлінських рішень, делегування повноважень, 
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організації комунікаційного процесу, вдосконалення якості послуг, створення 

соціального клімату тощо. Це визначення дає можливість встановити нові 

особливості корпоративної культури, розкрити сутність її складових 

уточнити структуру механізмів її розвитку, а також врахувати її розвиток 

через цілеспрямоване формування уявлень і цінностей, необхідних для 

ефективного публічного управління. 

Серед складових корпоративної культури, таких як інституціональна, 

комунікаційна та ціннісна, остання охоплює морально-духовні, 

соціокультурні виміри діяльності органів публічної влади, що в сучасних 

умовах стає глобальним стратегічним ресурсом розвитку публічного 

управління в Україні і потребує додаткового дослідження. 

 

1.3. Ціннісні  виміри розвитку корпоративної культури публічного 
управління 

 

Ціннісним виміром розвитку корпоративної культури публічного 

управління, як ресурсу перетворення колишніх авторитарних та тоталітарних 

країн на нові демократії приділяється багато уваги в науковому дискурсі. З 

огляду робіт зарубіжних та українських науковців останніх років, можна 

констатувати, що сучасні трансформаційні процеси спонукають до зміни 

цінностей, що породжує, як нові  проблеми у суспільстві, так і необхідність  

розвитку самих цінностей. Щодо розвитку корпоративних цінностей 

публічного управління, є необхідність врахування, як об’єктивної логіки 

розвитку державно управлінських процесів, так і складності самого процесу 

формування цінностей. Їх недостатньо проголосити, треба формувати, 

поширювати та закріпляти в суспільній свідомості.  

Трансформаційні процеси, які протягом останніх років відбуваються в 

Україні зумовлюють суттєве зростання уваги до цінностей сучасного 

публічного управління. Важливість реформування системи публічного 

управління призводить до теоретичних та практичних розробок у цьому 
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напрямку. Одним з найважливіших моментів, що відповідає вимогам 

нинішнього часу є структуризація наукових знань у розрізі цінностей, як 

основи корпоративної культури публічного управління. Дослідження даної 

проблеми були більш спрямовані на інтереси та запити бізнесу та великих 

транснаціональних корпорацій. Щодо сучасних корпоративних цінностей 

відносно публічного управління, дослідження, на сьогоднішній день, не 

достатньо представлені і тому дана проблема потребує додаткового аналізу. 

Корпоративні культурні цінності, що складають основу корпоративної 

культури є об’єктивною реальністю сучасного розвитку організацій, 

особливо корпоративного типу, до яких, як було доведено вище, належить 

система публічного управління. Цінності корпоративної культури можна 

назвати «душею організації», за переконанням Р. Гелегера. Як вказує автор, 

«сила впливу основних культурних цінностей величезна, і вони можуть бути 

змінені лише в результаті спільної згоди та великих зусиль. Вони 

зберігаються і відтворюються, навіть якщо компанії доростають до 

міжнародних масштабів, коли на них працюють тисячі людей, які 

проживають в усьому світі» [78]. Е. Шейн характеризує корпоративну 

культуру як «сукупність основних положень, сформованих самостійно, 

засвоєних або розроблених певною групою в мipy того, як вона навчається 

вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої 

інтеграції, які виявилися достатньо ефективними, щоб вважатися цінними, а 

тому передаватися новим членам у ролі правильного способу прийняття, 

мислення та ставлення до конкретних проблем» [129]. 

Ієрархія корпоративних цінностей, що домінує серед співробітників 

організації, сукупність способів їхньої реалізації, що переважають в 

організації на певному етапі розвитку, є специфічною формою існування 

корпоративної культури, як специфічної форми існування взаємозалежної 

системи. Виходячи з наведеного вище, корпоративна культура, з одного боку 

є системою особистих і колективних цінностей, що приймаються та 

поділяються всіма членами корпорації. З іншого боку, під корпоративною 
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культурою розуміють набір прийомів і правил вирішення проблеми 

зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників, правил, що 

виправдали себе в минулому та підтвердили свою актуальність сьогодні.  

Визначення поняття «корпоративні цінності» та встановлення їх 

специфічних властивостей є основою дослідження розвитку корпоративної 

культури публічного управління в сучасній Україні.  

У науковій літературі налічується більше ста дефініцій поняття 

«цінність», що пояснюється як багатозначністю даного феномена, так і 

різноманітністю підходів до вивчення ціннісної проблематики. Початкові 

уявлення про цінності склалися ще в філософії найдавніших цивілізацій, 

античності і середньовіччя, пізніше до них зверталися багато видатних 

мислителів. При розгляді цінностей як однієї з найважливіших філософських 

категорій найбільш часто згадується ім'я представника німецької філософської 

думки епохи Просвітництва І. Канта. І хоча в філософських поглядах І. Канта 

відсутнє системний виклад теорії цінностей, висока моральність індивіда 

розглядається філософом, як основа для докорінної зміни свідомості [63]. 

М.  Вебер визначав цінність як установку тієї чи іншої історичної епохи, яке 

властиве її напрямку інтересу. Т. Парсонс вважав цінності найважливішими 

регуляторами людської поведінки і дії, факторами цілісності, стабільності, 

інтеграції суспільних систем різних рівнів [26; 118]. Систематизація теоретико-

методологічних підходів до змісту категорії «цінність», дозволяє виділити дві 

групи: 1. Розуміння цінності як об'єктивної властивості речей, закладеного в їх 

власній природі; 2. Обмеження сфери цінностей виключно громадським 

свідомістю. 

Проблематика дослідження передбачає державно управлінський аналіз 

категорії «цінність» в системі корпоративної культури. Суб’єкти державно-

управлінської діяльності формуються під впливом цінностей організації, які 

впливають не тільки на його поведінку, але і на формування його ціннісної 

системи. У свою чергу цінності організації спираються на систему 

особистісних соціальних цінностей, засвоєних в процесі соціалізації.  
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Автори аналізували поняття «цінність» з різних точок зору, виявляючи 

особливості його взаємозв'язків з іншими суспільними явищами. Спираючись 

на попередні розробки С. Хантінгтона (в частині виділення цінностей рівня 

універсальних модульностей), С. Переслєгіна (в частині виокремлення 

ціннісних абсолютів), Е. Афоніна та О. Донченко (в частині визначення 

соцієтальних архетипових цінностей), О. Радченко розроблено матрицю 

ціннісної методології дослідження політичних систем і режимів та доведена 

ціннісна соціокультурна асиметрія України [9; 10; 121]. 

О Радченко, на основі аналізу проблеми ціннісного виміру 

трансформації державно-політичного режиму в Україні, виділив три групи 

досліджень До першої групи належать дослідження сутності та природи 

самого феномену цінностей, їх взаємозв’язку із владою, державою та 

державним управлінням. До другої, дослідження домінуючих цінностей 

суспільства, котрі виступають в інституціональній формі політичної 

культури, та являють собою в такому вимірі певні механізми формування та 

функціонування державно-політичних режимів. До третьої групи робіт 

включено дослідження особливостей та ціннісних засад демократичного 

державотворення у формах трансформації, модернізації, демократичного 

транзиту [121]. 

Ольга Семченко у роботі «Ціннісний вимір функціонування груп 

політичних інтересів в Україні» визначає основні показники ефективності 

діяльності груп політичних інтересів в Україні на основі систематизації 

досвіду їх діяльності. Дослідниця розкриває взаємозв’язок політичного та 

соціокультурного вимірів діяльності груп інтересів та доводить, що вплив 

соціокультурного виміру (ціннісних орієнтацій, норм і мотивацій поведінки) 

є одним з вирішальних факторів як для активізації діяльності групи інтересів, 

так і для її ефективності [16, с. 5]. 

Аналіз наукової літератури з даної проблематики дозволяє зробити 

висновок, що цінність - це поняття, яке використовується як для позначення 

суспільного ідеалу, зразка, так і загальновизнаної суспільної культурної 
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норми. Система цінностей суб’єкта, проходячи при формуванні крізь призму 

індивідуальної життєдіяльності, входить в структуру особистості у формі 

особистісних цінностей. Кожна людина має індивідуальну, специфічну 

ієрархією особистісних цінностей, яка складається в процесі його 

життєдіяльності. Існує взаємовплив між системою цінностей суб’єкта та 

суспільства. Це важливо для розуміння формування корпоративних 

цінностей службовців у системи публічного управління. 

Досліджуючи систему корпоративних цінностей такої корпорації, як  

публічна служба, можна відповісти на питання: яку роль вона відіграє і якою 

вона повинна стати для підвищення ефективності публічної служби. Так, з 

одного боку, внутрішній устрій соціальної корпорації публічної служби 

об'єктивно обумовлено рівнем розвитку потреб і ресурсів держави та 

суспільства, що відображає ступінь демократизації суспільства, сутнісні риси 

і характер функціонування держави. З іншого, ресурсним потенціалом 

службовців публічного управління. 

Статус публічного службовця, передбачає приналежність до особливої 

корпоративної групи, що об'єднані фактом роботи в органах публічної влади. 

За змістом поняття корпорації видно, що суб'єктом інтересу в ній є сама 

група або вся організація. Тому ступінь включення людини в організацію, 

успішність або неуспішність процесу його адаптації до організаційного 

оточення багато в чому залежать від того, наскільки людина засвоїла і 

прийняла норми і цінності організації. Входячи в організацію, людина 

стикається з багатьма нормами та цінностями, дізнається про них від колег, з 

проспектів і навчальних матеріалів. Людина може прийняти всі норми і 

цінності організації, може прийняти частину з них, може не прийняти їх 

зовсім. Для того щоб визначити ступінь адаптації, ідентифікації, включеність 

людини в організацію важливо не тільки знати, наскільки повно засвоїла і 

прийняла норми і цінності організації, але і те, які норми і цінності були 

прийняті людиною, а які ні. Тобто, на процес адаптації та ефективність 

діяльності публічних службовців впливає урахування специфіки системи 
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цінностей організації, правил і очікувань щодо кожного члена колективу, 

яким він має відповідати і при цьому слідувати певній поведінці, щоб 

адаптуватися в цій організації. 

Таким чином, публічне управління використовує цінності суспільства, 

як основу для своєї ціннісно-нормативної системи. Це створює великий 

мобілізуючий ефект, так як організація у своїй діяльності спирається на 

глибоко особисті цінності, засвоєні індивідом в процесі його виховання. На 

процес адаптації та ефективність діяльності публічних службовців впливає 

відповідність психологічного типу та ціннісних орієнтацій майбутнього 

співробітника внутрішньо-корпоративним стандартам. 

Формування та розвиток цінностей в системі публічної служби, а також 

в забезпеченні і збереженні інституційного втілення мети і полягає головне 

завдання управління. Типові корпоративні цінності, які з більшою 

ймовірністю можна виявити майже у всіх робочих групах, досить докладно 

досліджені М. Шедій [228]. Цінності, що розділяються і декларовані 

найбільш авторитетними членами організації, найчастіше стають фактором 

згуртованості співробітників різних підрозділів і рівнів управління, 

формують єдність поглядів і дій, а, отже, забезпечують ефективність 

досягнення цілей організації. Йдеться про центральну корпоративну систему 

цінностей, в якій поєднуються інтереси всіх учасників діяльності: 

керівництва і співробітників. Виходячи з цього, до корпоративних цінностей 

належать: розуміння соціально значущих предметів; явища і процеси, що 

спрямовані на задоволення потреб членів організації в самозбереженні, в 

самовідтворенні внутрішніх інтересів і структури; стратегічні детермінанти 

поведінки особистості, що є актуальними в часі та культурному просторі 

сучасного публічного управління. 

Однією з найбільш важливих корпоративних цінностей є дисципліна, 

поряд з такими цінностями, як старанність, відповідальність за виконання 

своїх професійних і статусних обов'язків, стабільність поведінки, як окремого 

працівника, так і цілих колективів. Так аналіз даних показує, що в даний час 
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головним критерієм оцінки праці, на думку публічних управлінців, є 

дотримання дисципліни і порядку (45,2%), що цінується вище таких критеріїв, 

як реальна користь для організації (24,7%), і прояв творчості, ініціативи (30,8%). 

Дисципліна, відповідальність і стабільність це такі корпоративні цінності, що 

є гарантами стійкості публічної служби як соціального інституту в період 

державноуправлінських трансформацій [28]. 

Не менш важливою корпоративної цінністю, як зазначає М. Шедій, є 

конформізм, як відповідність якомусь визнаному або необхідному стандарту. 

Конформна поведінка має місце там, де в разі розбіжності в думках між 

суб’єктом и групою, перший піддається, поступається груповому тиску. 

Мірою конформності є ступінь підпорядкування індивіда груповим 

стандартам і вимогам. Однак, повний перелік корпоративних і організаційних 

цінностей, єдиний для всіх організацій, не можливий, так як корпоративна 

культура кожної з них майже завжди є оригінальною сумішшю цінностей, 

відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів [28]. 

Національна культура має значний вплив на національну специфіку 

управління. Останнім часом в Україні і в світі в цілому відбулися кардинальні 

зміни в умовах функціонування публічного управління, що в свою чергу, 

відображає загальні тенденції розвитку всього суспільства. У публічному 

управлінні відбуваються ті ж зміни, що і в комерційному секторі: змінюються 

методи управління, поширюються нові соціальні технології, змінюються цілі і 

пріоритети розвитку, фінансове середовище, з'являються нові способи 

облаштування суспільного життя, змінюються функції. Особливо яскраво ці 

процеси проявляються в Україні, де обставини діяльності багатьох державних 

установ за останні кілька років встигли дуже сильно змінитися. Це змушує 

змінюватися базову модель менеджменту в публічних організаціях, де на зміну 

ієрархічної авторитарної моделі поступово приходить нова гнучкіша модель. Не 

можна сказати, що нова модель менеджменту в публічному управлінні вже 

сформувалася, проте її основні зміни видно вже сьогодні.  
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Так у все більшій кількості конкретних сфер публічного управління 

потрібні нестандартні рішення постійно виникаючих нових завдань. В цих 

сферах традиційна модель менеджменту оновлюється, авторитарне управління 

замінюється менеджментом участі, заснованим на активному залученні 

виконавців в процесі вироблення і прийняття рішень. Перехід менеджменту в 

публічному управлінні від традиційної бюрократичної, до нової моделі 

управління, орієнтованої на пошук ефективного вирішення постійно 

виникаючих проблем, характеризується більшою орієнтацією на цілі, цінності і 

місію в порівнянні з орієнтацією на правила і процедури, причому практика 

формування місії в публічному управлінні (узагальненої мети і концентрованих 

принципів) постійно зміцнюється. 

 Вагоме значення для вивчення корпоративної культури сучасної 

публічної організації має система формування пріоритетних корпоративних 

цінностей. Також не менш важливим є аналіз корпоративних цінностей 

публічного управління з точки зору норм, традицій і правил, що регулюють 

діяльність і поведінку управлінців. Публічні управлінці утворюють особливу 

соціальну групу, яка відрізняється рядом особливостей, серед яких - високий 

рівень організованості (завдяки розвиненості організаційних взаємин і їх 

інституціоналізації в нормативних документах); високий рівень освіченості; 

доступ до управлінської інформації; володіння певною владою та ін. 

