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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Проблеми розвитку організаційної культури 

підприємств набувають усе більшої актуальності в сучасних умовах 
господарювання. Їх вирішення дозволяє збільшити ефективність управління 
персоналом на підприємстві та краще націлити співробітників  
на підвищення його конкурентоспроможності із застосуванням 
клієнтоорієнтованого підходу.  

Керівники компаній розуміють важливість розвитку організаційної 
культури, але багато з них не можуть побудувати ефективну модель її 
формування. Згідно з результатами опитування 7000 топменеджерів із 130 країн 
світу, які висвітлено у Звіті про глобальні тенденції розвитку людського 
капіталу (Global Human Capital Trends) консалтингової компанії Deloitte, 87% 
респондентів визнали організаційну культуру важливим чинником розвитку 
бізнесу. Однак лише 28% опитаних вважають, що добре розуміють свою 
організаційну культуру, а 19% ‒ мають «правильну культуру». Експерти іншої 
впливової консалтингової компанії McKinsey&Co стверджують, що одними з 
основних перешкод для функціонування бізнесу є недосконалість 
організаційної культури через недостатнє розуміння керівництвом необхідності 
її подальшого розвитку; брак кадрів, які мають цифрові навички та знання; 
відсутність орієнтованості менеджерів на споживачів; недостатня згуртованість 
колективу для досягнення стратегічних цілей компанії. 

Разом із тим фахівці Strategy&PwC (дочірня фірма міжнародної мережі 
компаній PricewaterhouseCoopers, яка здійснює консалтинг та аудит) на підставі 
одержаних у 2018 р. результатів опитування керівників і менеджерів 
2000 компаній у 50 країнах світу відзначають, що 80% респондентів заявляють 
про доцільність трансформації їх організаційної культури протягом наступних 
п’яти років для досягнення успіху, зростання та зміцнення конкурентних 
позицій.  

Проблематику розвитку теоретичних засад і методичного забезпечення 
процесів формування організаційної культури підприємств з урахуванням 
еволюції різних наукових підходів до визначення її суті та співвідношення  
з поняттям «корпоративна культура» досліджують: М. Армстронг 
(M. Armstrong), М. Елвессон (M. Alvesson), І. Отенко, Л. Пеннінґтон 
(L. Pennington), С. Роббінс (S. Robbins), М. Сімосі (M. Simosi), К. Фокіна-
Мезенцева, Г. Хаєт, О. Харчишина, М. Чепелюк, Е. Шейн (E. Sheyn).  

Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком суб’єктів 
господарювання різної галузевої приналежності в умовах мінливого 
середовища та змін у регуляторній політиці держави, що призводять  
до трансформації організаційної культури підприємств, відображено в  
роботах О. Амоші, О. Андросової, Н. Брюховецької, І. Булєєва, Н. Діденко, 
В. Дергачової, Ю. Драчука, С. Єлецьких, А. Зеркаль, А. Касич, Д. Ліфінцева, 
Н. Осадчої, Ю. Погорелова, Г. Федірко, В. Хобти, Л. Шаульської, Г. Шевцової. 
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Вирішенню завдань щодо формування організаційної культури 
підприємств у контексті соціальної відповідальності бізнесу та забезпечення 
сталого розвитку присвячено наукові публікації таких учених, як С. Ааронсон 
(S. Aaronson), В. Антонюк, Т. Бруйн (T. Bruijn), Р. Вокутч (R. Wokutch), 
Ю. Залознова, Д. Зігель (D. Siegel), С. Іванов, Й. Йонкер (J. Jonker), Е. Карссінг 
(E. Karssing), М. Кіцмюллер (M. Kitzmueller), А. Колот, Ф. Котлер (Ph. Kotler), 
Н. Лі (N. Lee), А. МакВільямс (A. McWilliams), Ю. Макогон, А. Найхоф 
(A. Nijhof), О. Новікова, К. Павловська, Н. Погуда, О. Фісшер (O. Fisscher), 
О. Хандій, Ю. Харазішвілі, В. Хаустова, В. Швець, Б. Шихі (B. Sheehy), 
М. Шомейкер (M. Schoemaker). 

Питання визначення впливу організаційної культури на ефективність 
діяльності та конкурентоспроможність підприємств, у тому числі оцінювання 
рівня розвитку організаційної культури та його зв’язку з фінансовими 
результатами бізнесової діяльності, розглянуто в роботах таких науковців, як 
М. Войнаренко, Л. Волянська-Савчук, Д. Денісон (D. Denison), Р. Куїнн 
(R. Quinn), К. Камерон (K. Cameron), А. Кузнецов, М. Міллінґтон 
(M. Millington), Г. Хофстеде (G. Hofstede), Чанг То Тху (Trang To Thu), 
Дж. Шульц (J. Schultz).  

Останнім часом у наукових колах активно обговорюються зміни в 
організаційних аспектах функціонування суб’єктів господарювання, пов’язані з 
цифровими перетвореннями. Цю проблематику досліджують Н. Азьмук, 
В. Вишневський, О. Вишневський, А. Гриценко, Х. Джвігол (H. Dzwigol), 
О. Квілінський (A. Kwilinski), С. Князєв, В. Ляшенко, Р. Міскевич 
(R. Miskiewicz), Д. Тапскотт (D. Tapscott). 

Однак, незважаючи на широкий спектр досліджень за наведеною 
тематикою, наразі залишаються недостатньо вивченими методичні питання 
щодо трансформації організаційної культури підприємств відповідно до 
викликів, пов’язаних із модернізацією виробництва та цифровізацією 
організаційних й управлінських процесів. Актуальність і значущість цих 
проблем обумовили вибір теми дисертації, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт: 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України за темою «Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на 
фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (номер держреєстрації 
0116U006423, 2016-2020 рр.), де уточнено зміст термінів «організаційна 
культура», «клієнтоорієнтованість», «стратегічне управління розвитком 
організаційної культури»; визначено вплив організаційної культури на 
фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності; обґрунтовано доцільність 
застосування клієнтоорієнтованого підходу до формування організаційної 
культури підприємств; 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського МОН України за темою «Антикризовий 
менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (номер 
держреєстрації 0118U100276, 2018-2019 рр.), у рамках якої встановлено 
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взаємозв’язок між організаційною культурою та маркетинговою стратегією 
підприємства, науково обґрунтовано і розроблено маркетинговий напрям 
організаційної культури суб’єктів господарювання; виконано оцінювання рівня 
організаційної культури підприємств із застосуванням різних методик; 

Національної металургійної академії України за темами «Методологія 
соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 
регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер 
держреєстрації 0116U006782, 2016-2022 рр.) і «Методологія управління 
підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» 
(номер держреєстрації 0107U001146, 2016-2022 рр.), у процесі виконання яких 
виявлено головні перешкоди, що стримують трансформацію організаційної 
культури відповідно до вимог цифрової економіки; визначено особливості 
формування цифрових компетенцій персоналу як ключової складової 
організаційної культури підприємств у контексті економіки знань і смарт-
спеціалізації; 

Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Формування 
інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів 
України» (номер держреєстрації 0118U004490, 2018-2021 рр.), у рамках якої 
здійснено маркетингове дослідження проблем і перспектив підготовки й 
підвищення кваліфікації кадрів у сфері транспорту та транспортної 
інфраструктури як пріоритетного напряму трансформації організаційної 
культури; удосконалено методичний підхід до вибору оптимального сценарію 
розвитку організаційної культури підприємств у транспортній сфері з 
використанням економіко-математичного інструментарію; обґрунтовано 
можливість застосування комплексного підходу до модернізації організаційної 
культури в епоху цифрової революції.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток 
теоретичних положень, обґрунтування науково-методичних підходів і 
розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління 
трансформацією організаційної культури підприємств в умовах цифрових 
перетворень. 