Таким чином, корпоративна культура публічного управління 

трансформується, переходячи від командно-адміністративних методів до 

переважно правових. Цей процес суттєво впливає на пошук шляхів формування 

її ціннісної складової. Публічне управління характеризується жорсткими 

вимогами, які пред'являються до дотримання норм і ролей корпоративної 

структури. Корпоративні цінності публічного управління це складний 

комплекс, що охоплює загальні уявлення публічних управлінців про своє місце 

і роль в суспільстві, оцінку своїх можливостей, дій і їх результатів. Зазначене 

вказує на необхідні шляхи розвитку ціннісної складової корпоративної 

культури публічного управління, що охоплюють морально-духовні 
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(корпоративні цінності) та організаційно-правові аспекти, тобто передбачає 

врахування як багатовимірності  державних засобів, мотиваційного 

інструментарію, так  нормативного  правового регулювання.  

Отже, на основі аналізу проблеми ціннісних вимірів розвитку 

корпоративної культури публічного управління, було запропоновано 

ціннісно-орієнтований підхід до культуральної модернізації публічного 

управління в Українській державі шляхом обґрунтування ціннісної складової, 

як системоутворюючої, що охоплює морально-духовні (корпоративні 

цінності) та організаційно-правові аспекти і передбачає в системі державних 

заходів її реалізації врахування, по-перше, широкого спектру державних 

засобів та мотиваційного інструментарію щодо формування корпоративної 

культури; по-друге, урахування специфіки системи цінностей організації, 

правил і очікування щодо кожного члена колективу, яким він має відповідати 

і при цьому слідувати певній поведінці, щоб адаптуватися в цій організації, а 

також відповідність психологічного типу майбутнього співробітника 

внутрішньо-корпоративним стандартам; по-третє, нормативного закріплення 

вимог до корпоративної компетентності суб’єктів публічного управління, які 

впливають на формування ціннісної складової корпоративної культури 

публічного управління. 
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РОЗДІЛ 2  

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Сутність механізмів державного управління розвитком 
корпоративної культури публічного управління в Україні 

 

Сьогодні в умовах трансформації публічного управління України, що 

пов’язані з чинниками соціокультурної складової, особливо актуальною 

постає проблема розвитку корпоративної культури публічного управління. 

Для того, щоб процеси трансформації публічного управління і 

громадянського суспільства були не тільки зрозумілими але й 

передбачуваними, необхідно визначитися з функціонуванням механізмів, 

спрямованих на використання потенціалу держави та громадськості з 

приводу розвитку корпоративної культури.  

Як було зазначено вище, трактування в державному управлінні самого 

поняття «механізм» не має однозначного визначення. Це пов’язано, по-

перше, з його етимологією, по-друге, з досвідом його використання в різних 

науках для аналізу взаємодії певних елементів складного процесу [85, с. 55-56]. У 

словнику С. Ожегова наведено поняття механізму в двох значеннях: як наявність 

певного внутрішнього устрою, що призводить до дії елементів системи, та як 

порядок діяльності. О. Коротич розглядає конкретні механізми державного 

управління і характеризує їх як певні знаряддя, сукупність способів, методів, 

важелів для здійснення цілеспрямованих перетворень, впливу суб'єкту 

управління на об'єкт управління для досягнення певної мети [76, с. 20].  

В. Князєв та В. Бакуменко дають визначення механізмів та досліджують 

особливості комплексного механізму державного управління. Так, автори 

визначають механізми державного управління, як практичні заходи, засоби, 

важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 



43 

 

поставлених цілей [14; 15; 30; 46; 53; 113]. Під комплексним механізмом 

державного управління, автори розуміють  систему політичних, економічних, 

соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого вітливу 

органів державного управління. О. Радченко, визначаючи механізми 

державного управління, підкреслює взаємозалежність між факторами впливу 

органів державної влади на суспільство та їх характером, що впливає на прояв 

таких механізмів, як  політичні, економічні, соціальні, організаційні та правові 

механізми [71, с. 66].  

Відповідно до мети дослідження, важливим є розуміння механізмів 

державного управління, що наведено в роботах В. Малиновського та О. 

Крутій. Виходячи з їх підходу відмічається,  що у державному управлінні  

існують такі методи дослідження, як загальні, логічні, емпіричні, а також 

конкретні методи державного управління, які в свою чергу розподіляються 

на адміністративні, економічні, правові та соціально-психологічні. Це надає 

можливість говорити про відповідні конкретні механізми державного 

управління. Так, в дослідженні О. Крутій, змістовні ознаки діалогової 

взаємодії влади та громадськості, розглянуто з позицій організаційно-

правового та соціально-психологічного механізмів державного управління [84; 

85; 99]. 

Враховуючи проведений аналіз проблематики формування й 

механізмів розвитку корпоративної культури органів публічного врядування, 

в межах нашого дослідження, механізми розвитку корпоративної культури 

можна уявити в контексті структури корпоративної культури, що дає 

можливість на кожному рівні розвитку корпоративної культури 

застосовувати різні методи управління, з урахуванням складності і глибини 

процесу. На різних рівнях  корпоративної культури публічного управління, що 

виділено у нашому дослідженні, передбачають різні механізми розвитку 

культури публічного управління. Так, інституційний рівень розвитку 

корпоративної культури публічного управління передбачає наявність таких 

конкретних механізмів державного управління, як нормативно-правовий та 
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адміністративно-організаційний. Ціннісний рівень розвитку корпоративної 

культури публічного управління - мотиваційні та соціокультурні  механізми. 

Комунікаційний рівень - соціально-психологічний та медіа-комунікаційний 

механізми. (див. рис.2.1). 

Рис.2.1. Рівні корпоративної культури публічного управління 

Отже, в дослідженні виділяємо такі механізми державного управління 

розвитку корпоративної культури в публічному управлінні – нормативно-

правовий, адміністративно-організаційний, мотиваційний, соціокультурний, 

медіа-комунікаційний та соціально-психологічний механізми, в яких 

ураховуються об’єктивні (організаційно-правові) та суб’єктивні (соціально-

психологічні, ціннісні та комунікативні) чинники. Об’єктивний 

(інституційний рівень) забезпечує впорядкованість діяльності державних 

структур, змістовне доопрацювання відповідних законів та інших нормативно-

правових актів з урахуванням засад багатовимірного підходу. Суб’єктивний 
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(комунікаційний рівень) полягає в забезпеченні багатовимірності 

комунікаційного інструментарію 

Розглянемо більш конкретно характеристику вказаних механізмів. На 

інституційному рівні діють нормативно-правовий та адміністративно-

організаційний механізми і  характеризуються наступним чином.  

Нормативно-правовий механізм державного управління розвитком 

корпоративної культури охоплює систему параметрів, послідовних дій, 

комплекс методів та заходів нормативно-правового характеру, що 

характеризують  нормативно-правову базу культури взаємодії органів влади 

та громадськості. Цей механізм носить комплексний характер та забезпечує 

реалізацію діяльності щодо управління розвитком корпоративної культури 

публічного управління з урахуванням об’єктивних (нормативно-правових) 

чинників корпоративної культури, який охоплює правознавські 

компетентності представників влади й громадськості та характеристики 

самого процесу. 

Адміністративно-організаційним механізмом є відповідний комплекс, 

що забезпечує реалізацію управлінської діяльності щодо розвитку 

корпоративної культури з урахуванням об’єктивних (адміністративно-

організаційних) чинників, а саме систему інституцій державного управління 

та громадянського суспільства і систему параметрів, послідовних дій, 

комплексу методів та заходів організаційно-адміністративного характеру, що 

визначають організаційний простір (ресурси та можливості учасників 

взаємодії) та спрямовані на подолання суперечності щодо вирішення 

структурно-організаційної когруєнтності  розвитку корпоративної культури в 

публічному управлінні. 

На комунікаційному рівні діють соціально-психологічний та медіа-

комунікаційний механізми і характеризуються наступним чином. 

На ціннісному рівні розвитку корпоративної культури публічного 

управління  діють мотиваційні та соціокультурні  механізми і 

характеризуються наступним чином.  
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Мотиваційний механізм державного управління розвитком 

корпоративної культури має комплексний характер і забезпечує реалізацію 

управлінської діяльності щодо розвитку корпоративної культури з 

урахуванням суб’єктивних чинників.  

Соціокультурний механізм державного управління розвитком 

корпоративної культури має комплексний характер і забезпечує реалізацію 

управлінської діяльності щодо розвитку корпоративної культури з 

урахуванням суб’єктивних (ціннісних та морально-етичних) чинників.  

Розглянемо, як за допомогою вказаних механізмів здійснюється 

реалізація державної політики щодо розвитку корпоративної культури на 

сучасному етапі в Україні. 

Інституційний рівень. Нормативно-правовий механізм. Діяльність 

публічного управління в Україні визначається й реалізується згідно 

нормативно-правовими нормами держави. Дані норми визначають головні 

напрямки, цілі, основні поняття у діяльності публічних органів влади. 

Дотримання та пропозиції щодо розвитку нормативно-правових аспектів цієї 

діяльності є одними з головних параметрів розвитку публічного управління в 

Україні й, зокрема, розвитку корпоративної культури публічного управління 

у нашій державі.  

Публічне управління має власні певні характеристики, які 

безпосередньо й мають формувати розвиток його корпоративної культури. 

Так, досліджуючи особливості корпоративної культури державної служби, 

Л.В. Дроб'язко зазначає, що державна служба має публічний характер, тобто 

стоїть між державою і людиною, виражаючи інтереси певних груп людей, з 

одного боку, і державних структур – з іншого. Тому поняття корпоративної 

культури в органах державної влади вона пропонує розглядати як сукупність 

цілей, цінностей, норм, традицій, їх унікальність, які поділяють і зберігають 

державні службовці, забезпечуючи виконання управлінських функцій 

виконавчої влади [52].  

Згідно з Законом України «Про державну службу» [104] державна 
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служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави, вважаємо, що 

формування та розвиток корпоративної культури державних службовців, а 

також розробка стандартів корпоративної культури на державній службі має 

здійснюватись з урахуванням норм Конституції України [75] та положень 

нового законодавства про державну службу і соціальний діалог. Перейдемо 

до більш детального розгляду даних нормативно-правових норм відносно 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні. 

Закон України «Про державну службу». Визначає принципи державної 

служби (верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, 

доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної 

служби, політичної неупередженості, прозорості, стабільності), правові та 

організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично 

неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка 

функціонує в інтересах держави і суспільства [133]. 

Закон України «Про очищення влади» визначає правові та 

організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та 

утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в 

Україні. Очищення влади (люстрація) – це встановлена цим Законом або 

рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади 

(перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування [14]. 

Закон України «Про запобігання корупції» [16] присвячений правилам 

етичної поведінки осіб, діяльність яких, зокрема, пов’язана з виконанням 

функцій держави.  

Для виконання ст. 37 Закону України «Про запобігання корупції» 

наказом Національного агентства України з питань державної служби від 

5.08.2016 р. було затверджено Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Для відновлення 

громадської довіри до діяльності державних органів, їх посадових осіб з 
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урахуванням прогресивного й успішного досвіду країн-членів Європейського 

Союзу урядом прийнято рішення про запровадження стандартів етичної 

поведінки державних службовців та ухвалено постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил етичної поведінки державних 

службовців» від 11.02.2016 р. 

Ці Правила регулюють моральні засади діяльності державних 

службовців та полягають у дотриманні принципів етики державної служби, 

що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про 

державну службу та запобігання корупції, а саме: 1) служіння державі і 

суспільству; 2) гідної поведінки; 3) доброчесності; 4) лояльності; 5) 

політичної нейтральності; 6) прозорості і підзвітності; 7) сумлінності. Під час 

прийняття на державну службу особа ознайомлюється з цими Правилами та 

зобов'язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності [137]. 

Зокрема, серед загальних правил етичної поведінки в державному 

органі визначено, що: 

- державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки; 

- державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів 

професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою 

професійну честь і гідність; 

- державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не 

допускати підвищеної інтонації під час спілкування; 

- неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до 

колег та громадян; 

- державні службовці під час виконання своїх посадових обов'язків 

повинні дотримуватись взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти 

принциповість і витримку. 

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» та законодавство про 

соціальний діалог. Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» законодавство України про соціальний діалог 

базується на Конституції України і складається із Законів України «Про 
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професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації 

роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про колективні 

договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», цього Закону, трудового законодавства, інших нормативно-

правових актів [110]. 

Адміністративно-організаційний механізм розвитку корпоративної 

культури варто розглянути у відповідності до загальної структури та 

функціональної системи органів державної влади. Відповідно до Конституції 

Україна є парламентсько-президентською республікою й таким чином 

основою здійснення державної політики в Україні є Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи 

державної виконавчої влади, регіональні органи місцевого самоврядування. 

Верховна Рада як орган державної влади є колегіальним органом. 

Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом 

державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради 

України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган 

державної влади не уповноважений приймати закони. 

Основним завданням Верховної Ради є прийняття законів. Саме Верховна 

Рада [75]: визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики; реалізує 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору; 

розглядає і приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; приймає Держбюджет; здійснює контроль за діяльністю 

Кабміну; усуває Президента з поста в порядку імпічменту. 

Президент у свою чергу є главою держави, Верховним 

Головнокомандувачем і [75]: забезпечує державну незалежність, національну 

безпеку і правонаступництво держави; представляє державу в міжнародних 

відносинах; здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави; 

веде переговори та укладає міжнародні договори України; призначає 

позачергові вибори до Верховної Ради. 
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Розглянемо адміністративно-організаційний механізм розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні на місцевому рівні. 

Його формують як суб’єкти надання адміністративних послуг, так і суб’єкти 

звернення за отриманням адміністративних послуг. Надання адміністративних 

послуг публічного управління у громаді представлений двома частинами: 

перша – суб’єкти звернення, тобто фізичні та юридичні особи, які звертаються 

за отриманням адміністративних послуг (інакше – отримувачі послуг); друга – 

відображає сукупність інститутів, що мають право надавати адміністративні 

послуги, їх повноваження та відповідальність, тобто пов’язана з так званою 

департаменталізацією – формуванням організаційної структури з надання 

адміністративних послуг з вертикальним підпорядкуванням (ієрархією) та 

горизонтальною взаємодією, а також визначення повноважень і 

відповідальності на кожному ієрархічному рівні, забезпечення можливості 

координації встановлених завдань [102]. 

Важливим напрямом розвитку позитивної корпоративної культури 

публічного управління є, зокрема, ефективна робота органів місцевого 

самоврядування, а саме удосконалення надання адміністративних 

(муніципальних) послуг. Розробка та затвердження порядку їх надання сприяє 

впровадженню позитивної корпоративної культури у відповідному органі 

публічної влади. Для роботи за таким порядком необхідна певна мобілізація 

фахівців різного профілю та кваліфікації, створення компетентної команди, 

психологічно готової у найбільш оптимальний спосіб реалізувати місію 

організації. Отже, особлива цінність такого порядку вбачається в системному 

підході до вчинення процедури надання адміністративних (муніципальних) 

послуг [56]. 