Відповідно до мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 
дослідити генезис понять «організаційні зміни» та «трансформація», а 

також еволюційний розвиток теорій управління організаційними змінами; 
розглянути моделі організаційних змін на підприємствах в умовах мінливого 
екзогенного середовища; обґрунтувати необхідність поєднання підходів до 
управління організаційними змінами;  

уточнити суть і зміст термінів «організаційна культура», 
«клієнтоорієнтованість», «трансформація організаційної культури», 
«управління трансформацією організаційної культури»; 

удосконалити організаційний механізм управління трансформацією 
організаційної культури підприємств; 

здійснити емпіричне дослідження на основі експертного опитування для 
виявлення сучасних проблем, перешкод, тенденцій і напрямів трансформації 
організаційної культури підприємств різних видів економічної діяльності; 
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удосконалити методичний підхід до кількісного оцінювання рівня 
організаційної культури, який апробовано на вітчизняних підприємствах; 

дослідити особливості організаційної культури підприємств у системі 
корпоративної соціальної відповідальності та надати пропозиції щодо внесення 
змін і доповнень до діючих корпоративних кодексів у частині кадрової 
політики; 

обґрунтувати доцільність застосування методу аналізу ієрархій для 
оцінювання та вибору дієвого напряму трансформації організаційної культури 
суб’єктів господарювання; 

розробити стратегію управління трансформацією організаційної культури 
підприємств;  

виявити головні перешкоди, які стримують ефективний розвиток 
організаційної культури підприємств в умовах цифрових перетворень; 
визначити особливості формування цифрових компетенцій персоналу як 
ключової складової організаційної культури підприємств у контексті 
становлення економіки знань і смарт-виробництв;  

запропонувати змістовну структуру організаційної культури та 
обґрунтувати можливість застосування комплексного підходу до її 
трансформації в цифровій економіці. 

Об’єкт дослідження − процеси управління трансформацією 
організаційної культури підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні 
засади вдосконалення управління трансформацією організаційної культури 
підприємств в умовах цифрової модернізації. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 
є положення інституціональної теорії, зокрема парадигми еволюційного 
розвитку, теорії організацій, концепцій стратегічного менеджменту та 
маркетингу, соціальної відповідальності бізнесу, управління організаційними 
змінами на підприємствах.  

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: аналізу 
та синтезу – для узагальнення існуючих теоретичних підходів і положень, 
наукових розробок щодо проблем управління трансформацією організаційної 
культури підприємств, уточнення термінологічного апарату; порівняння  
та класифікації  – для систематизації концептуальних підходів до  
визначення понять «організаційні зміни», «організаційна культура», 
«клієнтоорієнтованість», «трансформація організаційної культури», 
«управління трансформацією організаційної культури», «організаційний 
механізм управління трансформацією організаційної культури» та критеріїв 
вибору ефективного напряму трансформації організаційної культури 
підприємств; виявлення перешкод, які стримують ефективний розвиток 
організаційної культури в умовах цифрової економіки; експертного 
опитування – для визначення проблем, специфіки, тенденцій і шляхів 
трансформації організаційної культури вітчизняних підприємств у різних 
сферах економічної діяльності; аналізу ієрархій (метод Т. Сааті) – для 
оцінювання та вибору дієвих напрямів трансформації організаційної культури 
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підприємств; структурно-логічного узагальнення – для розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення організаційного механізму управління трансформацією 
організаційної культури; наукового обґрунтування стратегії управління 
трансформацією організаційно культури та доцільності застосування 
комплексного підходу до її модернізації в умовах цифровізації; визначення 
складових ефекту від упровадження перспективних напрямів цифрової 
трансформації організаційної культури підприємств; економіко-математичні – 
для перевірки ступеня надійності результатів експертного анкетування й 
удосконалення методичного підходу до оцінювання рівня організаційної 
культури підприємств.  

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні 
матеріали Державної служби статистики України, дані первинного обліку та 
звітності підприємств, результати власних наукових досліджень, публікації 
щодо проблем менеджменту та теорії організацій, матеріали науково-
практичних конференцій, круглих столів і нарад, інформаційні ресурси мережі 
Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому 
розвитку теоретичних положень, обґрунтуванні науково-методичних підходів  
і розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління 
трансформацією організаційної культури підприємств в умовах модернізації та 
цифровізації. 

Основні наукові результати, які характеризують новизну дослідження, 
полягають у такому: 

удосконалено: 
методичний підхід до оцінювання рівня організаційної культури 

підприємств, який, на відміну від існуючих, включає такі етапи: складання 
спрощеної анкети з 24 тверджень на основі методик Д. Денісона, Г. Хофстеде, 
К. Камерона та Р. Куїнна; перевірка рівня надійності результатів анкетування за 
допомогою коефіцієнта альфа Кронбаха; переведення відповідей респондентів 
із п'ятибальної шкали в середнє значення оцінки характеристики організаційної 
культури; розрахунок середніх арифметичних оцінок за пунктами анкети, 
середніх значень індексів за характеристиками організаційної культури; 
визначення рівня розвитку організаційної культури підприємства в цілому за 
середнім значенням кожного показника, що дозволяє здійснювати моніторинг 
сучасного стану організаційної культури, своєчасно виявляти проблеми та 
шукати можливі шляхи їх вирішення, оперативно приймати науково 
обґрунтовані управлінські рішення щодо необхідності трансформації 
організаційної культури;        

організаційний механізм формування стратегії управління 
трансформацією організаційної культури за рахунок його осмислення як 
концептуальної моделі довгострокових заходів у форматі клієнтоорієнтованої 
діяльності, які мають бути вжиті для досягнення перспективних цілей 
підприємства на засадах запровадження програм саморозвитку і постійного 
поліпшення професійних якостей персоналу за допомогою цифрових 
технологій. Реалізація стратегії, розробленої на основі вдосконаленого 
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механізму, має містити такі етапи: оцінювання рівня ризиків; формування 
стратегії (аналіз зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища, 
визначення передумов розроблення стратегії, ідентифікація стратегічних цілей 
підприємства, встановлення рівня підпорядкованості стратегічних цілей, 
інтеграція стратегії управління трансформацією організаційної культури  
і маркетингу, розроблення стратегічних програм, прийняття управлінських 
рішень щодо реалізації стратегії); реалізація стратегії; аналіз одержаних 
результатів; контроль за реалізацією стратегії та її коригування; ресурсне, 
організаційно-економічне, фінансове й інформаційне забезпечення, що 
уможливить успішну інтеграцію процесів кадрової та маркетингової діяльності 
й ефективну трансформацію організаційної культури підприємства; 

змістовну структуру організаційної культури в цифровій економіці, 
основними компонентами якої є цифрові навички та компетентності, тип 
мислення і поведінки, ділові взаємовідносини та джерела професійних знань, 
моделі розвитку кар'єри, а також обґрунтовано доцільність застосування 
комплексного підходу до цифрової трансформації організаційної культури як 
симбіозу і постійного взаємозв'язку чинників впливу, складових елементів, 
цифрових компетенцій і навичок, інформаційно-комунікаційних технологій. 
Реалізація комплексного підходу сприятиме одержанню ефекту від цифрової 
трансформації організаційної культури підприємств за рахунок: скорочення 
витрат на управління персоналом (адаптація, навчання, атестація); 
автоматизації HR-процесів; ефективного розподілу людських ресурсів; 
визначення необхідного рівня інвестування в саморозвиток співробітників; 
підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом упровадження 
клієнтоорієнтованого підходу та цифровізації управлінських процесів;  

дістали подальшого розвитку:  
понятійний апарат щодо суті та змісту термінів «організаційна культура», 

«клієнтоорієнтованість», «трансформація організаційної культури», 
«управління трансформацією організаційної культури», що дозволяє 
виокремити об’єктні властивості й особливості трансформації організаційної 
культури та надає базис для визначення індикаторів оцінювання рівня її 
розвитку на підприємствах різних видів економічної діяльності;  

методичне забезпечення управління організаційними змінами на 
підприємствах у результаті обґрунтування необхідності використання в цьому 
процесі інтегрального підходу шляхом поєднання процесного, поведінкового, 
системного, адаптивного, ситуаційного, гуманістичного, психодинамічного та 
компетентнісного підходів, що дає змогу визначити засади вдосконалення 
організаційного механізму управління трансформацією організаційної культури 
підприємств як сукупності принципів, інструментів, функцій, методів, засобів, 
ресурсів і чинників впливу; 

засади оцінювання та вибору дієвих напрямів трансформації 
організаційної культури підприємств за рахунок обґрунтування доцільності 
використання методу аналізу ієрархій, що дозволяє визначити найвагоміші 
критерії та систематизувати їх за такими групами: адаптивність, місія, 
взаємодія, залученість. 
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Практичне значення результатів дослідження. До результатів, які 
мають найбільшу практичну значущість, належать такі: оцінювання рівня 
розвитку організаційної культури суб’єктів господарювання; визначення дієвих 
напрямів трансформації організаційної культури підприємств з урахуванням 
галузевої специфіки; розроблення комплексу заходів щодо стратегічного 
управління трансформацією організаційної культури; внесення змін і доповнень 
до діючих корпоративних кодексів підприємств у частині кадрової політики. 

Основні результати дисертації впроваджено у практичній діяльності 
підприємств: ТОВ «Каскад-Дніпро» (довідка № 24/01 від 24.01.2019 р.); ТОВ 
«Об’єднання ринків» (довідка № 4/19 від 19.02.2019 р.); ПП «Санлей Плюс» 
(довідка № 1/5 від 23.05.2019 р.); ТОВ «СК-1» (довідка № 5 від 03.07.2019 р.); 
ТОВ «ВС-Імпекс» (довідка № 21 від 17.09.2019 р.); ТОВ «ПРАЙД-ДП» (довідка 
№ 3/10 від 16.10.2019 р.); ТОВ «ФАВОРИТ ФУДЗ» (довідка № 47 від 
27.11.2019 р.); ТОВ «Бріошь» (довідка № 5 від 01.12.2019 р.); ТОВ «ВОЛКОТ» 
(довідка № 2 від 09.01.2020 р.). 

Запропоновані науково-методичні положення використовуються в 
навчальному процесі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» МОН України при викладанні дисципліни «Економіка і 
організація інноваційної діяльності» (довідка від 04.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, у якій викладено авторській підхід до вирішення 
актуального наукового завдання щодо вдосконалення управління розвитком 
організаційної культури підприємств в умовах модернізації. Усі наукові 
результати належать особисто автору. Із наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, використано тільки ті ідеї, які одержано у процесі 
індивідуальних досліджень.  

За результатами наукового дослідження дисертантом опубліковано 
особисто та у співавторстві 47 наукових робіт, серед яких: 2 розділи у 
колективних монографіях; 16 статей у наукових фахових виданнях України та 
виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, із них 2 у WoS та 
1 у зарубіжному науковому журналі (Великобританія); 18 праць апробаційного 
характеру; 11 публікацій, які додатково відображають результати дослідження, 
із них 1 стаття у Scopus. Загальний обсяг публікацій становить 22,9 д.а., з яких 
особисто автору належить 15,2 д.а. Внесок здобувача в колективно 
опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Одержані результати наукового 
дослідження, висновки і пропозиції доповідалися та були схвалені на 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні 
проблеми розвитку сучасної економіки» (м. Дніпропетровськ, 13-14 березня 
2013 р.); «Science and practice» (м. Мельбурн, Австралія, 28 жовтня 2016 р.); 
«Modern Transformation in Economics and Management» (м. Клайпеда, Литва, 
29 березня 2019 р.); «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 
умовах трансформаційної економіки» (м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.); 
«Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики» (м. Полтава, 23-24 квітня 
2019 р.); «Управління соціально-економічними трансформаціями 
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господарських процесів: реалії і виклики» (м. Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.); 
«Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств» 
(м. Одеса, 25-26 квітня 2019 р.); «Економіка і управління в умовах глобалізації» 
(м. Кривий Ріг, 15 травня 2019 р.); «Актуальні соціально-економічні проблеми 
держави і регіонів» (м. Покровськ, 13-14 травня 2019 р.); «Eastern European 
Conference of Management and Economics» (м. Любляна, Словенія, 24 травня 
2019 р.); «Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи 
розвитку» (м. Умань, 30-31 травня 2019 р.); «Економіка підприємства: сучасні 
проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р.); «Можливості, 
проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки» 
(м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.); «Цифрова економіка» (м. Київ, 17-18 жовтня 
2019 р.); «Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми 
регулювання, виклики та домінанти розвитку» (м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.); 
«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 21-
22 листопада 2019 р.); «Соціально-компетентне управління корпораціями в 
умовах поведінкової економіки» (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.); «Мережевий 
бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 27-28 квітня 2020 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (330 найменувань на 
36 сторінках), 3 додатків (на 38 сторінках), містить 57 таблиць і 24 рисунки. 
Загальний обсяг роботи становить 323 сторінки, у тому числі основний текст − 
227 сторінок. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти трансформації організаційної 
культури підприємств» досліджено еволюційний розвиток теорій управління 
організаційними змінами; розглянуто суть моделей організаційних змін; 
обґрунтовано необхідність поєднання існуючих підходів до управління 
організаційними змінами на підприємствах в умовах мінливого зовнішнього 
середовища; проаналізовано та узагальнено теоретичні засади формування 
організаційної культури підприємств; обґрунтовано концептуальні положення 
щодо вдосконалення організаційного механізму управління трансформацією 
організаційної культури. 

На функціонування підприємств впливає безліч чинників екзогенного й 
ендогенного середовища. Це потребує вживання заходів для забезпечення 
належного рівня адаптації. Оскільки вплив чинників є постійним і його 
неможливо уникнути, необхідний моніторинг зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Це, у свою чергу, обумовлює потребу у здійсненні організаційних 
змін на підприємствах. Але багатогранність феномену організаційних змін 
свідчить про необхідність розроблення інтегрального підходу, який дозволить 
досягти поставлених цілей та врахувати всі аспекти діяльності суб’єктів 
господарювання в сучасних умовах. У зв’язку з цим обґрунтовано доцільність 
використання інтегрального підходу до управління організаційними змінами на 
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підприємствах шляхом поєднання процесного, поведінкового, системного, 
адаптивного, ситуаційного, гуманістичного, психодинамічного та 
компетентнісного підходів. 

Аналіз літератури з менеджменту та теорії організацій свідчить, що не 
існує єдиного наукового підходу до трактування поняття «організаційна 
культура». Встановлено, що зарубіжні та вітчизняні вчені використовують різні 
терміни для визначення смислового значення цієї категорії, а саме: 
корпоративна культура, культура організацій, організаційний клімат, 
корпоративні зобов’язання, організаційне здоров’я. Здебільшого під 
організаційною культурою дослідники розуміють: образ мислення персоналу 
компанії, який увійшов у звичку і став традицією; спосіб дій, який поділяють 
усі співробітники підприємства; комплекс переконань і очікувань; набуті 
смислові системи, здатні створювати культурний простір; філософські та 
ідеологічні уявлення, цінності, символи, міфи, переконання, очікування  
і норми; певні позиції, точки зору, манери поведінки; динамічну систему 
правил, яких дотримуються всі працівники компанії; інтегральну 
характеристику компанії тощо. 

У результаті узагальнення наукових підходів до використання 
відповідного понятійно-категоріального апарату уточнено дефініцію та зміст 
формулювання категорії «організаційна культура», що дозволяє розглядати її у 
двох якостях: як моральне та емоційно-психологічне середовище підприємства, 
головні цінності, відносини, принципи та погляди якого спираються на ідеї, що 
культивуються та носіями яких є керівництво і персонал; як елемент 
стратегічного управління на підприємстві, що сприятиме орієнтації персоналу 
на досягнення спільних цілей, мобілізації ініціативи співробітників, 
забезпеченню їх лояльності та поліпшенню спілкування з клієнтами.  

Багатьма фахівцями з питань розвитку організаційної культури 
підприємств визнано, що одним із ключових чинників ефективності цього 
процесу є клієнтоорієнтованість. При цьому одні вчені розглядають дану 
управлінську категорію як елемент стратегії ведення бізнесу; другі – як напрям 
маркетингової діяльності; треті – як інструмент (засіб) управління персоналом. 
Деякі дослідники доводять, що клієнтоорієнтованість – це результат зусиль, 
характеристика, клієнтський досвід, складова організаційної культури. 
Теоретичні підходи до формулювання терміна «клієнтоорієнтованість» умовно 
розподілено на 5 видових груп: складова організаційної культури (ключова 
компетенція підприємства, здатність компанії, вміння, набір переконань); 
стратегія або парадигма; інструмент; маркетингова концепція; підхід до 
управління взаємовідносинами з клієнтами.  