Комунікаційний рівень. Медіа-комунікаційний та соціально-

психологічний механізми. За результатами експертного дослідження можна 

простежити існуючі тенденції сучасного стану медіа-комунікаційного та 

соціально-психологічного механізмів, що складають комунікаційний рівень 
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корпоративної культури. Експерти виявили, що найвищий рівень 

інформаційного суспільства існує у США, Японія, ряд країн Західної Європи. 

В Україні, за результатами дослідження В. Волошина, під час 

планування інформаційно-комунікаційної діяльності органів публічної влади 

жодним чином не враховуються розвиток інформаційної сфери суспільства, 

сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку. Як свідчать дані 

9% експертів оцінили планування інформаційно-комунікаційної діяльності 

органів публічної влади з урахуванням розвиненості інформаційної сфери 

суспільства, сегментації та тенденцій розвитку інформаційного ринку 

високим (8-10), 15% – вважають, що він достатній (5-7). Решта експертів 

зазначають, що рівень даного критерію або на низькому рівні – 52% (2-4), або 

на неефективний – 24% (1 і нижче). Критерій ступеня використання 

інформаційних та медіа комунікативних технологій в інформаційно-

комунікаційній діяльності органів публічної влади 11% – вважають на 

високому рівні (8-10), 23% – на достатньому (5-7), 32% – на низькому (2-4) та 

34% – на незадовільному (1 і нижче). Відповідність та компетентність дій 

органів публічної влади в умовах інформаційно-психологічних операцій та 

війн на думку лише 2% експертів знаходиться на високому (8-10) рівні, 13% 

– вважають його на достатньому (5-7). Набагато більше експертів вважають, 

що він знаходиться на низькому (2-4) рівні – 49%. На користь незадовільного 

(1 і нижче) стану висловились 36% експертів. Що ж стосується критерію 

вмотивованості публічних службовців на дотримання морально-етичних 

норм у сфері інформаційно-комунікаційної діяльності в органах публічної 

влади на високому (8–10) та достатньому (5–7) рівні його визначило 15% та 

16% експертів відповідно. Трохи більше вважають що цей показник є 

низьким (2–4) – 21%, але найбільша кількість експертів вважає його 

незадовільним (1 і нижче) – 48% [31].  

Забезпечення інформаційної безпеки за Стратегією розвитку 

інформаційного суспільства в Україні у процесі використання інформаційно-

комунікаційних технологій є однією з найважливіших умов успішного 
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розвитку інформаційного суспільства. Проте, стратегією зовсім не 

передбачено підвищення рівня медіа-інформаційної компетентності органів 

публічної влади в нових умовах інформації в публічному управлінні. 

Ціннісний рівень. Мотиваційний та соціокультурний механізми. 

Експертне соціологічне опитування за темою «Можливості модернізації 

органів публічного управління в Україні», що було представлено в 

дослідженні Т Карлова, серед завдань визначило такі: 

− встановлення рівня довіри громадян до органів влади на 

регіональному та місцевому рівні; 

− визначення основних внутрішніх проблем діяльності органів 

публічного управління, що сприяють розвитку та поглибленню конфліктів з 

громадськістю; 

− встановлення ключових напрямів модернізації діяльності органів 

публічного управління [65]. 

За результатами дослідження В. Волошина можна констатувати, що 

ефективність механізмів державного управління інформаційно-

комунікаційною діяльністю органів публічної влади на низькому рівні. 

Високий рівень ефективності механізму державного управління 

інформаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади 

забезпечується вагомістю зазначених показників, а саме: за організаційно-

правовий механізм 16%; фінансово-економічним – 3%; соціально-

психологічний – 9%. Достатній рівень відповідно: організаційно-правовий – 

37%; фінансово-економічний – 18%; соціально-психологічний – 17%. 

Низький: організаційно-правовий – 28%; фінансово-економічний – 43%; 

соціально-психологічний – 39%. Неефективний: організаційно-правовий – 

19%; фінансово-економічний – 36%; соціально-психологічний – 36%. [65]. 

Отже, аналіз сучасного стану функціонування механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління, дозволив визначити основні 

недоліки забезпечення реалізації державної політики в Україні щодо 

розвитку корпоративної культури, до яких віднесено: недосконалість 
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нормативно-правового забезпечення; відсутність системного підходу до 

організаційного забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку 

корпоративної культури; невикористання методів державної політики щодо 

розвитку корпоративної культури в комплексі. Зазначене потребує 

визначення напрямів удосконалення механізмів розвитку корпоративної  

культури в Україні. 

 

2.2. Зарубіжна практика розвитку корпоративної культури 
публічного управління  

 

Національний характер є важливою складовою будь-якої національної 

культури, у тому числі й корпоративної. Національний характер являє собою 

не стільки сукупність психологічних явищ, скільки буття, форми 

самоусвідомлення народу. З одного боку, розвиток національного характеру 

залежить від стану розвитку суспільства, держави, права, економічної 

культури, від можливості людини реалізувати свої права і свободи. З другого 

боку, національний характер здійснює суттєвий вплив на соціально-

економічний розвиток суспільства, у тому числі корпоративної культури у 

публічному управлінні.  

На думку Г. Хофстеда [51], використання слова культура як щодо 

організаційної, так і щодо національної культури, вказує на те, що це 

ідентичні явища. Це не зовсім правильно: нація не є організацією і ці два 

типи «культури» мають різну природу [40]. 

Вплив національного фактору в корпоративній культурі у публічному 

управлінні досить великий, він проявляється не тільки в базових 

припущеннях, але і на більш поверхневих рівнях корпоративної культури.  

Корпоративна культура – це переважно невидима частина організації. 

Це не применшує її впливу на поведінку управлінців, але ускладнює аналіз i 

керування нею. Вона може бути детально регламентована документами, 

можуть бути декларовані лише окремі її принципи i, врешті, вона може 
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існувати без будь-яких письмових правил. Корпоративний дух організації 

публічного управління, як i військовий дух армії, не можна розписати за 

параграфами. Корпоративна культура – це дещо колективне, що стало 

особистісним. Регламентувати ж у деталях прояви особистості неможливо i 

шкідливо з погляду сучасного розвитку держави. Це не виключає 

декларування головних положень корпоративної культури керівництвом 

органу влади, пропаганду в засобах масової інформації i навіть написання 

короткого положення про корпоративну культуру [40]. 

Дослідження зарубіжного досвіду формування корпоративної культури 

публічного управління у найбільш розвинених країнах світу дало можливість 

прийти до висновку, що найбільший вплив на розвиток даної культури мають 

прогресивні сучасні бізнесові компанії, які своєю системою управління 

слугують прикладом для державного сектору. Так, в США великі 

транснаціональні компанії на офіційному рівні надають можливість 

представникам державних установ переймати досвід у різних сферах 

стратегічного управління й безпосередньо у формуванні взаємовигідної, як 

для керівництва, так і для співробітників, корпоративної культури. Дана 

система взаємозв’язків почала своє формування ще на початку ХХ століття, 

коли всесвітньо відомий підприємець та автомобілебудівник Генрі Форд 

запропонував представникам місцевих органів влади у місті Детройт 

ознайомитись з системою управління на своїх підприємствах. Дана 

пропозиція була запропонована після того, як він відвідав місцеву 

адміністрацію. Спілкуючись з працівниками адміністрації він зауважив їх 

низький моральний рівень, відсутність зацікавленості у вирішенні 

адміністративних питань та загальний дискомфорт в роботі працівників 

мерії. Сам Форд мав славу доволі сурового керівника, проте він розумів, що 

продуктивність праці його робітників суттєво залежить від їх морального 

духу та комфортної взаємодії між суміжними відділами. Саме тому, він був 

одним з найперших у Сполучених Штатах, хто почав формувати на своїх 

підприємствах щось на кшталт корпоративної культури та створював відділи, 
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які займалися на величезних підприємствах безпосередньо формуванням 

сприятливого клімату у колективі.  

Вважається, що саме на підприємствах Генрі Форда вперше з’явилася 

традиція, так званих корпоративів, нині активно задіяних у формуваннях 

корпоративної культури у всьому світі, як у публічному управлінні так і на 

підприємствах різних форм власності. Також перші згадування про 

корпоративну пресу, у близькому до сучасного розуміння форм з’явилося у 

1914 році саме на підприємствах Форда. Серйозний успіх даних впроваджень 

був оцінений керівником й запропонований в якості прикладу місцевій 

адміністрації міста Детройт. Після відвідань підприємств та переймання 

даного досвіду формування корпоративної культури службовцями міста 

Детройт, вони чи не перші в США почали й у своїй діяльності 

використовувати успішні елементи корпоративної культури й змогли суттєво 

покращити атмосферу у колективі адміністрації. В подальшому даний 

приклад співпраці почали використовувати такі сучасні компанії, як 

Microsoft, Dell, Intel, Apple, Coca-Cola. Й саме їх ефективний досвід 

формування корпоративної культури почали використовувати у публічному 

управлінні у Сполучених Штатах Америки. 

Ставлення до бізнесу як до «механізму», а до працівників як до 

взаємозамінним «гвинтики» - це спадщина індустріальної епохи, вважають 

представники електронної еліти, вони добре розуміють, що ключ до успіху - 

людська індивідуальність. Керівники таких компаній, як Microsoft, Dell, 

Intel, Apple є прихильниками управлінської концепції «корпорація - 

спільнота» на противагу підходу «корпорація - машина». Ось що Білл Гейтс 

говорить про той тип управлінської культури, який він вирощував на своєму 

підприємстві: «Наша корпоративна культура покликана створювати 

сприятливу атмосферу для творчості і для повної реалізації потенціалу 

кожного співробітника. При тому, що Microsoft - величезна компанія, що 

активно використовує величезні ресурси, вона зберігає структуру невеликих 

динамічних груп, де кожен відчуває, що від нього багато чого залежить. Ідеї 
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генеруються конкретними людьми, і Microsoft робить все, щоб дати цим 

творчим людям можливість довести справу до реального результату»[81]. 

Створення саме спільнот, а не систем «механізмів» дало можливість 

американським компаніям, що працюють в галузі електронних високих 

технологій, швидко домогтися успіху [181].  

До 1993 року компанія «IBM», один з гігантів американської індустрії 

і лідерів своєї галузі, трохи не опинилася на межі фінансового краху. Рада 

директорів запросив на фірму зовнішнього консультанта з компанії 

«Маккінзі» Діагноз, поставлений Л. Герстнера: IBM рекомендується 

змінити культуру управління, для цього необхідно: 

1. Уважно стежити за ринком і пропонувати споживачеві те, що хоче 

він, а не бюрократ. 

2. Компанія повинна твердо дотримуватися у своїй діяльності лінії на 

задоволення попиту на ринку. 

3. Весь управлінський апарат повинен працювати разом як єдина 

команда.  

Герстнер встановив вісім принципів управління, тим самим змінивши 

корпоративну культуру IBM, яка була актуальна в умовах, коли фірмі 

належало 40% прибутку на світовому комп'ютерному ринку. Громіздкий 

бюрократичний апарат виявився не здатним зрозуміти, що навколишній світ 

змінився, причому так швидко і в таких напрямках, що під загрозу було 

поставлено фінансове благополуччя компанії [81]. 

Така корпоративна культура може ідентифікуватися як «рольова», вона 

націлена на стабільність, надійність, кожен працівник займає своє місце в 

ієрархії та виконує роль в загальному потужному механізмі., має чіткі 

обов’язки, дотримується формальних комунікацій та правил, всі процеси 

чітко регламентовані. Може бути використана в Україні для великих 

компаній, в першу чергу промислових, які достатньо тривалий час 

функціонують на ринку та не мають гострої потреби в постійному перегляді 

положень корпоративної культури. 
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Microsoft Corporation – одна з найбільших транснаціональних компаній 

з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для різного роду 

обчислювальної техніки, місія якої – сприяти людині та суспільству у всьому 

світі реалізувати свій потенціал повною мірою. HR-департамент не 

підкоряється ген директору, кожен співробітник максимально самостійний, 

кадровий резерв складається не з працівників компанії. У компанії 

пріоритети приймаються на 5 років, і від них залежить не тільки 

функціонування бізнесу, а й HR-стратегія. Ці пріоритети пов'язані як з 

глобальним бізнесом (розвиток хмарних технологій, фокус на споживача), 

так і з локальним ринком (наприклад, в Україні – боротьба з піратством, 

регіональний розвиток бізнесу, пропозиції для компаній малого і середнього 

бізнесу; розвиток конкурентоспроможності країни – реалізація потенціалу 

Україна через інновації). Для реалізації стратегій компанія постійно 

займається активним пошуком талантів. Однак саме поняття кадрового 

резерву в Microsoft дещо відрізняється від загальноприйнятого. 

У німецьких компаніях на прийом до керівництва необхідно 

записуватися заздалегідь, а звертатися до шефа-німця нерідко слід не тільки 

по імені і прізвища, але і з назвою його посади. 

Найбільш поширений компонент корпоративної культури – це 

наявність командних заходів, які зазвичай спрямовані на різні святкування, 

наприклад, дня компанії; дня галузі або професійного свята; днів народжень 

співробітників; дитячих свят (Дня школяра або Дня знань); досягнення 

компанією певних фінансових результатів; будь-яких інших подій в житті 

організації. 

Особливістю, яка набула розвитку в публічному правлінні у Франції у 

60-70–х роках минулого століття стала розробка та виготовлення 

корпоративних засобів масової інформації, які активно використовують й у 

наш час, використовуючи окрім традиційних форм й новітні, такі як сторінки 

органу управління у соціальних мережах, виготовлення відео контенту для 
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відеохостингу Youtube та інші сучасні елементи медіа технологій. Так 

активно використовують такі елементи, як:  

1) корпоративна газета (друкується або в друкарні, або за допомогою 

офісної техніки);  

2) корпоративний веб-сайт як для внутрішнього, так і для зовнішнього 

користування; внутрішній сайт називають Інтернетом, це дуже зручний засіб 

для внутрішнього спілкування і локальних досліджень;  

3) інформаційні дошки, на яких в друкарському вигляді розміщується 

вся інформація, яка доноситься до співробітників різними джерелами: 

електронною поштою, на зборах, наказами, оголошеннями тощо; зазвичай 

такі дошки розміщують на центральних (прохідних) для всіх співробітників 

місцях;  

4) інформаційні листи (розсилаються працівникам в електронному або 

в друкарському вигляді); 

5) корпоративні сторінки в соціальних мережах (Facebook, Instagram та 

інші). 