Узагальнення теоретичних положень щодо даної проблематики 
дозволило запропонувати підхід до визначення суті та змісту таких понять: 

«клієнтоорієнтованість» ‒ ключовий принцип трансформації 
організаційної культури підприємства; 

«трансформація організаційної культури» ‒ процес перетворення типів і 
принципів культури, корпоративних цінностей, системи поглядів, партнерських 
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взаємовідносин між керівниками, топменеджерами та персоналом на 
підприємстві;  

«управління трансформацією організаційної культури» ‒ специфічний 
вид управлінської діяльності, який включає сукупність функцій управління 
(прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, контроль, аналіз  
і регулювання) на окремих етапах імплементації організаційних змін (ініціація, 
реалізація та інституціалізація), що передбачає вплив на процеси формування 
організаційної культури для набуття належного стану з урахуванням чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом моніторингу з 
використанням методів прогнозування. 

З урахуванням відсутності однозначності у тлумаченні поняття 
«організаційний механізм управління трансформацією організаційної культури 
підприємства» запропоновано його формулювання як сукупності принципів, 
інструментів, функцій, методів, засобів, ресурсів і чинників впливу, 
спрямованих на досягнення стійкого функціонування підприємства за рахунок 
скорочення витрат на управління персоналом, застосування 
клієнтоорієнтованого підходу до формування організаційної культури, 
реалізації програм підготовки та підвищення кваліфікації співробітників, 
використання сучасних цифрових технологій. Організаційний механізм у 
системі менеджменту підприємства має базуватися на якісно нових принципах 
функціонування: застосування системного підходу до управління 
трансформацією організаційної культури в єдиному комплексі; реалізація 
всього переліку функцій управління комплексом послідовно здійснюваних 
процесів управлінської діяльності; партнерські взаємовідносини керівників, 
топменеджерів, співробітників підприємства та стейкхолдерів мають 
здійснюватися на добровільних засадах взаємодії, синергії в результаті 
інтеграції зусиль, цілей і ресурсів партнерів, а також розподілу повноважень, 
відповідальності та ризиків; організація процесів управлінської діяльності має 
відбуватися за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових 
технологій із використанням програмного забезпечення, автоматизованих 
систем управління, економіко-математичних методів. 

У другому розділі «Діагностика сучасного стану управління 
процесами формування організаційної культури на підприємствах та 
методи оцінювання рівня її розвитку» наведено результати обстеження 
вітчизняних підприємств з метою виявлення основних проблем, бар’єрів  
і шляхів трансформації організаційної культури; удосконалено методичний 
підхід до кількісного оцінювання рівня організаційної культури підприємств; 
досліджено особливості організаційної культури в системі корпоративної 
соціальної відповідальності та надано пропозиції щодо внесення змін  
і доповнень до діючих корпоративних кодексів у частині кадрової політики. 

У 2019 р. проведено опитування менеджерів 27 підприємств різних видів 
економічної діяльності (вугільна промисловість, харчова промисловість, 
розподілення електроенергії, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, сфера 
послуг (банківські, готельні, транспортні, консалтингові, інформаційні та 
телекомунікаційні), оренда нерухомого житла тощо). Із них 16 (59,3%) великих 
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підприємств, 1 (3,7%) середнє та 10 (37%) малих. За організаційно-правовою 
формою власності це державні підприємства, акціонерні товариства, приватні 
підприємства та здебільшого товариства з обмеженою відповідальністю. На 
промислових, будівельних і торговельних підприємствах було опитано 
топменеджерів і менеджерів середньої ланки, на підприємствах із надання 
послуг – керівників фірм, менеджерів середньої та нижньої ланок. Вид 
експертного опитування – стандартизоване анкетування. Однак деякі запитання 
були відкритими з можливістю висловлення власної думки респондента. Форма 
опитування – роздаткові анкети, електронною поштою та по телефону.     

У процесі опитування виявлено, що для організаційної культури 
досліджуваних підприємств характерні такі особливості: 

на формування організаційної культури суттєво впливають топменеджери 
(63,5% опитаних); менший вплив мають менеджери середньої ланки (11,3%), 
працівники HR-відділу (11,3%), пересічні співробітники (10,4%) та клієнти 
(10,4%); 

формальна організаційна культура, як правило, сформована керівництвом 
(78,3% опитаних); 13% експертів відзначили, що вона сформована спонтанно, а 
8,7% ‒ що в них зовсім немає організаційної культури; 

організаційна культура компанії є неефективною (36,5% респондентів)  
і має такі недоліки: функціональна роз'єднаність перешкоджає обміну даними 
(18,3%); організація сфокусована на продажах і прибутках, а не на споживачах, 
тобто компанія не зорієнтована на клієнта (14,8%); нерозуміння 
співробітниками підприємства, що таке «клієнтоорієнтований підхід до 
формування організаційної культури» (12,2%); відсутність загальноприйнятого 
визначення клієнтоорієнтованості (11,3%); організаційна культура не націлена 
на врахування потреб клієнтів (11,3%); відсутність цифрових платформ, що 
дозволяють управляти даними (10,4%); недостатня цифрова компетентність 
персоналу компанії (8,7%); нездатність компанії підтримувати маркетингові 
комунікації з клієнтами (5,2%); 

основними перешкодами для зміни організаційної культури компаній в 
умовах цифрової економіки є такі: низький рівень залученості співробітників 
(28,7% респондентів); недостатній обсяг фінансових ресурсів (27,8%); 
недосконалість організаційної структури (27,0%); відсутність чіткого бачення  
і підтримки керівництва (25,2%); нерозуміння цифрових трендів (22,6%); 
нездатність вносити необхідні зміни в організаційну культуру (20%); 
нерозвиненість ІТ-інфраструктури (20,0%); брак фахівців, які мають цифрові 
навички та знання (18,3%); відсутність баз даних (3,5%); 

організаційна культура чинить вплив на фінансові результати 
підприємств повністю (65,2% опитаних) або частково (24,4%); 

організаційна культура підприємств передусім впливає на збільшення 
обсягів реалізації продукції за рахунок підвищення якості логістичного сервісу 
(38,3% респондентів), зростання рівня прибутковості (32,2%), скорочення 
витрат і, відповідно, собівартості (27,8%); 

на думку опитаних, трансформація організаційної культури має полягати 
у: підвищенні кваліфікації співробітників; упровадженні цифрових технологій 
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для оптимізації бізнес-процесів; застосуванні клієнтоорієнтованого підходу, 
тобто орієнтації компанії на споживачів; підвищенні ефективності комунікацій 
між співробітниками; зростанні обсягів фінансування; усуненні бюрократичної 
складової при організації бізнес-процесів на підприємствах (рис. 1). 
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Рисунок 1 ‒ Пріоритетні напрями трансформації організаційної культури 
підприємств за всіма видами економічної діяльності, % респондентів 
 
Встановлено, що для промислових підприємств пріоритетним напрямом 

трансформації організаційної культури є підвищення кваліфікації 
співробітників, а у сфері послуг – це, як правило, застосування цифрових 
технологій.   

У результаті опитування оцінено рівень розвитку організаційної культури 
підприємств вугільної та харчової промисловості, будівництва, з надання 
транспортних, банківських, консалтингових, інформаційних послуг. 
Здебільшого на рівень розвитку організаційної культури цих підприємств 
суттєво впливають такі індикатори: «цілі та перспективи», «орієнтація на 
споживача», «стратегічний напрям і наміри», «координація та інтеграція», 
«надання повноважень», «ключові цінності». При цьому значення індикаторів 
за підприємствами відрізняється і залежить від виду економічної діяльності. 

У зв’язку з тим, що заповнення анкети за методиками Д. Денісона, 
Г. Хофстеде, К. Камерона і Р. Куїнна та оцінка рівня організаційної культури 
потребують багато часу, запропоновано вдосконалений методичний підхід до 
кількісного оцінювання організаційної культури, який містить такі етапи:  

1) формування спрощеної анкети з 24 тверджень;  
2) перевірка рівня надійності результатів анкетування за допомогою 

коефіцієнта альфа Кронбаха 
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де N – кількість пунктів у шкалі; 
2
iδ – дисперсія показників; 
2
sδ  – дисперсія сумарного бала показників; 
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3) переведення відповідей респондентів із п'ятибальної шкали в середнє 
значення оцінки характеристики організаційної культури: 

Значення відповіді, балів Оцінка відповіді 
1 0 
2 0,25 
3 0,5 
4 0,75 
5 1 

4) розрахунок середніх арифметичних оцінок показників за пунктами 
анкети (усього 24), для двох питань за кожним індикатором (усього 12), 
середніх значень індикаторів за характеристиками організаційної культури 
(усього 4); 

5) визначення рівня розвитку організаційної культури в цілому (табл. 1) 
за середнім значенням кожної характеристики 

( )
n

CCCC
R  +++= 4321 , 

де  1C – середнє значення характеристики «пристосованість (здатність до 
адаптації); 

2C  – середнє значення характеристики «місія»; 

3C  – середнє значення характеристики «послідовність (узгодженість)»; 

4C – середнє значення характеристики «залученість»; 
 п – кількість характеристик організаційної культури. 
Середнє значення кожної характеристики розраховано за формулою 

n

X
C

n

i
i

== 1 , 

де iX  – індикатори  відповідної характеристики організаційної культури; 
n – кількість індикаторів (у даному випадку 3 індикатори за кожною 

характеристикою організаційної культури).  
 
Таблиця 1 – Шкала оцінки рівня розвитку організаційної культури 

Оцінка організаційної культури, балів Рівень розвитку організаційної культури 
0-0,25 Дуже низький 

0,26-0,5 Низький 
0,51-0,75 Середній 
0,76-1,0 Високий 

 
Здійснено апробацію даного методичного підходу на підприємствах 

різних видів економічної діяльності. Розрахунки на прикладі підприємств 
вугільної та харчової промисловості, будівництва, з надання транспортних, 
інформаційних, консалтингових, банківських послуг засвідчили, що коефіцієнт 
альфа Кронбаха становить 0,795; 0,854; 0,999; 0,923; 0,848; 0,897; 0,917 
відповідно, а коефіцієнт варіації ‒ 17,1; 13,2; 16,4; 11,3; 14,6; 12,7; 10,4% 
відповідно. У зв’язку з цим для аналізу організаційної культури підприємств 
можна брати середні значення показників. 



14 

Таким чином, згідно з результатами розрахунків інтегрального показника 
організаційної культури встановлено, що досліджені підприємства мають 
середній рівень розвитку організаційної культури (окрім вугільної галузі), 
оскільки значення її оцінки перебувають у межах 0,51-0,75 (табл. 2). Вугільні 
підприємства мають низький рівень розвитку організаційної культури, оскільки 
значення її оцінки становить 0,469 (у межах 0,26-0,5). 
 

Таблиця 2 – Рівень розвитку характеристик організаційної культури 
підприємств  

Характеристика  
Середні значення організаційної культури підприємств

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Пристосованість (здатність до 
адаптації) 0,408 0,442 0,608 0,709 0,363 0,604 0,611 
Здатність до організаційних змін 0,313 0,325 0,536 0,719 0,438 0,750 0,500 
Фокусування на споживачах 0,438 0,567 0,715 0,782 0,363 0,438 0,729 
Організаційне навчання 0,688 0,433 0,572 0,625 0,288 0,625 0,604 
Місія 0,511 0,525 0,691 0,704 0,438 0,771 0,618 
Стратегічний напрям і наміри 0,469 0,542 0,697 0,579 0,438 0,938 0,729 
Цілі та перспективи 0,563 0,592 0,715 0,719 0,400 0,875 0,646 
Бачення 0,500 0,442 0,661 0,813 0,475 0,500 0,479 
Послідовність (узгодженість) 0,407 0,498 0,689 0,756 0,484 0,521 0,608 
Ключові цінності 0,438 0,492 0,732 0,719 0,538 0,500 0,542 
Здатність до консенсусу 0,376 0,434 0,729 0,829 0,413 0,313 0,573 
Координація та інтеграція 0,407 0,567 0,607 0,719 0,500 0,750 0,708 
Залученість 0,479 0,556 0,739 0,813 0,346 0,750 0,639 
Делегування повноважень 0,250 0,692 0,786 0,719 0,363 0,750 0,605 
Орієнтація на роботу в команді 0,469 0,650 0,840 0,876 0,413 0,750 0,563 
Розвиток здібностей і компетенцій 0,719 0,325 0,679 0,844 0,263 0,750 0,750 
Загальна оцінка 0,469 0,505 0,682 0,745 0,408 0,662 0,619 

Умовні позначення: (1) ‒ вугільні підприємства; (2) ‒ підприємства харчової 
промисловості; (3) ‒ будівельні підприємства; (4) ‒ транспортні підприємства; (5) ‒ компанія 
з надання інформаційних послуг; (6) ‒ консалтингова фірма; (7) ‒ банківська установа. 

 

Встановлено, що на обстежених підприємствах харчової промисловості, 
будівництва, оптової торгівлі, з надання інформаційних, транспортних і 
консалтингових послуг, менеджерів яких було опитано, не розроблено кодекс 
корпоративної етики, який мав би визначати поведінку і чіткий набір цінностей 
компанії. До недоліків розвитку організаційної культури досліджених 
підприємств віднесено недостатню увагу до впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу при розумінні побажань і потреб споживачів, 
організаційного навчання та можливостей розвитку персоналу. Це обумовлено 
тим, що вітчизняні підприємства недостатньою мірою здійснюють інвестиції у 
підвищення кваліфікації співробітників, хоча і відзначають цей напрям як 
пріоритетний при трансформації організаційної культури. Тому доцільним є 
внесення змін і доповнень до діючих корпоративних кодексів, а саме 
визначення основних напрямів стратегічного управління розвитком 
організаційної культури та механізмів його організаційно-економічного, 
маркетингового, фінансового й інформаційного забезпечення. 
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У третьому розділі «Напрями трансформації організаційної культури 
підприємств в умовах цифрових перетворень» обґрунтовано доцільність 
застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання та вибору дієвого 
напряму трансформації організаційної культури суб’єктів господарювання; 
розроблено стратегію управління трансформацією організаційної культури 
підприємств; визначено перспективні напрями трансформації організаційної 
культури підприємств в умовах цифрової економіки та особливості формування 
цифрових компетенцій персоналу як ключової складової організаційної 
культури підприємств у контексті економіки знань і смарт-виробництв. 

Для оцінювання та вибору ефективного напряму трансформації 
організаційної культури підприємств запропоновано використовувати метод 
аналізу ієрархій (метод Т. Сааті), який дозволяє кількісно визначити важливість 
критеріїв і враховує особливості та вплив екзогенних й ендогенних чинників на 
розвиток організаційної культури підприємств. У рамках даного дослідження 
стратегічний напрям 1 – це трансформація організаційної культури шляхом 
упровадження цифрових технологій, які дозволять оптимізувати процеси 
управління персоналом на підприємстві; 2 – підвищення кваліфікації 
співробітників, яка відповідатиме сучасним вимогам функціонування компаній 
у цифровій економіці; 3 – застосування клієнтоорієнтованого підходу до 
формування та розвитку організаційної культури підприємств, тобто орієнтація 
компанії на споживачів.    

Визначено 12 найвагоміших критеріїв вибору ефективного напряму 
трансформації організаційної культури підприємств, які систематизовано у 
4 групи: адаптивність (зміни в компанії, орієнтація на споживачів, 
організаційне навчання); місія (стратегічне планування, постановка цілей, 
бачення); послідовність (координація, згода, цінності); залученість 
співробітників (розвиток здібностей персоналу, робота в команді, 
відповідальність і повноваження). 

Формою подання результатів попарних порівнянь є обернено-симетрична 
матриця виду 
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де njni
a

a
ij

ij ,1;,1,
1 ===  відносяться до рядка та стовпця відповідно;  

 n  – кількість елементів, що порівнюються;  
 ija  – числа, які відповідають певним градаціям переваги. 