Ще один компонент корпоративної культури – корпоративні 

документи, в яких прописані різні положення кадрової політики. Це можуть 

бути:  

1) положення про адаптацію;  

2) положення про мотиваційну і компенсаційну політику;  

3) положення про преміювання;  

4) положення про кар’єрне підвищення;  

5) положення про відділи (організаційна структура, рівні ієрархії, 

структура підлеглості і внутрішніх комунікацій);  

6) положення про внутрішніх клієнтів і взаємозв’язки (скорочена версія 

бізнес-процесів);  

7) положення про оцінку персоналу, нагородження і конкурси;  

8) положення про корпоративні свята.  
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Заслуговує на увагу японський досвід формування корпоративної 

культури публічного управління, який дозволив цій державі досягти високої 

ефективності службовців. Феномен Японії пояснюється у першу чергу тим, 

що японський економічний розвиток спрямований на випуск 

конкурентоспроможної продукції, впливає на все державний високий рівень 

сервісу у публічних адміністраціях, які багато в чому спрямовані на 

вирішення проблем бізнесу та промисловості. Така цільова установка 

обумовлена бідністю природних сировинних і енергетичних ресурсів, а 

відтак, для ефективного функціонування і розвитку економіки, та відповідно 

суспільства необхідно, дотримуватись високого рівня якості у всіх сферах 

діяльності держави. У роботах висвітлено японський досвід управління та 

підходи до формування його корпоративної культури. Українським 

службовцям слід переносити позитивний японський досвід формування 

корпоративної культури на вітчизняні публічні організації, проте робити це 

потрібно з врахуванням особливостей українського менталітету та реалій 

нашої країни [60].  

Менеджмент у Японії, як в будь-якій іншій країні, відбиває її історичні 

особливості культури і громадську психологію. Він безпосередньо 

пов'язаний з суспільно-економічним укладом країни. Японський менеджмент 

заснований на колективізмі, використанні морально-психологічних важелів 

впливу на особистість. Це відчуття обов'язку перед колективом, що у 

японському менталітеті майже тотожний почуттю сорому. Податкова 

система дбає про усереднення доходів населення і його матеріального 

становища, у суспільстві мінімальне розшарування з добробуту, і це дозволяє 

використовувати почуття колективізму з найбільшим ефектом.  

Японський метод управління відрізняється від використовуваних 

методів у більшості країн Європи і Америки насамперед своєю 

спрямованістю: основним предметом управління у Японії є праця. Мета, яку 

ставить собі японський управляючий – збільшити ефективність роботи за 

рахунок підвищення продуктивності праці управлінців.  
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На думку японського фахівця з менеджменту Хидеки Йосихара, є сім 

характерних ознак японського управління [81]:  

1. Гарантія зайнятості і створення умов довірливості.  

2. Гласність й національні цінності корпорації.  

3. Управління, засноване на інформації.  

4. Управління, орієнтоване на якість.  

5. Особиста гордість керівника залежить від закріплення зусиль з 

контролю якості .  

6. Постійна присутність керівництва з виробництва.  

7. Підтримка чистоти і порядку.  

Японське суспільство загалом однорідне і пронизане духом 

колективізму. Вони уважно спостерігають за подіями у світі та систематично 

поповнюють інформацію з-за кордону, запозичують і швидко засвоюють нові 

технологічні методи й процеси. Японські працівники не чинять опору 

впровадженню новацій технічного прогресу, для них інновація – це основа 

економічного зростання.  

Важливою особливістю японського менеджменту та політики 

формування корпоративного іміджу є концепція безперервного навчання. 

Японці впевнені, що безупинне навчання призводить до постійного 

вдосконалення майстерності. Кожна мисляча людина шляхом безперервного 

навчання може покращити виконання своєї роботи. Це призводить до 

саморозвитку, а досягнуті результати приносять моральний прибуток. З 

іншого боку, метою навчання є підготовка до відповідальнішої роботи і 

підвищення на службі. Але, на відміну від західного підходу до управління, 

японці надають особливе значення вдосконаленню майстерності без 

очікування будь-якої матеріальної користі. Японці переконані, що 

поліпшення майстерності саме собою може приносити людині величезне 

задоволення [91]. 

Аналіз зарубіжної і вітчизняної літератури свідчить про те, що нині 

дослідниками запропонований широкий спектр підходів до типології 
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корпоративної культури, тому в цьому випадку дуже важлива 

систематизація, яка покликана підвищити ефективність використання різних 

типологій.  

Узагальнивши основні типи корпоративних культур за найбільш 

істотними ознаками, можемо навести таку їх класифікацію.  

1) За ступенем взаємної адекватності домінуючої ієрархії цінностей і 

переважаючих способів їх реалізації корпоративні культури поділяються на:  

– стабільні (висока міра адекватності);  

– нестабільні (низька міра адекватності).  

Стабільна корпоративна культура характеризується чітко заданими 

нормами поведінки і традиціями, нестабільна – відсутністю чітких уявлень 

про оптимальну, допустиму і недопустиму поведінку, а також коливаннями 

соціально-психологічного статусу працівників.  

2) За ступенем відповідності ієрархії особистих цінностей кожного із 

співробітників та ієрархічної системи внутрішньогрупових цінностей 

корпоративні культури поділяються на:  

– інтегративні (високий рівень відповідності);  

– дезінтегративні (низький рівень відповідності).  

Інтегративна культура характеризується єдністю громадської думки і 

внутрішньогруповою згуртованістю, дезінтегративна – відсутністю єдиної 

громадської думки, роз’єднаністю і конфліктністю.  

3) Залежно від характеру впливу корпоративної культури на загальну 

результативність діяльності підприємства виділяють:  

– позитивні;  

– негативні корпоративні маркетингові культури.  

Корпоративна культура організації позитивна, якщо вона сприяє 

ефективному вирішенню проблем і зростанню продуктивності, стимулює 

результативність діяльності підприємства і його розвиток, є джерелом 

ухвалення грамотних управлінських рішень. Негативна культура – джерело 

опору і загального хаосу, вона може перешкоджати ефективному процесу 
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ухвалення рішень, загальному функціонуванню підприємства і його 

розвиток  [25]. 

Корпоративна культура, що склалася, далеко не завжди сприяє 

ефективній роботі персоналу. Причина може полягати в тому, що культуру 

характеризує невисокий рівень довіри між працівниками і керівництвом, у 

відсутності у працівників прагнення брати на себе відповідальність, 

проявляти ініціативу, дотримуючись пасивної, вичікувальної позиції. 

Загалом боязкість працівників проявляти ініціативу характерна для 

корпоративної культури більшості українських публічних організацій.  

Корпоративна культура може виступати як дієвий інструмент, що 

забезпечує настрій персоналу на високу продуктивність і високу якість в 

роботі. Формування і підтримка такої культури, яка б підвищувала віддачу 

від людей, що працюють в організації, сприяла підвищенню її ефективності і 

конкурентоспроможності, – це одне з найважливіших стратегічних завдань 

вищого керівництва публічного управління. 

 

2.3. Проблеми розвитку корпоративної культури 
публічного  управління в Україні 

 

Проблеми розвитку корпоративної культури публічного  управління в 

Україні на сучасному етапі державотворення можуть бути розглянуті в 

контексті загальних тенденцій та умов підвищення ефективності публічного 

управління. Однією із надважливих умов підвищення ефективності 

публічного управління є гармонізація індивідуальних, групових та 

організаційних цінностей із законодавчо декларованими, нормативно 

визначеними ціннісними вимогами до здійснення професійної діяльності у 

цій сфері. Це привертає все більшу увагу дослідників сучасного управління 

до процесів формування корпоративної культури, що може виступати як 

дієвий інструмент, підвищення продуктивності та якості в роботі органів 

публічної влади.   
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Виходячи із мети роботи було запропоновано підхід до структури 

експериментально-діагностичного дослідження проблем розвитку 

корпоративної культури публічного управління. Він передбачає комплексний 

аналіз проблеми і охоплює три блоки: перший - дослідження ціннісних 

орієнтацій та управлінської культури публічних службовців, другий - 

дослідження ефективності діяльності органів публічної влади; третій – 

дослідження культури взаємовідносин в органах публічної влади та типу  

корпоративної культури в організації.  

Перший блок. Дослідження ціннісних орієнтацій та управлінської 

культури публічних службовців. Аналіз експертного опитування серед 

державних службовців чотирьох областей України (Харківської, Луганської, 

Сумської, Полтавської), де приймало участь 200 осіб різних вікових груп  ( 

від 22 до 35 років, від 35 до 50 років та від 50 до 60 років), було представлено 

в роботі С. Гайдученко. За результатами експертного опитування було 

встановлено, що розвиток цінностей  особистості, творчості, збереження 

власної індивідуальності, в різних вікових категоріях, 

реалізовано нерівномірно. Так, перша вікова група характеризується 

незадоволеністю статусом і кар’єрою, наявністю потреб самовиправдання, 

уникнення небезпеки та невдачі (65% чоловіків, 40% жінок); друга – 

більшою задоволеністю статусом і кар’єрою, прагненням до 

самовдосконалення та самореалізації (46% чол., 30% жін.); третя – 

задоволеністю статусом і кар’єрою, проте низьким рівнем соціальної 

активності і прагнення до особистісного розвитку (27% чол., 14% жін.) [35; 

36]. 

Крім того, на основі дослідження ціннісних орієнтацій  встановлено, 

що з професійними досягненнями найбільш пов’язані такі  цінності, як 

самовдосконалення та самореалізація, рівень яких сприяє успіху та 

ефективності праці. Так, серед усіх вікових груп зафіксовано незадоволеність 

статусом, кар’єрою та відсутністю перспектив професійного зростання, що і є 

результатом конфлікту цінностей [35; 36]. 
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Подальший аналіз продемонстрував наступні проблеми сучасного 

стану корпоративної культури в публічному управлінні. Майже сто відсотків 

респондентів дотримуються норм поведінки та цінностей організації, а до 

основних чинників конфліктів у колективі відносять непрофесійність 

керівників (36%) та конкурентну боротьбу між співробітниками (42%) [35]. 

Щодо невдоволеності й проблем, які продемонструвало дослідження, 

то бачимо наступне. Найнижчу оцінку респондентів (1–2 бали з 5) отримали 

системи оплати їх  праці, заохочень та пільг, комунікації та інформації, а 

також стиль та методи керівництва. Задоволеність респондентів  

можливостями кар’єрного зростання, робочим місцем та умовами праці 

відповідає 2–3 балам шкали оцінювання. Рівень задоволеності 

інформаційним, програмним та технічним забезпеченням разом  з об’ємом 

робіт та оцінюванням результатів їх роботи оцінено службовцями-

респондентами 3–4 балами [35].  

Були виділені дві основні категорії опитуваних:  ті, що працюють в 

адміністрації (60 % респондентів); ті, що працюють в райраді (40 % 

респондентів). Вони дали оцінку загального рівня ефективності 

управлінської діяльності службовців в Україні, що приведені в табл. 2.1. Дані 

таблиці свідчать, що 54 % опитаних службовців адміністрації і 58 % 

службовців респондентів районної ради оцінюють стан ефективності 

державної служби в Україні як задовільний. 

Таблиця 2.1 

Оцінка загального рівня ефективності органів публічної влади 

в Україні,  % 

Рівень ефективності Відповіді працівників 
установ 

Адміністрації 
та управлінь 

Районної ради 

1 2 3 

Високий, цілком задовільний 3 2 

Середній, задовільний 54 58 

Низький, незадовільний 36 40 

Не дали відповіді 7 - 
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Оцінюючи рівень культури управління в організаціях, в яких працюють 

респонденти, більшість з них (64%) зазначили, що він є середнім. В той же 

час, 67 % опитаних відзначили, що працюють у цілком дієздатному 

колективі, тобто, за їхньою думкою, немає прямої кореляції між рівнем 

культури управління та дієздатністю колективу. 

Серед тих опитаних, які відзначили, що вони мають високий рівень 

управлінської культури, головними чинниками, що сприяли його 

формуванню, відзначають такі, насамперед суб’єктивні чинники: підвищення 

професіоналізму в процесі виконання службових обов’язків (50 %); 

особистий стиль діяльності (50%). Тим, хто оцінює власний рівень культури 

праці як середній, для забезпечення високого рівня культури більш за все 

бракує: матеріальної мотивації (54%); створення належних умов праці (44%), 

тобто чинників, які можна віднести до об’єктивних. Саме створення 

належних умов праці (44%) разом із професійним відбором працівників і 

кадрових змінах (65%) є, на думку опитаних, також і тими чинниками, що 

можуть сприяти підвищенню ролі керівника у формуванні управлінської 

культури державних службовців. Основними ж шляхами формування 

культури службовця (суб’єктивним фактором), респондентами визначаються 

такі: професійна підготовка (76%); постійна самоосвіта і самовдосконалення 

(68%); підвищення кваліфікації(54%); зростання заробітної плати (52%). 
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Таблиця 2.2 

Шляхи формування культури праці публічних службовців, % 

Шляхи формування культури 
праці державних службовців 

Працівники 
державної 

адміністрації 

Працівники 
районної 

ради 

1 2 3 

Приклад роботи керівника 20 24 

Наявність здорової конкуренції між 
службовцями 

18 19 

Впровадження інновацій 43 24 

Зростання заробітної плати 45 46 

Підвищення рівня культури 
організації, де працює службовець 

34 23 

Створення позитивного образу 
державного службовця ЗМІ та 

художніми засобами 

45 23 

Творчий підхід до праці 22 20 

Підвищення культурного рівня 55 43 

Постійна самоосвіта та 
самовдосконалення 

23 19 

Стажування за кордоном 12 20 

Професійне (апаратне навчання в 
колективі) 

14 20 

 

На запитання «Які, на Вашу думку, головні шляхи формування 

культури публічних управлінців» респонденти дали відповіді, що наведені в 

табл. 2.2. Як ми бачимо з таблиці, такий чинник як творчий підхід до праці, 

хоча і визначається певною частиною респондентів як значущий для 

формування високої культури службовця, але не сприймається більшістю як 

головний. Більшість опитаних (42%) визначають, що вони проявляють 

творчість у роботі лише у міру необхідності. В той же час, слід відмітити, що 

згідно із законом України «Про державну службу», творчість є одним з 

основних обов’язків державних службовців [35]. Що ж має сприяти 

формуванню творчого підходу до роботи? На думку респондентів, це, в 

першу чергу мотиваційні чинники: матеріальні стимули (91%) та бачення 

перспектив просування по службі (78%). До речі, опитані відзначили, що у 
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своїй кар’єрі службовці орієнтуються переважно на професіоналізм (58%) та 

знайомства (48%). 

Другий блок досліджень стосується оцінки ефективності діяльності 

місцевих органів влади в сучасних умовах. Спираючись на соціологічне 

дослідження, що проводилося О. Котуковим у межах виконання проекту 

«модель оптимізації розподілу функціональних обов’язків місцевих 

адміністрацій», та поведений нами аналіз чинників розвитку корпоративної 

культури в органах публічної влади, можна виявити взаємозв’язок між 

ефективністю діяльності та рівнем розвитку корпоративної культури. 

Емпіричний етап соціологічного дослідження проходив з 11 по 21 березня 

2019 р. і включав:соціологічне опитування працівників місцевих органів 

влади (загальна кількість респондентів склала 161 особу, які розподілилися 

таким чином:  за районами: Оріхівський – 63 особи (39%); Чернігівський – 35 

осіб (22%); Біловодський – 63 особи (39%); за місцем роботи: РДА – 74 особи 

(46%); ОМС – 87 осіб (54%);  індивідуальні співбесіди з керівництвом 

районних державних адміністрацій (РДА) і органів місцевого самоврядування 

(ОМС); аналіз нормативної бази діяльності РДА. Усі дані у дослідженні 

наводяться у % до тих респондентів, які відповіли на запитання [80]. 