Згідно з даними цієї матриці формується набір локальних пріоритетів за 
допомогою обчислень значень власного вектора і наступною нормалізацією 
його компонент за такою схемою: 
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де )...,,,( 21 nωωω  – вектор пріоритетів. 
 

В аналогічний спосіб розраховуються значення величини V. 
Для визначення рівня узгодженості цих оцінок слід розрахувати індекс 
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де n≥maxλ  – максимальне власне значення матриці попарних порівнянь. 
Відношення узгодженості визначається за формулою 

nP

CI
CR = , 

де nP  – індекс випадкової узгодженості, значення якого залежать від 
розмірності матриці 

№ Рп 
1 0 
2 0 
3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 
10 1,49 

 

Допустимим вважається рівень відношення узгодженості, що не 
перевищує 10-20%.  

На останньому етапі виконується розрахунок ефективності стратегічного 
напряму  
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На підставі цього можна обрати ефективний напрям трансформації 
організаційної культури підприємства. Стратегічний напрям із максимальним 
значенням ефективності (S) є найкращим за сукупністю критеріїв з 
урахуванням відносної важливості останніх. 

Одержані результати свідчать про те, що пріоритетним напрямом 
трансформації організаційної культури підприємств є впровадження цифрових 
технологій, оскільки він має найбільшу ефективність (0,401) порівняно з двома 
іншими ‒ підвищенням кваліфікації співробітників (0,357) та орієнтацією на 
клієнтів (0,244). 

В умовах постійних змін і посилення конкуренції для підприємств 
важливо формувати ефективну стратегію, яка з урахуванням динаміки коливань 
нестабільного зовнішнього оточення та стану внутрішніх ресурсів визначає 
можливості реалізації організаційного розвитку. Стратегія управління 
трансформацією організаційної культури (СУТОК) має також забезпечувати 
можливість реалізації процесу управління на основі передбачення змін і 
прийняття стратегічних рішень в умовах мінливого середовища. При 
розробленні та реалізації СУТОК необхідно враховувати напрями змін  
і використовувати нові управлінські та інформаційно-комунікаційні технології, 
а саме програми формування цифрових компетенцій персоналу в рамках 
загальнокорпоративної стратегії підприємства, відповідних організаційних змін 
і системи мотивації за визначеною стратегією. Виконання завдань стратегії 
управління трансформацією організаційної культури залежить не тільки від 
досконалості її розроблення вищим керівництвом підприємства, але і від 
ефективності її впровадження.  

СУТОК у сучасних умовах дозволяє досягати визначеної місії 
підприємства, забезпечувати узгодження цілей і можливостей, створювати нову 
цінність і збільшувати його капіталізацію, формувати потенціал розвитку і 
конкурентні переваги, визначати довгострокові цілі діяльності та систему 
мотивації для їх досягнення, управляти персоналом з урахуванням змін 
середовища та чинників внутрішнього організаційного розвитку. Аналіз 
передумов застосування СУТОК на вітчизняних підприємствах свідчить, що 
стратегічне управління має здійснюватися з використанням інформаційних 
технологій на всіх етапах – від маркетингових досліджень ринку праці до 
сучасних підходів до навчання персоналу й управління знаннями. Саме 
впровадження цих напрямів кадрової роботи визначає спроможність 
підприємства до формування належного кадрового потенціалу та його 
ефективного використання.  

Застосування концептуального підходу до вибору СУТОК передбачає 
врахування найбільш вагомих чинників впливу (передумов) маркетингового 
зовнішнього та внутрішнього середовища, обраних за результатами здійснення 
відповідних маркетингових досліджень, і дозволяє забезпечити найбільш 
ефективне використання підприємством кадрових заходів для створення 
стійких конкурентних переваг. Даний концептуальний підхід проявляється в 
поетапному процесі формування та реалізації СУТОК (рис. 2). 
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Рисунок 2 ‒ Структурно-логічна схема концепції формування та реалізації 
стратегії управління трансформацією організаційної культури підприємства  
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реалізації стратегії управління трансформацією організаційної культури за 
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 Блок 2 «Реалізація СУТОК» 

Реалізація стратегії управління трансформацією організаційної культури 

Підсистема 
планування 

Організаційна 
підсистема 

Підсистема 
мотивації 

Інформаційна 
підсистема  

Підсистема контролю  
і регулювання 

Аналіз одержаних результатів і контроль за реалізацією стратегії  
управління трансформацією організаційної культури 

Стратегія є ефективною 

Так 
Ні 
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п’ятьма підсистемами (планування, організації, мотивації, контролю та 
регулювання, інформаційна), визначити обсяги необхідного ресурсного 
забезпечення й оцінити ефективність її впровадження. Ефективна реалізація 
розробленої СУТОК підприємства можлива на підставі концепції маркетингу 
взаємовідносин, оптимальної організаційної структури управління персоналом, 
планування, інформаційної взаємодії між підрозділами підприємства з 
використанням цифрових технологій, а також контролю за виконанням 
управлінських рішень. 

Розвиток сучасного інформаційного суспільства, цифрова трансформація 
бізнес-процесів з інтенсивним застосуванням цифрових технологій, підвищення 
попиту на фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 
модернізація системи освіти ‒ усе це зумовлює кардинальні зміни в розвитку 
організаційної культури та формує якісно нові вимоги до рівня цифрових 
навичок і знань персоналу підприємств. 

Встановлено, що ефективному розвитку організаційної культури в умовах 
цифрової економіки перешкоджають бар'єри, які умовно можна класифікувати 
за 7 групами: кадрові (відсутність цифрової стратегії управління персоналом 
компанії; ігнорування необхідності культурних змін; низький рівень 
залученості співробітників; брак кваліфікованих і компетентних кадрів в 
умовах глобальних економічних перетворень); інформаційні (відсутність 
єдиного підходу до визначення категоріально-понятійного апарату щодо 
цифрової трансформації; труднощі з операціями, які охоплюють цифрове 
проєктування продуктів і сервісів, швидку адаптацію операційних процесів  
і моніторинг у реальному часі; брак знань у сфері цифрової економіки та 
передових технологій); організаційні (відсутність чітко визначеної стратегії 
цифрової трансформації, бачення цифрового майбутнього компанії та 
недостатня підтримка керівництва; невміння управляти організаційними 
змінами; відсутність «розумного» підходу до управління ризиками при 
цифровій трансформації бізнес-процесів, тобто низький рівень цифрової 
готовності функцій управління ризиками до трансформації); маркетингові 
(неефективне використання інструментів корпоративних комунікацій; 
відсутність загальноприйнятого поняття «клієнтоорієнтованість»; недостатнє 
застосування клієнтоорієнтованого підходу до формування організаційної 
культури підприємств); освітні (крос-функціональні бар'єри у знаннях  
керівників бізнесу та ІТ-фахівців, тобто недостатнє застосування 
міжфункціонального підходу, який передбачає володіння знаннями щодо 
розробки стратегії та її реалізації і необхідними технологічними знаннями й 
навичками; дефіцит цифрових навичок і кваліфікації у персоналу); технологічні 
(архаїчні ІТ-системи і додатки); інвестиційно-фінансові (недостатній обсяг 
інвестицій у передові технології: Інтернет речей, штучний інтелект, блокчейн 
тощо). 

Основними компонентами організаційної культури в умовах цифровізації 
є цифрові навички та компетенції, тип мислення і поведінки, ділові 
взаємовідносини та джерела професійних знань, моделі розвитку кар'єри. Для 
підвищення ефективності розвитку організаційної культури підприємств у 
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контексті цифрової економіки доцільно впроваджувати комплексний підхід 
(рис. 3), суть якого полягає в симбіозі та постійному взаємозв'язку чинників 
впливу, складових елементів, цифрових компетенцій і навичок, інформаційних 
технологій.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 ‒ Комплексний підхід до трансформації організаційної культури 

підприємств в епоху цифрових перетворень 
 
Реалізація запропонованого комплексного підходу сприятиме одержанню 

очікуваного ефекту від цифрової трансформації організаційної культури 
підприємств, складовими якого є:  

 інноваційна активність; 
 підприємницьке мислення; 
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 розвинений людський капітал; 
 когнітивність; 
 креативність; 
 корпоративність культури; 
 швидкість прийняття управлінських  
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скорочення витрат на управління персоналом (адаптація, навчання та 
атестація) у результаті автоматизації HR-процесів, ефективного розподілу 
людських ресурсів, зменшення часу на кадрові трудомісткі процеси, 
раціонального інвестування в саморозвиток співробітників;  

зростання середньої заробітної плати працівників;  
збільшення кількості висококваліфікованих співробітників, які мають 

цифрові навички та вміння; 
підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок 

упровадження клієнтоорієнтованого підходу та цифровізації управлінських 
процесів. 