За результатами дослідження було виявлено декілька чинників, що 

впливають на ефективність діяльності органів влади, серед, яких значне місце 

займали ознаки рівня корпоративної культури в організації. Так, на низьку 

заробітну плату вказали 47% респондентів, відсутність матеріальних 

стимулів у працівників - 47%, низький рівень фінансового забезпечення - 

42%, відсутність необхідної матеріальної бази, ресурсів - 22%, бюрократизм -

21%. Крім цих чинників в органах місцевого самоврядування відмічають ще 

такі, як недосконалість правової бази (29%) та відсутність реального 

розподілу повноважень з іншими органами влади (21%). Утім рівень 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення районних державних 

адміністрацій порівняно з органами місцевого самоврядування є значно 

нижчим, що негативно впливає на ефективність їх роботи. 
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Працівники місцевих органів влади мають дещо спотворене розуміння 

основної мети діяльності своїх організацій, вбачаючи її у виконанні 

розпоряджень вищих органів влади, однак деякі чинники оцінюють 

конструктивно. На рис. 2.2. вказують на чинники, що впливають на 

досягнення мети організації.  

 

Рис. 2.2. Розподіл відповідей на питання «Наскільки сприяє 
досягнення мети діяльності Вашої організації рівень її забезпечення різними 
ресурсами?» 

 

Працівники місцевих органів влади вбачають, що значно сприяє 

досягненню мети діяльності вашої організації рівень її кадрового та 

інформаційного забезпечення (0,51, 0,57). 

Крім того, на досягнення мети впливає організаційна структура 

органів влади (рис. 2.3) 
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Рис. 2.3. Розподіл відповідей на питання «Чи сприяє досягненя мети 

діяльності Вашої організації її організаційна структура?» 

 

На цьому фоні більшість опитаних визнали соціальні пріоритети 

(підвищення рівня добробуту громади та задоволеності діяльністю) 

головними у своїй роботі і позитивно оцінили нинішню структуру своїх 

організацій (рис. 2.4.).  

 

Рис. 2.4. Розподіл відповідей на питання «За якими показниками 
можна оцінювати діяльність органів влади?» 

 

Утім рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

районних державних адміністрацій порівняно з органами місцевого 

самоврядування є значно нижчим, що негативно впливає на ефективність їх 

роботи, а конкретно на ефективність різних функцій (рис. 2.5.)  
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Рис. 2.5. Оцінка ефективності виконання структурними підрозділами 
органів влади різних функцій 

 

Отже, можна зробити висновок, що ефективність діяльності 

публічних організацій є недостатньою, що виявляється в якості надання 

адміністративних послуг, у недостатній взаємодії з громадськістю тощо. 

Однак можливо впливати на цей процес через підвищення рівня 

управлінської культури, мотивації, моральної та матеріальної стимуляції, 

кадрового та інформаційного забезпечення. 

За результатами першої методики М. Вудкока та Д. Френсіса «Аналіз 

своїх обмежень» були визначені власні здатності та обмеження в управлінні. 

Дана методика дозволила кількісно визначити 11 показників, що 

характеризують рівень управлінських навиків (вміння управляти собою, 

наявність особистих цінностей і цілей, здатність до самовдосконалення, 

навички вирішення проблем, наявність творчого підходу, вміння впливати на 

людей розуміння принципів управлінської праці, навички керівництва, 

вміння навчати і здатність формувати робочі групи).  

Експерти визначили наступні здібності: а) здатність управляти собою; 

б) наявність чітких цінностей; в) формування чітких особистих цілей; г) 

здатність до саморозвитку; д) навички вирішення проблем; е) вміння 

впливати на оточуючих; ж) усвідомлення особливостей управлінської 
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роботи; з) спроможність керувати; и) вміння навчати та розвивати підлеглих. 

Як обмеження виділено недостатній творчий підхід (недостатнє 

використання творчого потенціалу), невміння впливати на людей та 

формувати та розвивати ефективні робочі групи (Див. таб. 2.3.). 

Причиною недостатнього творчого підходу може бути недостатнє 

переконання в правильності та значущості того, що власне відбувається, 

роз’яснення дій, мотивація взагалі. Кожному управлінцю для досягнення 

висот управлінської культури, а отже і для забезпечення ефективності 

діяльності організації в цілому, потрібно намагатися як найкраще 

оволодівати умінням реально оцінювати власні не лише сильні, але й слабкі 

сторони та цілеспрямовано працювати над удосконаленням своїх 

професійних навичок  та культури ділового спілкування. При цьому 

завданням є не лише постійне самопізнання, але й безперервне особистісне 

самовдосконалення для забезпечення ефективного управління, оскільки, 80 

% успіху залежить від керівника і тільки 20 % – від підлеглих. 
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Таблиця 2.3 

Визначення здібностей та обмежень в управлінні  
 

Здатності 
*якщо у стовпчику з певною літерою 

позначок більше половини 

Обмеження в управлінні 
*якщо у стовпчику з певною літерою 

позначок менше половини 

Позначк
и 

Буквою 

 1. Здатність управляти собою  Невміння управляти собою A 

 2. Наявність чітких цінностей  Розмиті цінності В 

 
3. Формування чітких особистих 
цілей  

Нечіткі особисті цілі С 

 4. Здатність до саморозвитку  Обмежений саморозвиток D 

 
5. Навички вирішення проблем 

 

Недостатні навички вирішення  
Проблем 

Е 

 
6. Винахідливість та здатність до  
інновацій  

Недостатній творчий підхід 
F 

 7. Вміння впливати на оточуючих  Невміння впливати на людей G 

 

8. Усвідомлення особливостей 

управлінської роботи 

 

Недостатнє розуміння 
особливостей  
Управління 

Н 

 
9. Спроможність керувати 

 

Недостатня здібність до 
керівництва 

I 

 
10. Вміння навчати та розвивати  
підлеглих  

Невміння навчати підлеглих 
J 

 

11. Здатність формувати та 
розвивати 

ефективні робочі групи  

Низька спроможність 
формування  
ефективних робочих груп 

К 

 

 

Керівник повинен мати: 1) особистісні якості: високі моральні 

стандарти, внутрішню культуру, турботливість, оптимізм, доброзичливе 

ставлення до людей та ін.;  2) професійні якості: професійну компетентність, 

ерудицію, прагнення до вдосконалення, набуття нових знань, пошук нових 

форм і методів роботи тощо; 3) ділові якості: організаційні здібності, 

рішучість, сміливість, наполегливість, контактність, комунікабельність, 

прагнення до змін, здатність до ризику. Такий комплекс якостей  сучасного 

керівника в публічному управлінні є основою його управлінської культури. 

За результатами експертного дослідження визначено проблеми 

розвитку корпоративної культури в органах публічної влади. А саме, 

відмічено домінування двох неконструктивних видів культур: «оборонно-

пасивного» та «оборонно-агресивного» стилів, що створюють негативне 

середовище в колективі. Враховуючи це, необхідно приділити увагу щодо 
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формуванню нової кукльури. Для цого необхідно розробити стретегію, 

систему методів, інструментів щодо підвищення корпоратвної культури, 

зробити акцент на формування  типу культур гуманістичнлї спрямованості та 

усунення негативних явищ щодо розвитку корпоративної культури.   

Крім того, серед проблеми розвитку корпоративної культури в органах 

публічної влади, зазначено таке, що орієнтація на стиль діяльності «команда» 

в роботі публічних службовців виражена недостатньо, що зумовлено низкою 

об'єктивних та суб'єктивних причин. До об’єктивних причин належить 

наявність більш формалізованої організації діяльності у сфері публічної 

служби, до суб’єктивних - відсутність психологічної підготовки керівників та 

персоналу владних установ до партнерської взаємодії та роботі в команді. 

Виходячи з цього, підкреслюється необхідність перетворення та 

вдосконалення організаційної структури влади і владно-суспільних відносин 

в Україні, переходу до нових моделей публічного управління та розробки 

комплексної програми по формуванню психологічної культури керівників в 

сфері публічного управління. 

Отже, в цілому щодо ефективні діяльності публічних організацій, то 

вона є недостатньою, що виявляється в якості надання адміністративних 

послуг, у недостатній взаємодії з громадськістю, однак можливо впливати на 

цей процес, через підвищення рівні корпоративної культури, мотивації, 

моральної та матеріальної стимуляції, кадрового та інформаційного 

забезпечення. 
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Стратегічні пріоритети модернізації розвитку корпоративної 
культури публічного управління в Україні 

 

На основі теоретичного аналізу проблеми та вивчення сучасного 

стану розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні 

з’ясовано, що якість публічного управління залежить від встановлення 

балансу між індивідуальними і колективними інтересами, між економічними 

та соціальними цілями і розширенням меж співпраці. Це вимагає змін 

традиційної культури взаємодії громадян і публічної влади та формування 

оновленої корпоративної культури публічного управління.  

Класифікації основних форм культури публічного управління в 

Україні та визначення  корпоративної культури як комплексного та 

багатовимірного соцієтального явища, що охоплює ціннісні, 

інституціональні та комунікаційні рівні публічного управління та формує 

соціокультурний простір публічного врядування, детермінує поведінку 

службовців органів публічної влади, дозволяє стверджувати, що 

управління розвитком корпоративної культури публічного управління в 

Україні одночасно є процесом модернізації системи етичних цінностей, 

правил та процедур безпосередньо процесів управління і організації 

комунікаційного процесу. 

Виходячи з вищесказаного, управління розвитком корпоративної 

культури публічного управління вимагає комплексного підходу, який 

приводить у дію системи й структури, здатні запобігти можливим проблемам 

або розв'язати поставлені завдання. Доцільним видається, у межах цілей 

нашого дослідження, проаналізувати структуру механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління,  що реалізуються відповідно 
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до методів впливу суб’єкта розвитку корпоративної культури публічного 

управління на об’єкт.  

Визначення стратегічних пріоритетів модернізації розвитку 

корпоративної культури публічного управління засновано на дослідженнях 

комплексного підходу до механізмів державного управління, які 

розглядаються в роботах В. Бакуменко [14; 15; 53], Н. Нижник [107; 108], 

О.   Коротич [76], О. Крутій [83; 84; 85] та ін. Так,  В. Бакуменко зазначає, що, 

для більш повного дослідження предмета науки державного управління та 

суттєвого підкріплення її методів сприяє комплексний підхід. На його думку, в 

науці державне управління комплексний підхід є способом «дослідження 

суспільного управління, який, виходячи з його складності та неоднозначності у 

методологічному плані, дає можливість вийти за межі суто адміністративно-

управлінської сфери й застосувати методи інших наукових знань – політології, 

економіки, юридичної науки, державного управління, менеджменту, історії, 

соціології, філософії, психології тощо. Це сприяє більш повному дослідженню 

предмета науки та суттєвому підкріпленню методів управлінської науки 

арсеналом i результатами міжпредметних досліджень» [53, с. 329]. 

В дослідженні О. Крутій щодо взаємодії органів влади та 

громадськості, запропоновано комплексний підхід та розроблено 

концептуальну модель діалогової взаємодії органів влади та громадськості.  

Автором зазначено, що реалізація діалогічних форм взаємодії органів влади і 

громадськості залежить від створення об’єктивних умов їх формування 

(законодавчих, економічних, організаційних, інформаційних тощо). З іншого 

боку, суб’єктивною умовою є психологічна складова діалогової взаємодії. 

Таким чином, концептуальна модель охоплює два боки розвитку діалогової 

взаємодії – на рівні інституційної взаємодії органів влади та громадськості та 

такої ж взаємодії на міжособистісному рівні. Якщо інституціональний рівень 

відображений в організаційно-правовому механізмі, то міжособистісний 

рівень має бути відображений в соціально-психологічному механізмі. 
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Враховуючи причини, структуру та механізми розвитку корпоративної 

культури публічного управління в Україні, нами запропоновано 

концептуальну модель, що має трирівневу структуру, базується на 

комплексному застосуванні механізмів державного управлінні, забезпечує 

реалізацію управлінської діяльності з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних 

чинників і функціонує відповідно до методів впливу суб’єкта управління на 

об’єкт. Вдосконалення механізмів запропонованої моделі потребує окреслення 

сучасних пріоритетів з урахуванням суб’єктів та об’єктів управління розвитком 

корпоративної культури, організаційних, правових, адміністративних, 

соціально-психологічних та медійних чинників. 

Отже, сучасними пріоритетами дієвості механізмів культуральної 

модернізації та розвитку корпоративної культури публічного управління в 

Україні є поєднання об’єктивних (організаційно-правових) та суб’єктивних 

(соціокультурних та комунікаційних) чинників розвитку корпоративної 

культури публічного управління. Об’єктивні складові забезпечують 

впорядкованість та узгодженість діяльності таких державних структур, які 

приймають участь у здійсненні механізму розвитку корпоративної культури 

публічного управління, а також змістовне доопрацювання відповідних законів 

та інших нормативно-правових актів. Суб’єктивні складові полягають в 

забезпеченні багатовимірності медіа-комунікаційного, соціально-

психологічного та соціокультурного  інструментарію. 

Визначена специфіка реформування системи механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні на основі сучасних 

пріоритетів їх дієвості стала підставою розробленої моделі функціонування 

та розвитку зазначених механізмів, яка охоплює таке:1)  інституціональний 

рівень (нормативно-правові та адміністративно-організаційні механізми); 

2) комунікаційний рівень (соціально-психологічний і медіа-комунікаційний 

механізми); 3) ціннісний рівень (соціокультурний та мотиваційний 

механізми) (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Модель розвитку корпоративної культури публічного 
управління в Україні 

 

До суб’єктів управління розвитком корпоративної культури публічного 

управління можна віднести представників органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства, які в межах своєї 

компетенції вирішують проблеми формування та розвитку корпоративної 

культури. 
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Об’єкти управління розвитком корпоративної культури публічного управління 

(службовці органів публічної влади) 

Суб’єкти розвитку корпоративної культури публічного управління 

Органи публічної влади, інституції громадянського суспільства 

Комунікаційний рівень управління 

 Соціально-психологічний 
механізм 

Забезпечення багато-вимірності розвитку корпоративної 
культури публічного управління із застосуванням 

комунікативних технологій щодо розвитку управлінців та 
створенню позитивного мікро клімату в колективі 

Медіа-комунікаційний 
механізм 

Забезпечення багатовимірності в розвитку корпоративної 
культури публічного управління із застосуванням 

корпоративних медіа та соціальних мереж  

Інституційний рівень управління 

Нормативно-правовий 
механізм 

Змістовне доопрацювання законів та інших нормативно-

правових актів  

Адміністративно-

організаційниймеханізм 

Забезпечення впорядкованості й узгодженості діяльності 
структур, які приймають участь у розвитку корпоративної 

культури в публічному управлінні 

Ціннісний рівень управління 

Соціокультурний  
механізм 

Громадські комунікації та навчання, розробки й реалізації 
регіональних проектів, центрів психосоціального діалогу, 
розробка виховних і розвивальних заходів та тренінгів   

Мотиваційний механізм 
Досягнення балансу між суспільно корисною й особистісно-

ціннісною складовою законності дотримання етичних норм, 
(контроль, матеріальні й моральні стимули, етичні кодекси) 
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Об’єктами управління розвитком корпоративної культури публічного 

управління є публічні управлінці. 

Інституційний рівень складають нормативно-правовий та 

адміністративно-організаційного механізми, які охоплюють комплекс 

адміністративно-організаційних засобів, що визначають порядок здійснення і 

структуру державного та нормативно-правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується функціонування компонентів державно-управлінської 

діяльності. Реалізація цих механізмів передбачає  змістовне доопрацювання 

законів й нормативно-правових актів, забезпечення впорядкованості та 

узгодженості діяльності структур, які приймають участь у розвитку 

корпоративної культури в публічному управлінні. Вказані перетворення  в 

системі публічного управління – це зовнішньо притаманний, об’єктивний 

компонент розвитку корпоративної культури.  

Нормативно-правовою базою управління розвитком корпоративної 

культури публічного управління є Конституція України, Закон України «Про 

державну службу», Закон України «Про очищення влади», Закон України 

«Про запобігання корупції», Закон України «Про соціальний діалог в 

Україні», Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, 

права і гарантії їх діяльності», Закон України «Про колективні договори і 

угоди», Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 

Закону України «Про адміністративні послуги»,  Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил етичної поведінки державних 

службовців» від 11.02.2016 р, Наказ Національного агентства України з 

питань державної служби 03.03.2016 № 50, Типові правила внутрішнього 

службового розпорядку, Стратегія державної кадрової політики в Україні на 

2012–2020 роки, «Кодекс корпоративної культури органів влади» у 2012-2014 

роках, «Єдині вимоги (стандарт)» до якості обслуговування організаційно-

інструктивні та частково методичні матеріали, що розроблені Міністерством 



79 

 

економічного розвитку і торгівлі України спільно із Офісом реформування 

адміністративних послуг.  

Базовою правовою основою формування, підтримки та розвитку 

корпоративної культури в органах публічної влади є такі дійсні на даний 

момент Закони та нормативно-правові акти, як  Закон України від 17 травня 

2012 року № 4722-VI «Про правила етичної поведінки»; Закон України від 14 

жовтня 2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції»; Закон України від 15 

грудня 2015 року № 889-VIІІ «Про державну службу»; Указ Президента 

України від 01 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки»; наказ Головного управління державної служби 

України від 04 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил 

поведінки державного службовця», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384; інші нормативно-правові 

акти у сфері державної служби та запобігання і протидії корупції., Єдині вимоги 

(стандарт)». 

Комунікаційний рівень охоплює медіа-комунікаційний та соціально-

психологічний механізми державного управління розвитком корпоративної 

культури. Вказані механізми охоплюють характеристики цілеспрямованого 

комплексного процесу комунікації щодо створення оптимальних умов усіх 

видів взаємодії і передбачає активну співпрацю представників органів 

державної влади та громадськості. Медіа-комунікаційний механізм як 

система послідовних дій, комплекс методів та заходів медіа-комунікаційного 

характеру, характеризують інформаційні та медіа-комунікаційні процеси, 

суб’єктів комунікації, а також соціальні медіа технології широкого спектру. 

Соціально-психологічний механізм державного управління розвитком 

корпоративної культури охоплює систему послідовних дій, комплексу 

методів та заходів соціально-психологічного характеру, що характеризують 

інформаційні потоки та зворотній зв'язок у взаємодії органів влади та 

громадськості. Ці механізми носять комплексний характер та забезпечують 

багатовимірність розвитку корпоративної культури публічного управління із 
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застосуванням комунікативних технологій щодо розвитку управлінців та 

створенню позитивного мікро клімату в колективі із застосуванням 

корпоративних медіа та соціальних мереж.  

Розвиток технологій в наш час прогресує неймовірними темпами. 

Передача важливої інформації, яка нещодавно була в більшій мірі у вигляді 

випусків новин по теле- та радіо мовленню, виході друкованих газет або 

паперовому листуванні лише за перші роки ХХІ століття докорінно змінилася. 

Зараз з всеохоплюючим проникненням Інтернету передача будь-яких об’ємів 

інформації стала займати лічені секунди. Через це розвиток комунікаційних 

технологій майже з кожним роком переходить на інший рівень взаємодії й після 

стрімкого технологічного прогресу, який дав можливість використовувати 

персональні мобільні пристрої практично у всьому світі без обмежень, 

наблизився до неймовірних можливостей. Наші представники влади через 

певний проміжок часу зрозуміли важливість використання новітніх медіа-

комунікаційних технологій та використовують увесь спектр можливостей, 

комунікуючи з населенням через соціальні мережі та відео хостинги. Так, на 

сторінку шостого Президента України Володимира Зеленського на осінь 2019 

року у соціальній мережі Інстаграм було підписано більше 9 мільйонів 

користувачів цієї мережі. На ній, вірогідніше всього його прес-службою, 

викладається важлива інформація, відео звернення, звіти про закордонні 

відвідини та зустрічі.  

Публічне управління в Україні, трохи згодом, зрозуміло важливість 

даного напрямку комунікації й почало впроваджувати у більшості своїх 

структурних підрозділів сторінки та представництва у соціальних мережах, 

використовуючи комунікаційний елемент у взаємодії з населенням та донесенні 

важливої інформації, формуючи тим самим елемент лояльності й приватності 

до споживача їх послуг.  

Також використовуючи новітні технології почалася певна діяльність з 

розвитку корпоративної культури колективів управлінців. Так, створення 

закритих груп у соціальних мережах та месенджерах колективу управлінців 
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використовується, яку об’єднавча функція та пришвидшує адаптацію нових 

співробітників. Таким чином передається важлива інформація, як то зміни у 

законодавстві, формуються певні традиції, ритуали та свята колективу. Також 

на платформах соціальних мереж та відео хостингів відбувається розвиток 

корпоративних медіа, як зовнішніх, так і внутрішніх. Корпоративні медіа є 

власним комунікативним каналом організації, який має властивість широкого 

охоплення, безпосереднім доступом та високою якістю контакту з 

аудиторією, тобто співробітниками-управлінцями. Такі медіа, як вже 

зазначалося, діляться на внутрішні (відносини з партнерами, співробітниками 

в організації) і зовнішні (широка громадськість, населення), інформація, не 

дивлячись на різну спрямованість виходе з одного джерела – організації й 

формується відповідно до її завдань інформування.  

Щодо пріоритетів підвищення дієвості соціально-психологічного 

механізму, відзначимо важливість створення та реалізацію на регіональному 

рівні проектів для своєчасного надання кваліфікованої спеціальної 

психологічної допомоги в конфліктних ситуаціях, як для представників 

громадськості, так і для представників органів влади. Регіональний пілотний 

проект «Ефективне управління конфліктами. Базові навички медіатора» був 

реалізований на базі Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Метою цього проекту є поліпшення соціально-психологічного 

клімату в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та 

громадах, впровадження технологій менеджменту конфліктів та ефективної  

комунікації в діяльність державних інституцій.  

Ціннісний рівень охоплює мотиваційний та соціокультурний механізми 

державного управління розвитком корпоративної культури, які мають 

комплексний характер і забезпечують реалізацію управлінської діяльності 

щодо розвитку корпоративної культури з урахуванням суб’єктивних 

чинників. Мотиваційний механізм визначається як система параметрів, 

спонукальних послідовних дій, комплексу методів та заходів організаційно-
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правового та морально-етичниого характеру, що визначають ціннісний 

простір і корпоративну компетентність (ресурси та можливості учасників 

взаємодії) та спрямований на досягнення балансу між суспільно корисною й 

особистісно-ціннісною складовою законності дотримання етичних норм. 

Соціокультурний механізм державного управління розвитком корпоративної 

культури має комплексний характер і забезпечує реалізацію управлінської 

діяльності щодо розвитку корпоративної культури з урахуванням 

суб’єктивних (ціннісних та морально-етичних) чинників. Інструментами 

реалізації даного механізму є громадські комунікації та навчання, розробки й 

реалізації регіональних проектів, центрів психосоціального діалогу, розробка 

виховних і розвивальних заходів та тренінгів.  

Отже, прийнятий Кодекс корпоративної культури, визначає колективні 

цінності та основні пріоритети поведінки членів університетської спільноти. 

Кодекс – це нормативний документ розроблений відповідно до 

загальноприйнятих етичних норм. Він має стати основою саморегулювання 

поведінки та діяльності всіх членів університетської спільноти, а також 

сприятиме реалізації пріоритетних цілей розвитку університету, забезпечить 

комфортний морально-психологічний клімат у колективі. 

До структури Кодексу увійшли: 

- загальні положення; 

- основні цінності та принципи університетської спільноти; 

- загальні вимоги корпоративної культури СумДУ; 

- культура поведінки співробітників та осіб, що навчаються; 

- символи університету, традиції, ритуали; 

- механізми впровадження та відповідальності за порушення норм 

Кодексу; 

- прикінцеві положення. 

Кодекс корпоративної культури – ще досить новий нормативний 

документ для вишів України, проте подібний «стандарт» має кожен 

престижний вищий навчальний заклад світу. Кодекс має виховувати повагу 
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членів університетської спільноти до законів держави, формувати основні 

складові ідеології університету, сприятиме корекції системи цінностей у бік 

підвищення значимості знань, взаємоповаги, здатності до співчуття і 

розуміння проблем інших людей, закладати основи здорового способу життя, 

а також плекати високі естетичні смаки й потреби. Тобто, бачимо, що на 

основі даного прикладу ціннісний рівень, який охоплює мотиваційний та 

соціокультурний механізми державного управління розвитком корпоративної 

культури має спиратися на розробку кодексу корпоративної культури, що 

буде формувати ціннісний простір та корпоративну компетентність, а також 

встановлення стійких етичних норм у колективах. 

Таким чином, до стратегічних пріоритетів модернізації розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні нами виділено 

поєднання об’єктивних факторів вдосконалення культуральної модернізації 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні у 

відповідних організаційно-правових формах та суб’єктивних факторів – 

медіа комунікаційної, культуральної та корпоративної компетентності 

суб’єктів управлінської діяльності. Для повноцінного функціонування 

механізмів розвитку корпоративної культури публічного управління в 

Україні необхідна адекватна зміна не тільки в структурі, а в методології 

діяльності органів державної влади України. Налагодження дієвого діалогу 

органів державної влади і громадськості, використання новітніх медіа-

комунікаційних технологій, корпоративних медіа, основних корпоративних 

цінностей органів влади (традиції, ритуали, атрибути, свята), створення 

кодексу (стандарту) корпоративної культури, впровадження мотиваційних та 

тренінгових програм задля формування корпоративної культури публічного 

управління. 

Культуральна модернізація розвитку корпоративної культури 

публічного управління в Україні заснована на запропонованому нами 

комплексному підході та відображено в концептуальній моделі, що 

відповідає основним функціям управління, таким, як планування, мотивація, 
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організація та контроль. Вдосконалення механізмів розвитку корпоративної 

культури публічного управління ґрунтуватися на принципах 

багатовимірності підходів, варіативності форм, інституцій та інструментів 

публічного управління. 

 

3.2. Багатовимірний підхід до вдосконалення механізмів розвитку 
корпоративної культури публічного  управління в Україні  

 

Багатовимірний підхід до вдосконалення механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні  слід розглядати у 

контексті специфіки реалізації трирівневої моделі, що охоплює 

інституційний,ціннісний та комунікаційний рівні та відрізняється 

комплексним застосуванням нормативно-правового, адміністративно-

організаційного, соціокультурного, мотиваційного, соціально-психологічного 

та медіа-комунікаційного механізмів щодо дієвості розвитку корпоративної 

культури публічного управління в Україні. 

Щодо вдосконалення механізмів комунікаційного рівня авторської 

моделі розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні 

(соціально-психологічного та медіа-комунікаційного) слід зазначити, що 

провідним є забезпечення якості функціонування комунікаційних та 

медіатехнологій. Виходячи з аналізу та оцінки дієвості соціально-

психологічного та медіа-комунікаційного механізмів розвитку корпоративної 

культури публічного управління в Україні можна виявити актуальні напрями 

вдосконалення та реалізації даних механізмів. Так, перший показник – 

вмотивованість представників органів влади та громадськості на дотримання 

морально-етичних норм – актуалізує такий блок даного механізму як 

державно-управлінський комунікаційний інструментарій і передбачає 

досягнення балансу між суспільно корисною та особистісно-ціннісною 

складовою у сфері контролю за дотриманням етичних норм, а також  

передбачає такі інструменти як контроль, матеріальні та моральні стимули та 
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організаційні етичні кодекси. Другий показник – наявність знань та ступінь 

використання інформаційних та медіа-комунікативних технологій щодо 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні - 

актуалізує наступний блок даного механізму, такі як медіа комунікації та 

інформаційні технології розвитку корпоративної культури публічного 

управління в Україні, а також передбачає досягнення балансу у сфері 

соціальної комунікації. Для цього необхідним інструментарієм є соціальні 

мережі, використання новітніх медіа-комунікаційних технологій у зовнішній 

та внутрішній діяльності колективів публічного управління, тренінгова 

діяльність з удосконалення корпоративної культури у колективах управлінців 

та фахова підготовка керівників відповідним стилям роботи. Очікуваний 

ефект від застосування даного інструментарію це результативна діяльність 

органів публічного управління та їх керівників у взаємодії з громадськістю, 

створення комфортних умов праці для управлінців, сучасної складової 

корпоративної культури, а також підвищення медіа-комунікативної 

компетентності управлінців.  

Щодо вдосконалення механізмів ціннісного рівня авторської моделі 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні 

(соціокультурний та мотиваційний) слід зазначити, що провідним напрямом є 

формування  компетентності і вміння реалізовувати конструктивні стратегії 

управління розвитком корпоративної культури публічного управління. Це 

актуалізує наступний блок, як громадські комунікації та навчання і 

передбачає розробку та реалізацію регіональних проектів, центрів 

психосоціального діалогу та використання волонтерських культурно-масових 

виховних та розвивальних заходів і тренінгів з метою підвищення культури. 

Інструментарій що застосовувався для реалізації цього це посадові інструкції 

та ефективна організація праці. Використання основних корпоративних 

цінностей органу влади та колективу: корпоративні традиції, ритуали, 

атрибути, свята. Мотиваційний інструментарій: вмотивована поведінка щодо 

формування ефективної зовнішньої та внутрішньої корпоративної культури. 
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Очікуваний ефект від застосування даного інструментарію це формування 

шанобливого ставлення до органів публічного управління з боку 

громадськості, усвідомлення престижності роботи в органах публічного 

управління, встановлення відповідальності керівників за ефективність 

діяльності підлеглих і колективів,  за стан морально-психологічного клімату 

та за дотримання норм етики управлінців (рис. 3.2.).  

На рисунку 3.2 нами представлені напрями вдосконалення 

корпоративної культури публічного управління в Україні у розрізі суб'єктів 

розвитку корпоративної культури публічного управління за рівнями 

управління.  