Результати дослідження апробовано й упроваджено у практичній 
діяльності 9 підприємств різної галузевої спрямованості (табл. 3): ТОВ 
«Каскад-Дніпро», ТОВ «СК-1» (будівництво); ТОВ «Волкот» (діяльність 
готелів і подібних закладів тимчасового розміщення); ТОВ «Бріошь» (харчова 
промисловість); ТОВ «Фаворит Фудз», ТОВ «ВС-Імпекс» (оптова торгівля); 
ТОВ «Прайд ДП» (вантажні перевезення автомобільним транспортом); ПП 
«Сандей Плюс» (надання консалтингових послуг); ТОВ фірма «Об’єднання 
ринків» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна).  

 
Таблиця 3 – Рекомендації щодо вдосконалення управління 

трансформацією організаційної культури (ОК) та стратегічні напрями, які 
впроваджено в діяльність підприємств 

Рекомендації та стратегічні напрями  

Підприємства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надані та прийняті рекомендації 
Методичний підхід до оцінювання рівня 
розвитку ОК 

+  + +  +    

Організаційний механізм управління 
трансформацією ОК 

  +       

Стратегія управління трансформацією 
ОК 

+ + +  +  + + + 

Методичний підхід до вибору дієвого 
напряму трансформації ОК із 
використанням методу аналізу ієрархій 

+   +  +    

Обґрунтування необхідності 
застосування клієнтоорієнтованого 
підходу до формування ОК 

 +   +   +  

Розроблення програми перспективного 
розвитку компанії та антикризової 
стратегії управління персоналом 

 +   +  +  + 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внесення змін і доповнень до діючих 
корпоративних кодексів підприємств  
у частині кадрової політики 

  +  +  + +  

Реалізовані стратегічні напрями  
Трансформація ОК із використанням 
цифрових технологій 

+ + + + + + + + + 

Підвищення кваліфікації співробітників +  + + + + + +  
Орієнтація діяльності підприємства на 
споживачів 

 +  + + +  +  

 
Виявлено, що на всіх підприємствах упроваджено пропозиції щодо 

цифрової трансформації організаційної культури за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій і сучасного програмного забезпечення. На 
7 підприємствах реалізовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення 
кваліфікації співробітників в умовах цифрової економіки. На 5 підприємствах 
(як правило, у сфері торгівлі та послуг) упроваджено клієнтоорієнтований 
підхід до формування організаційної культури. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення підходів до 

формування організаційної культури підприємств та надано практичні 
рекомендації щодо вдосконалення управління її трансформацією в контексті 
організаційних змін, пов’язаних з упровадженням цифрових технологій. За 
результатами дослідження сформульовано такі висновки. 

1. На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових 
підходів до визначення відповідного понятійно-категоріального апарату 
внесено уточнення  в такі дефініції та зміст категорій: 

«організаційна культура», що розуміється, з одного боку, як моральне та 
емоційно-психологічне середовище підприємства, головні цінності, відносини, 
принципи та погляди якого спираються на ідеї, що культивуються та носіями 
яких є керівництво і персонал, а з іншого – як елемент стратегічного управління 
на підприємстві, що дозволяє орієнтувати персонал на досягнення спільних 
цілей, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати їх лояльність та 
поліпшувати спілкування з клієнтами; 

«клієнтоорієнтованість» як ключовий принцип трансформації 
організаційної культури підприємства; 

«трансформація організаційної культури» як процес перетворення типів  
і принципів культури, корпоративних цінностей, системи поглядів, 
партнерських взаємовідносин між керівниками, топменеджерами та персоналом 
на підприємстві;  

«управління трансформацією організаційної культури» як специфічний 
вид управлінської діяльності, який включає сукупність функцій управління 
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(прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, контроль, аналіз  
і регулювання) на окремих етапах імплементації організаційних змін (ініціація, 
реалізація та інституціалізація), що передбачає вплив на процеси формування 
організаційної культури для набуття належного стану з урахуванням чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом моніторингу з 
використанням методів прогнозування. 

2. Конкурентоспроможність підприємства можна підвищити шляхом 
реалізації організаційного механізму управління трансформацією 
організаційної культури, під яким розуміється сукупність ресурсів, методів, 
засобів, інструментів і важелів впливу на кадрові процеси, які застосовуються 
керівництвом усіх ієрархічних рівнів для досягнення цілей стратегії розвитку 
підприємства. Цей механізм має включати цілі, чинники, функції, організаційну 
структуру управління, ресурси, методи, інструменти. Організаційний механізм 
управління трансформацією організаційної культури ефективно реалізується в 
системі менеджменту, тобто в комплексі організаційних заходів, операцій і 
прийомів, спрямованих на забезпечення стійкого функціонування суб’єктів 
господарювання. 

3. У результаті анкетного опитування керівників і менеджерів різного 
рівня виявлено, що вітчизняні підприємства стикаються з такими чинниками 
недостатньо ефективного розвитку організаційної культури: функціональна 
роз'єднаність, яка заважає обміну даними; неврахування потреб споживачів; 
нерозуміння суті клієнтоорієнтованого підходу до формування організаційної 
культури; відсутність загальноприйнятого визначення клієнтоорієнтованості; 
відсутність цифрових платформ, що дозволяють управляти даними; недостатня 
цифрова компетентність персоналу; нездатність менеджменту підприємства 
підтримувати маркетингові комунікації з клієнтами.  

Головними перешкодами для трансформації організаційної культури 
підприємств в умовах цифрової економіки є: низький рівень залученості 
співробітників до процесу цифровізації; недостатній обсяг фінансових ресурсів; 
недосконалість організаційної структури; відсутність чіткого бачення і 
підтримки керівництва; нерозуміння цифрових трендів; нездатність вносити 
необхідні зміни в організаційну культуру; нерозвиненість ІТ-інфраструктури; 
брак фахівців, які мають цифрові навички; відсутність необхідних баз даних. 
Встановлено прямий взаємозв'язок між організаційною культурою 
підприємства та фінансовими результатами його діяльності. 

Виявлено, що трансформація організаційної культури підприємств має 
полягати у підвищенні кваліфікації співробітників (51,3%), упровадженні 
цифрових технологій (43,5%) та орієнтації на клієнтів (20%).  

4. Із застосуванням методичних напрацювань Д. Денісона, Г. Хофстеде, 
К. Камерона і Р. Куїнна запропоновано методичний підхід до кількісного 
оцінювання стану організаційної культури, який апробовано на вітчизняних 
підприємствах різних видів економічної діяльності (вугільна та харчова 
промисловість, розподілення електроенергії, будівництво, надання 
транспортних, інформаційних, консалтингових, банківських послуг). 
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5. Ситуація, що склалася в сучасній глобальній еколого-соціально-
технологічній системі, диктує нові вимоги до функціонування бізнесу, 
провідною з яких є розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
та її сприйняття як філософії організації підприємницької діяльності в контексті 
сталого розвитку. Доведено, що одним із важливих елементів сучасної КСВ 
виступає відповідна організаційна культура, яка приймається та дотримується 
колективом підприємства.  

Виявлено, що підприємства різних видів економічної діяльності 
впроваджують механізми корпоративної соціальної відповідальності, 
здійснюють інвестиції у трансформацію організаційної культури, певною 
мірою реалізують концепцію сталого розвитку. Разом із тим їх організаційна 
культура частково відповідає цілям і принципам сталого розвитку. Незважаючи 
на те що керівники підприємств харчової промисловості прагнуть приділяти 
увагу корпоративній соціальній відповідальності, в основному вони мають на 
меті збільшення обсягів реалізації готової продукції, а отже, зростання рівня її 
рентабельності. Більшість респондентів, які працюють у сфері будівництва, 
зауважили, що керівництво їх компаній не здійснює інвестиції у 
трансформацію організаційної культури, не реалізує концепцію сталого 
розвитку, не застосовує у своїй практиці корпоративні кодекси. Усе це, у свою 
чергу, не відповідає цілям сталого розвитку. 