Стосовно адміністративно-правового механізму, то намічений нами 

ефект вдосконалення корпоративної культури публічного управління в 

Україні має сприяти організаційній ергономічності та відповідності 

структури вимогам сучасного корпоративізму; має впроваджуватися дієва 

корпоративна культура в роботі органів публічного управління; відбуватися 

системний підхід до вчинення процедури надання послуг згідно 

корпоративної культури публічного управління. 
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Рис. 3.2. Напрямки вдосконалення корпоративної культури публічного 

управління в Україні 

Дані напрямки мають бути реалізовані завдяки наступному 

інструментарію: як, вже зазначалося вище, розробка загального кодексу 

корпоративної культури публічного управління; інноваційний підхід до 

вирішення системних типових управлінських завдань; створення 
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уніфікованого стандарту обслуговування та надання адміністративних послуг 

та створення якісних колективів публічних управлінців. 

Взагалі, що стосується інституційного рівня механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні, то варто зазначити, 

що за останні роки відбувалися певні зрушення. Так з метою надання 

методично-консультативної допомоги, забезпечення системного підходу до 

формування, підтримки та розвитку корпоративної культури у державних 

органах влади були розроблені методичні рекомендації щодо формування 

корпоративної культури у державних органах влади. Під корпоративною 

культурою державного органу у цих Методичних рекомендаціях розумілася 

унікальна система цінностей та переконань у державному органі, що 

безумовно підтримується всіма працівниками цього органу і пов'язана з 

кінцевою метою його діяльності, обумовлює поведінку всіх його працівників, 

способи прийняття рішень, шляхи об'єднання колективу та окремих 

працівників для досягнення поставлених перед ним цілей і завдань. Метою 

корпоративної культури є забезпечення високої результативності діяльності 

державного органу за рахунок підвищення ефективності управління та 

якісного поліпшення діяльності державного органу. Корпоративна культура у 

державному органі мала бути спрямована на вирішення таких основних 

завдань [2]: 

- забезпечення організаційної єдності державного органу; 

- забезпечення адаптації державного органу до політичних, соціально-

економічних та інших умов зовнішнього середовища; 

- формування позитивного іміджу державного органу; 

- регулювання партнерських взаємовідносин; 

- регулювання взаємодії з громадськістю. 

Нацдержслужба України надавала службам персоналу державного 

органу методично-консультативну допомогу щодо формування 

корпоративної культури, початковими формами такої взаємодії ставали 

розроблені кодекси корпоративної культури органів виконавчої влади та 
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місцевого самоврядування, проте трансформаційні процеси, які відбувалися в 

Україні на початку 2014 року суттєво вплинули на розвиток цього напрямку 

й реалізація процесу впровадження кодексу корпоративної культури 

призупинилася.  

Перейдемо до розгляду комунікаційного рівня управління. Він, у 

донному випадку, передбачає медіа-комунікаційні та соціально-психологічні 

механізми напрямків вдосконалення корпоративної культури в публічному 

управлінні. Так, медіа-комунікаційний механізм має на меті спродукувати 

наступний ефект: створення сучасної складової корпоративної культури 

публічного управління; формування позитивної складової публічного 

управління; доступність та ефективність комунікації з органами публічного 

управління; підвищення медіа-комунікативної компетентності. З 

інструментарію пропонуємо застосовувати наступні: використання новітніх 

медіа-комунікаційних технологій у зовнішній та внутрішній діяльності 

колективів публічного управління; розвиток та використання корпоративних 

медіа, соціальних мереж, піар технологій та соціальної реклами для 

налагодження якісної зовнішньої та внутрішньої комунікації.  

Взагалі, розвиток сучасних технологій останнім часом 

пришвидшується неймовірними темпами. Рівень проникнення мережі 

Інтернет постійно збільшується. В Україні кількість інтернет-користувачів у 

2019 році збільшилась на 8%. Про це свідчать результати дослідження 

Інтернет асоціації України. Так, на сьогодні всесвітньою мережею регулярно 

користуються 22,96 млн. українців, або 71%, порівняно з показником 63% 

станом на кінець 2018 року. Такі постійно зростаючи показники стали 

можливими через впровадження новітніх технологій покриття інтернету 

3Gта 4G, й наразі, розглядається запуск наступного покоління даного зв’язку. 

При чому, варто зазначити, що до інтернету залучається все більше 

користувачів й віковій групі більше 44 років. Дані показники дають 

можливість напряму комунікувати управлінцям з населенням та 

громадськістю завдяки використанню сучасної складової 
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медіакомунікативності, а саме використання соціальних мереж, відео-

хостингів, створення соціальної реклами, яка може бути розповсюджена 

через дані канали зв’язку. Важливою складовою є не лише зовнішня 

комунікація та створення, завдяки новим технологіям сприятливого ефекту у 

роботі публічного управління, але й внутрішня комунікація у створенні дієвої 

корпоративної культури у колективі публічного управління. Тому, 

доступність та ефективність комунікації з органами публічного управління, а 

також підвищення медіа-комунікативної компетентності у публічних 

управлінців має величезний потенціал, щодо формування якісної й сучасної 

корпоративної культури публічного управління [84]. 

Іншим напрямком вдосконалення корпоративної культури публічного 

управління на комунікаційному рівні управління нами запропонований 

соціально-психологічний механізм. Ефект від його застосування передбачає 

покращення комунікативної компетентність та дієву культуру зовнішніх та 

внутрішніх корпоративних комунікацій. Результативну діяльність органів 

публічного управління та їх керівників у взаємодії з громадськістю, а також 

створення комфортних умов праці для управлінців. З залученого 

інструментарію доцільно, на наш погляд, використовувати ефективне 

залучення наявних підрозділів, функціями яких є налагодження прямих і 

зворотних зв’язків із громадськістю та ЗМІ. Розробка дієвих програм та 

центрів розвитку соціального діалогу. Тренінгова діяльність з удосконалення 

корпоративної культури у колективах управлінців та фахова підготовка 

керівників відповідним стилям роботи. 

Ціннісний рівень управління напрямками розвитку корпоративної 

культури публічного управління в нашому дослідженні представлений 

мотиваційним та соціокультурним механізмом. Мотиваційний механізм має 

на меті створити ефект вмотивованої поведінки щодо формування 

ефективної зовнішньої та внутрішньої корпоративної культури. Створювати 

гармонійну етичну поведінку всередині колективу та при взаємодії з 

громадськістю. Демонструвати залученість до результативної діяльності 
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органів публічного управління. З запропонованого інструментарію доцільно 

застосовувати та впроваджувати кодекс корпоративної культури публічного 

управління. Встановити визначену відповідальність керівників за 

ефективною діяльністю підлеглих і колективів, за стан морально-

психологічного клімату та за дотримання норм етики у власній поведінці. 

Сприяти вирішенню питань контролю за дотриманням етичних та 

мотиваційних норм Законів «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції», «Про соціальний діалог», Постанови КМУ «Про затвердження 

етичних правил поведінки держслужбовців». 

Від ціннісних основ державно-управлінської діяльності, етичної 

обґрунтованості прийняття управлінських рішень, моральних якостей 

державних службовців, рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри до 

владних структур, націленість діяльності органів публічного управління на 

побудову демократичної держави, реалізацію принципів гуманізму, 

соціальної справедливості, прозорості, дотримання прав людини. Також 

важливим елементом етика державного службовця має у антикорупційній 

спрямованості. Саме тому керівники мають стежити й впливати на ефективну 

діяльністю підлеглих і колективів, брати відповідальність за стан морально-

психологічного клімату та за дотримання норм етики у власній поведінці, що 

в свою чергу має суттєво впливати на розвиток корпоративної культури 

публічного управління в Україні. 

Соціокультурний механізм має сприяти ефективній діяльності 

спрямованій на дієву корпоративну та морально-етичну компетентність. 

Також на формування шанобливого ставлення до органів публічного 

управління з боку громадськості та усвідомленні престижності роботи в 

органах публічного управління. У розвитку корпоративної культури 

публічного управління це має досягатися справедливим розподілення 

службових обов’язків у колективі. Чіткими посадовими інструкціями та 

ефективної організацією праці. Також мають використовуватися класичні 

елементи основних корпоративних цінностей органу влади та колективу: 
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корпоративні традиції, ритуали, атрибути, свята та інше. Впроваджувати на 

регулярній основі в колективі тренінги з морально-етичної поведінки. 

Реформа публічного управління є однією з основних для країн із 

перехідною економікою. Від ефективності держуправління безпосередньо 

залежить рівень життя громадян, якість ведення бізнесу, рівень ВВП та інші 

економічні показники. Ефективна діяльність органів влади з формування 

державної політики можлива лише за наявності професійної, результативної 

та ефективної підзвітної системи виконавчої влади. Ефективна система 

публічного управління є також однією з основних передумов демократичного 

врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права. У 2016 року 

Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління 

до 2020 року і План заходів з її реалізації, що відповідає європейським 

стандартам належного урядування. Основна мета реформи – формування 

ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і 

реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий 

розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики. 

Результатом реформування має бути така система публічного управління, яка 

гарантує належне впровадження політичних рішень та правових норм, є 

прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, спрямована на стале 

економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва та інвестицій. Окрім 

того, ознаками ефективності публічного управління має бути раціональне 

використання фінансових та людських ресурсів, створення умов для 

самореалізації громадян і перетворення держави на престижного, 

привабливого та ефективного роботодавця, що на превеликий жаль поки 

відбувається в процесі розвитку й становлення [74]. 
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3.3. Медіа-технології як комунікаційні засоби розвитку 

корпоративної культури публічного  управління в Україні 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігаємо серйозні зміни 

в процесах комунікації на всіх рівнях взаємодії - безпосередньо між 

громадянами, громадянами та організаціями, а також між організаціями. 

Сутність парадигми розвитку корпоративної культури публічного управління 

була доволі сталою й визначалася науковцями, як елемент нестихійної, 

переважно стабільної дії. Проте стрімкий розвиток діджиталізації 

суспільного життя у всіх його проявах призвів до того, що інформаційні 

технології увійшли у діяльність всіх верств населення.  Так, дані установчого 

дослідження 2018 року від Kantar TNS свідчать про те, що кількість 

користувачів Інтернету в Україні за підсумками 2018 року збільшилась на 

7%: наразі всесвітньою мережею користуються 70% українців (порівняно з 

показником 63% станом на грудень 2017-го). Збільшився також і час 

перебування українців у мережі: 82% користувачів підключаються до 

Інтернету кожного дня, 14% – раз на тиждень або частіше, і лише 4% – 

декілька разів на місяць і рідше. Стрімкий розвиток інтернету на мобільних 

пристроях та введення у дію формату передачі зв’язку 4G призвів до того, що 

використання інтернету стало практично тотальним. Згідно даних 

дослідження, 74% Інтернет-користувачів використовують для виходу в 

Інтернет смартфон, а 45% користувачів називають смартфон своїм основним 

пристроєм. Порівняно з 2017 роком ці показники збільшились на 18%. У 

2017 році смартфон для виходу в Інтернет використовували 56%, а основним 

пристроєм він був для 27% користувачів. Доступність мобільних пристроїв 

дозволяє навіть найстаршій верстві населення (чоловіки та жінки старше 65 

років) використовувати інтернет, або соціальні мережі для доступу до 

публічної інформації [68].  

Реєстрація у лікарняних закладах, отримання державних послуг, 

оформлення виплат, взаємодія з публічними організаціями та багато іншого 
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стало суттєво простішим з використанням сучасних медіа-комунікативних 

технологій. 

Сфера медіа-комунікативних технологій останнім часом, як 

найактивніше використовується як дієвий засіб розвитку корпоративної 

культури публічного управління, сутнісний розгляд тенденцій розвитку 

даного напрямку дозволив виділити два важливих напрямки використання 

медіа-комунікативних технологій в розвитку корпоративної культури 

публічного управління орієнтованих як на внутрішнє, так і зовнішнє 

середовище: 

– використання соціальних мереж, як елементу формування та 

розвитку корпоративної культури публічного управління; 

– застосування корпоративних медіа, як ресурсу розвитку 

корпоративної культури та створенню позитивного іміджу публічного 

управління. 

Отже, розглянемо використання та вплив соціальних мереж на 

формування та розвиток корпоративної культури публічного управління 

більш детально. Соціальні мережі вже протягом доволі довгого періоду часу 

суттєвою складовою увійшли у життя громадян нашої країни. Розвиток 

мобільних мереж 3G та 4G дозволило використовувати інтернет високої 

якості з’єднання великій кількості населення навіть у маленьких містечках 

нашої країни, не говорячи вже про мегаполіси. Кількість зареєстрованих 

акаунтів та користувачів найпопулярніших соціальних мереж Facebook, 

Instagram та відеохостингу Youtube сукупно наближується до 40 мільйонів. 

На початок 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні був 

Facebook, якою користуються 50% користувачів інтернету в Україні. Про це 

свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, як зазначають 

соціологи, за період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число 

таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), 

Instagram (27%) [101].  

Якщо для пересічних громадян використання соціальних мереж є 
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доволі звичним явищем, то вихід діячів публічного управління в цю сферу 

діяльності зараз спостерігаємо особливо динамічне. Платформи соціальних 

мереж мають унікальну здатність, можливості яких останнім часом нарешті 

оцінили публічні особи та організації. Застосування їх функцій дає змогу 

донести інформацію до великої кількості населення практично безкоштовно 

та не використовуючи дорогого матеріально-технічного обладнання, що в 

свою чергу може сприяти суттєвому розвитку корпоративної культури 

публічного управління, як на зовнішнє, так і на внутрішнє середовище. Так, 

наприклад, з 75% групи населення до 35 років можна мати пряме спілкування 

через соціальні мережі, що відкриває величезні можливості.  

Використання публічними особами та публічними організаціями 

соціальних мереж Facebook, Instagram та Youtube, по кількості підписників 

сторінок цих осіб та організацій, свідчить про величезну зацікавленість 

населення суспільно-політичним життям й про їх прагнення отримувати у 

нашому швидко змінному світі інформацію безпосередньо із першоджерел. 

До прикладу, кількість підписників на сторінку нині діючого Президента 

України (Зеленського В. А.) у Facebook складає майже 1 млн, в Youtube – 1,1 

млн користувачів переглядає відео матеріали, а за сторінкою в Instagram 

слідкують 8,2 млн користувачів. Така велика кількість підписників дозволяє 

доволі ефективно, в режимі «прямого ефіру», показувати роботу та її 

результати великій кількості населення, доводити до відома про місцеві та 

зарубіжні поїздки, ознайомлювати з Указами Президента України та 

кадровими рішеннями. Також з використанням соціальних мереж 

відбуваються прес-конференції та брифінги, кількість переглядів яких завжди 

перевищує декілька мільйонів переглядів, що дозволяє позитивно сприяти 

іміджу публічної особи, як однією з функцій корпоративної культури 

публічного управління [101]. 

Також, надважливо зазначити, що в умовах трансформаційних процесів 

останніх років саме медіа-комунікативні технології стали одним з основних 

інструментів роз’яснення реформ, які відбувалися в публічному управлінні. З 
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2014 року відбувається процес децентралізації - передача повноважень та 

фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого 

самоврядування. Реформа вже має суттєві результати, які на власні очі 

можуть спостерігати громадяни у вигляді нової дорожньої інфраструктури, 

будівництві у територіальних громадах нових дитячих садочків, шкіл, 

амбулаторій. За цей час вже сформований і діє основний пакет нового 

законодавства, впроваджуються першочергові законодавчі ініціативи. Мова 

йде про: Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів 

України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація: місцеві 

бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 234 

млрд грн в 2018 році. 

Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Дав змогу 

почати формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування. З 

2015 по 2018 роки в Україні створено 878 об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли більше 4000 колишніх місцевих рад. 9 

млн людей проживають в ОТГ. Такі темпи міжмуніципальної консолідації 

міжнародні експерти називають дуже високими. Закон також запровадив 

інститут старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців в 

раді громади. В селах ОТГ працюють вже 786 старост, ще майже 1,7 тисяч 

осіб виконують обов’язки старост. У 2018 році об’єднані громади отримали у 

комунальну власність майже 1,5 млн га земель сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів. 

Іншим прикладом активного використання соціальних мереж у 

розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні є 

роз’яснювальна робота міністра охорони здоров’я та очолюваного нею 

міністерстві з приводу медичної реформи. На офіційну сторінку міністра у 

мережі Facebook підписано більше 200 тисяч чоловік. Вона 

використовується, як медіа-комунікативний елемент у роботі з впровадження 

медичної реформи: надаються рекомендації, як для громадян так і для 

лікарів; проводиться роз’яснення, щодо лікування та державну закупівлю 
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ліків; надаються рекомендації щодо здорового способу життя та харчування; 

відбувається зворотній зв’язок з громадянами та інше. Те, що використання у 

публічному управлінні зрозумілих, незабюрократизованих і доступних форм 

взаємодії з населенням набувають все більшого поширення свідчить про 

певну зміну парадигми власного сприйняття управлінцями й дає надію 

сподіватися, що кардинальні зміни будуть сприяти якісному розвитку 

публічного управління в Україні. 

Тепер перейдемо до розгляду порівняно нового соціокомунікативного 

явища в сучасному інформаційному суспільстві, як корпоративні медіа. Без 

цього важливого інструменту комунікацій, public relations, управління 

людськими ресурсами та корпоративною культурою сьогодні важко уявити 

собі будь-яку поважну організацію, яка дбає про свій імідж, здорову 

психологічну атмосферу всередині колективу, гармонійні стосунки із 

суспільством. 

Сьогодні у різних країнах термін «корпоративні видання»  (або 

«корпоративні ЗМІ») позначається різними словосполученнями, на що свій 

вирішальний вплив мали певні історичні чинники та мовні традиції кожної 

конкретної держави. Приміром, у Франції широко застосовують термін la 

presse de l’entreprise (буквально «преса організації»), під яким розуміється 

насамперед внутрішнє корпоративне видання. В американських комунікаціях 

виділяють company newspaper, employee magazine, house magazine, work 

journal, industrial publication – назви видань, які вживають без значної різниці. 

В англійській традиції за певними термінами закріплюються певного виду 

видання: house journal (найбільш загальна та поширена назва, що позначає 

видання як друкований орган публічної організації), work magazine (власне 

внутрішньо-організаційне видання) та house organ (видання для зовнішньої 

громадськості). Приблизно така сама чітка класифікація склалася і в практиці 

німецьких комунікацій (Werkzeitschriften, Hauszeitschriften, 

Kundenzeitschriften). Сьогодні в англійській мові для позначення 

корпоративних медіа найчастіше вживають словосполучення custom 
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publishing або bespoke publishing. 

Корпоративні медіа бувають різними за формою, виконують різні 

завдання: від офісної електронної розсилки, що ознайомлює співробітників зі 

свіжими новинами у світі й у самій публічній організації, – до 

багатотиражного видання, через яке здійснюється спілкування не лише із 

співробітниками, а й з жителями найближчих міст чи регіону. Це може бути 

як періодичне друковане видання (газета, журнал, бюлетень), так і регулярні 

радіо-, телепрограми, інтернет-сайт, інтранет-портал, сторінки у соціальних 

мережах тощо.  

Деякі фахівці розглядають корпоративні видання як ресурс, що 

інформує про організацію, її завдання, цілі, успіхи, новини, продукти, 

послуги, видається коштом компанії та найчастіше не містить інформацію 

про інших суб’єктів організації. Такий підхід заслуговує на схвальну оцінку, 

оскільки він характеризує корпоративні медіа дещо ширше, ніж просто 

інструмент. Ресурс – це одночасно і засіб, і запас, і постійне джерело 

живлення комунікативних процесів. Тому це слово відповідає поняттю 

корпоративних ЗМІ, розкриваючи його специфічну сутність. 

Аналізуючи діяльність корпоративних медіа мали змогу виділити 

декілька їх основних функцій: 

Масово-інформаційна.  У сучасному інформаційному світі великого 

значення набуває спеціалізована, локальна інформація, в тому числі й 

корпоративна. Корпоративні ж медіа є прямим спеціалізованим каналом, 

через який повідомлення поширюються на певну вузьку професійну, 

аудиторію. Така діяльність містить усі ознаки масової комунікації. 

Корпоративні ЗМІ беруть участь у системних, «коротких», точкових 

комунікаціях, які охоплюють переважно невеликі за кількістю, замкнені, 

згуртовані за професійними інтересами аудиторії.  

Соціо-комунікативна. Діяльність корпоративних медіа має видимий 

соціальний підтекст, притаманний усій системі масових комунікацій. Її 

кінцевими наслідками є встановлення діалогу між органом публічного 
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управління та суспільством, гармонізація особистих і корпоративних 

інтересів у колективі, мотивація та сприяння самоідентифікації управлінців, 

поліпшення стосунків тощо. Так, внутрішні видання здатні змінювати 

громадську думку та людські стосунки на рівні професійних громад, 

організаційних спільнот. Соціальна специфіка функціонування 

корпоративної періодики полягає і в певній інформаційно-роз’яснювальній 

діяльності. Ось чому цей різновид мас-медіа варто розглядати як засіб 

посилення суспільного діалогу, встановлення взаєморозуміння, оптимізації 

інформаційного поля всередині колективу та організації в цілому, тобто як 

інструмент урегулювання соціальної сторони публічних відносин. 

Корпоративно-комунікативна. Корпоративні медіа – важлива системна 

складова комунікативних процесів, без яких неможливо уявити сучасну 

публічну організацію. У порівняно невеликих колективах повідомлення 

можуть передаватися із вуст в уста, однак у великих професійних громадах, 

де кількість співробітників сягає сотень і тисяч осіб, а структурні підрозділи 

розташовані на значній відстані один від одного, організувати обмін думками 

і встановити взаєморозуміння допомагають внутрішні ЗМІ. Публічна 

організація ж використовує це бажання працівника бути причетним до певної 

структури, що має важливий вплив, незаплямовану репутацію, як одну із 

можливостей його нематеріального заохочення. Комплекс спільних 

переконань (його ще називають корпоративною культурою або 

корпоративною філософією) консолідує інтереси учасників публічної 

організації та водночас є виявом їх поглядів. 

Оцінка ефективності є важливим елементом організації роботи 

корпоративних медіа. Вона дає змогу визначити доцільність фінансування 

видання та відповідність отриманим результатам розміру вкладених у нього 

інвестицій. У той же час така оцінка допомагає керувати розвитком 

корпоративного медіа-проекту, забезпечує інформацію для своєчасного 

корегування та вдосконалення його діяльності. Узагалі, ефективність ЗМІ 

співвідноситься з мірою позитивних змін у діях, активності та конкретних 
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результатах діяльності людей. Екстраполюючи цей висновок на корпоративні 

медіа, можна припустити, що їх ефективність проявляється у певних змінах 

поведінки аудиторії. Найпридатнішими для вимірювання ефективності 

впливу внутрішньо-корпоративної преси залишаються саме соціологічні 

заходи, які включають анкетування, проведення інтерв’ю, фокус-груп тощо. 

Разом із системними порівняльними дослідженнями фінансово-

економічних, виробничих показників, комплексним вивченням емоційного, 

морально-психологічного стану та реакцій аудиторії названі методи можуть 

бути особливо цінними в дослідницькій роботі фахівців із корпоративних 

комунікацій, управління людськими ресурсами, які забезпечують платформу 

для нагромадження нематеріальних активів організації. 

Один із методів експрес-оцінки ефективності корпоративних медіа 

будується на послідовному аналізі ключових параметрів, у числі яких 

розглядається структура, зміст і зовнішній вигляд видання. Увага 

концентрується на медіа-контенті, якості донесення повідомлень до 

аудиторії: наскільки легко вони читаються, наскільки насичені інформацією. 

Кожен проект оцінюються послідовно за десятибальною шкалою по вказаних 

нижче параметрах: 

1. Структура (рубрикатор, навігація, баланс тем); 

2. Зовнішній вигляд (дизайн, верстка, презентабельність, акцентування, 

візуалізація); 

3. Якість текстів (система жанрів, відповідність темі, логіка, стилістика, 

грамотність); 

4. Якість ілюстрацій (інформативність, якість, композиція, 

відповідність ілюстративного матеріалу); 

5. Рівень інтерактивних технологій (наявність інтерактивних 

можливостей, рівень впливу зворотного зв’язку на видання); 

6. Система ключових повідомлень (структура повідомлень, якість їх 

трансляції, баланс, рівень аргументованості). 

Таким чином, діяльність корпоративних медіа можна оцінювати за 
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допомогою методів, що використовуються у галузі public relations. 

Наприклад, замірювання громадської думки до і після розповсюдження 

корпоративного ЗМІ – спеціальні маркетингові дослідження, що виявляють 

ставлення цільової аудиторії до організації, керівництва тощо, або аналіз змін 

поведінки цільової аудиторії стосовно об’єкта публічного управління. Такий 

підхід має як перевагу (адекватність поставленим цілям), так і ваду – подібні 

дослідження зазвичай дорого коштують і забирають багато часу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 

 

ВИСНОВКИ  

 

 

У роботі вирішено конкретне наукове завдання, що полягає в 

обґрунтуванні теоретичних засад та розробленні засобів удосконалення 

механізмів розвитку корпоративної культури публічного управління в 

Україні. Результати проведеного дослідження дозволяють сформулювати 

такі положення, висновки та рекомендації: 

1. Здійснено огляд теоретичних засад щодо вирішення проблеми 

розвитку корпоративної культури публічного управління, що дозволило 

з’ясувати зміст понять «корпоративної культури» та «механізму розвитку 

корпоративної культури публічного управління». Класифікацію основних 

форм культури доцільно проводити, виходячи з критеріїв організаційної 

структури та правового статусу державних органів. Відповідно до цих 

критеріїв виділяються організаційна та корпоративна культури центральних 

та регіональних органів публічного управління. Організаційна культура є 

культурою державного органу в системі державної служби, що визначається 

як комплекс (паттерн) базових соціальних уявлень, цінностей, норм 

службової поведінки. Корпоративна культура визначається нами як 

комплексне та багатовимірне соціальне явище, що охоплює ціннісні, 

інституційні та комунікаційні рівні публічного управління та формує 

соціокультурний простір публічного врядування, детермінує поведінку 

службовців органів публічної влади. Корпоративна культура одночасно 

виступає і як система етичних цінностей, загальних норм поведінки, і як 

система  правил та процедур безпосередньо процесів управління, прийняття 

управлінських рішень, організації комунікаційного процесу тощо. Під 

механізмом розвитку корпоративної культури системи публічного 

управління розуміється комплекс методів та заходів організаційно-правового, 

соціально-психологічного, соціокультурного та медіа-комунікативного 

характеру, сукупність послідовних соціальних дій, що ґрунтуються на 
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принципах державного управління й спрямовані на подолання суперечності 

інтересів держави та громадськості щодо підвищення ефективності 

публічного управління та рівня корпоративної культури публічного 

управління в Україні. Це визначення дає можливість встановити нові 

особливості корпоративної культури, розкрити сутність її складових 

уточнити структуру механізмів її розвитку, а також врахувати її розвиток 

через цілеспрямоване формування корпоративних уявлень та цінностей. 

2. Обґрунтовано наукове розуміння сутності та структури механізмів 

розвитку корпоративної культури публічного управління, що охоплює 

нормативно-правові, адміністративно-організаційні, соціально-психологічні, 

медіа-комунікаційні, соціокультурні, мотиваційні механізми і вирізняються 

виокремленням ключових показників їх дієвості з урахуванням, по-перше, 

об’єктивних (пов’язаних із діяльністю органів публічного управління) та 

суб’єктивних (пов’язаних з особливостями формальних та змістовних 

характеристик комунікації суб’єктів в системі публічного управління) його 

чинників, по-друге, варіативності форм розвитку корпоративної культури 

публічного управління на інституційному, комунікаційному та ціннісному 

рівнях, спрямованих на формування морально-етичних, соціально-

психологічних та медіа-комунікаційних компетентностей представників 

влади й громадськості. 

3. Розкрито ціннісно-орієнтований підхід до модернізації публічного 

управління розвитком корпоративної культури публічного управління в 

Українській державі шляхом обґрунтування ціннісної складової, як 

системоутворюючої, що охоплює морально-духовні (корпоративні цінності) 

та організаційно-правові аспекти і передбачає в системі державних заходів її 

реалізації врахування, по-перше, широкого спектру державних засобів та 

мотиваційного інструментарію щодо формування корпоративної культури; 

по-друге, урахування специфіки системи цінностей організації, правил і 

очікування щодо кожного члена колективу, яким він має відповідати і при 

цьому слідувати певній поведінці, щоб адаптуватися в цій організації, а 
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також відповідність психологічного типу майбутнього співробітника 

внутрішньо-корпоративним стандартам; по-третє, нормативного закріплення 

вимог до корпоративної компетентності суб’єктів публічного управління, які 

впливають на формування ціннісної складової корпоративної культури 

публічного управління. 

4. Узагальнено проблеми сучасного стану механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Українській державі та 

визначено можливості адаптації кращих зарубіжних практик щодо розвитку 

корпоративної культури. До проблем сучасного стану механізмів розвитку 

корпоративної культури публічного управління в Україні належать 

відсутність цілеспрямованої державної політики стосовно системного 

впровадження інституційних, комунікаційних та ціннісних засад 

корпоративної культури, фрагментарність вирішення проблеми її розвитку та 

правова неврегульованість процедур та форм розвитку корпоративної 

культури. Вивчення зарубіжного досвіду формування корпоративної 

культури публічного управління у найбільш розвинених країнах світу дало 

можливість прийти до висновку, що найбільший вплив на розвиток даної 

культури мають прогресивні сучасні бізнесові компанії, які своєю системою 

управління слугують прикладом для державного сектору. Основними 

елементами цієї системи, що використовуються в публічному секторі при 

формуванні корпоративної культури є, по-перше, зміна філософії управління 

у відношенні до службовців, як до спільноти; по-друге, баланс влади та 

командний підхід; по-третє, відповідність психологічного типу та ціннісних 

орієнтацій майбутнього співробітника внутрішньо-корпоративним 

стандартам; по-четверте, варіативність форм медіа технологій (сторінки у 

соціальних мережах, виготовлення відео контенту для відеохостингу Youtube 

та ін.; по-п’яте, чітко зафіксована організаційна структура та корпоративні 

стандарти, які обов’язково прописуються в статуті або кодексі.  
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