На основі узагальнення діючих кодексів корпоративної етики на 
вітчизняних підприємствах встановлено ключові корпоративні цінності, 
відповідно до яких має формуватися і розвиватися організаційна культура: 
клієнтоорієнтованість, партнерські взаємовідносини, єдність цілей, 
саморозвиток співробітників, професіоналізм, відповідальність, лідерство, 
командна робота, новаторство / інноваційність, прагнення вдосконалюватися, 
якість обслуговування, орієнтація на результативність, відкритість, прозорість, 
сумлінність, довіра. Необхідним є внесення змін і доповнень до діючих 
корпоративних кодексів згідно з основними напрямами трансформації 
організаційної культури та механізмами організаційно-економічного, 
маркетингового, фінансового й інформаційного забезпечення. 

6. Для вибору дієвого напряму трансформації організаційної культури 
підприємств запропоновано методичний підхід, суть якого полягає у визначенні 
з використанням методу аналізу ієрархій найбільш значущих критеріїв, які 
систематизовано в чотири групи: здатність організації до адаптації; місія; 
узгодженість цілей; залученість співробітників до командної роботи і 
можливість їх кар’єрного зростання. Виконані розрахунки свідчать, що 
пріоритетним напрямом трансформації організаційної культури обстежених 
підприємств є впровадження цифрових технологій, які дозволять оптимізувати 
процеси управління персоналом.  

7. Для розроблення ефективної моделі стратегічного управління 
трансформацією організаційної культури підприємства доцільно запровадити 
методичний підхід, який передбачає організацію цього процесу за такими 
етапами: визначення місії підприємства; обґрунтування стратегічних напрямів 
та оцінювання можливого впливу імплементації заходів за цими напрямами на 
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ефективність функціонування підприємства; розроблення концепції 
трансформації організаційної культури; розроблення обґрунтованої стратегії за 
допомогою маркетингового інструментарію; здійснення стратегічного аналізу, 
який включає ідентифікацію оточення, аналіз внутрішнього стану 
підприємства; стратегічне планування; ідентифікація та оцінювання ризиків, 
формування інформаційного забезпечення реалізації стратегії трансформації 
організаційної культури з використанням цифрових технологій. 
Цілеспрямована координація розроблення стратегій розвитку підприємства  
та трансформації його організаційної культури з метою їх відповідності  
одна одній сприяє одержанню синергетичного ефекту від формалізованої 
реалізації. Операційні цілі та завдання стратегії управління трансформацією 
організаційної культури підприємства мають постійно коригуватися з 
урахуванням його місії, бачення, ресурсних можливостей і змін зовнішнього 
середовища. Це дозволяє підвищити ефективність системи корпоративного 
менеджменту як чинника забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

8. Встановлено, що інтенсивний розвиток цифрової економіки значною 
мірою впливає на всі сфери діяльності підприємства, у тому числі на розвиток 
організаційної культури. Це підтверджує порівняльний аналіз існуючих 
методик оцінювання цифрової зрілості та трансформації бізнес-процесів на 
підприємствах, розроблених міжнародними компаніями, аналітичними і 
науково-дослідними центрами. Однак успішному розвитку організаційної 
культури в цифровій економіці перешкоджає безліч бар'єрів, які умовно 
систематизовано за 7 групами: інформаційні, організаційні, кадрові, 
маркетингові, освітні, технологічні, інвестиційно-фінансові. 

Ефективна цифрова трансформація на підприємстві можлива лише в тому 
випадку, коли його керівництво цілеспрямовано формує цифрову культуру в 
колективі, мінімізує перешкоди для взаємодії між усіма функціональними 
підрозділами і налагоджує двосторонній зв'язок між нижчими та  
вищими ланками в оргструктурі управління. Цифрова трансформація має 
відбуватися за рахунок ретельної внутрішньої роботи з інформування всіх 
співробітників і діагностики рівня їх організаційної культури. Слід також 
організовувати роботу з навчання персоналу, здійснювати позапланове 
підвищення кваліфікації співробітників. Усунення розриву між необхідними 
спеціальними знаннями та цифровими навичками і наявними у персоналу має 
стати основним засобом успішних трансформаційних перетворень на 
підприємстві в умовах глобального інформаційного простору. Це також 
дозволить сформувати цифрову культуру, яка відповідатиме сучасним умовам 
господарювання. 
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Праці апробаційного характеру: 

19. Rynkevych N. Alignment of marketing strategy with culture profiles. 
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 13-14 березня 2013 р). 
Дніпропетровськ: Герда, 2013. С. 137-139. 

20. Rynkevych N.S., Danilova T.V. Research of Cooke’s OCI/OEI culture 
model components interaction and interpretation of the results of it’s implementation. 
Science and practice: Collection of scientific articles (Australia, Melbourne, October 
28, 2016). Melbourne: Thorpe-Bowker, 2016. P. 94-101. 

Особистий внесок: досліджено основні складові моделі Кука та описано 
механізм їх взаємодії та впливу на організаційну культуру й ефективність. 

21. Рынкевич Н.С. Цифровая трансформация организационной культуры 
предприятий. III International Scientific Conference Modern Transformation in 
Economics and Management: Conference Proceedings (Lithuania, Klaipeda, March 
29, 2019). Part I. Klaipeda: Baltija Publishing, 2019. P. 81-84.  

22. Рынкевич Н.С. Организационная культура: сущность и развитие. 
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 
економіки: зб. наук. статей за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю (м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.): у 2-х ч. Дніпро: Нац. 
металургійна акад. України, 2019. Ч. 1. С. 162-167.  

23. Ринкевич Н.С. Виклики та чинники розвитку організаційної культури 
підприємств. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23-24 квітня 2019 р.) / за ред. 
І.А. Маркіної; Полтавська держ. аграрна акад. Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. 
С. 173-176.  

24. Ринкевич Н.С. Клієнтоорієнтований підхід до формування 
організаційної культури підприємств. Управління соціально-економічними 
трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: зб. тез доповідей 
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Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). Мукачево: 
Мукачівський держ. ун-т, 2019. С. 153-156.  

25. Ринкевич Н.С. Проблеми розвитку організаційної культури 
підприємств. Формування потенціалу економічного розвитку промислових 
підприємств: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 квітня 
2019 р.). Секція 6. Формування кадрової складової потенціалу промислових 
підприємств. Одеса: Одеський нац. політехн. ун-т, 2019. С. 96-98.  

26. Рынкевич Н.С. Ценности и интересы как важные элементы 
организационной культуры в теории управления. Економіка і управління в 
умовах глобалізації: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 
(м. Кривий Ріг, 15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донецький 
нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ, 2019. С. 224-227.  

27. Rynkevych N. Development of organizational culture of enterprises in the 
conditions of modernization. Proceedings of the 1st International Scientific 
Conference Eastern European Conference of Management and Economics (Slovenia, 
Ljubljana, May 24, 2019). Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. P. 208-
210.  

28. Рынкевич Н.С. Организационная культура в системе менеджмента 
предприятия. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Покровськ, 13-14 травня 2019 р.). 
Секція IV. Теорія і практика сучасного менеджменту. Покровськ: ДонНТУ, 
2019. С. 73-76.  

29. Ринкевич Н.С. Механізм стратегічного управління розвитком 
організаційної культури підприємства. Економіка та управління в XXI ст.: 
виклики та перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Умань, 30-31 травня 2019 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 
імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 210-212.  

30. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Трансформація організаційної 
культури підприємств в умовах цифрової економіки. Економіка підприємства: 
сучасні проблеми теорії та практики: матеріали восьмої Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). Одеса: Бондаренко М.О., 2019. 
С. 209-210.  

Особистий внесок: виконано статистичний аналіз показників розвитку 
системи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 
на вітчизняних підприємствах. 

31. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Маркетингові аспекти управління 
розвитком організаційної культури підприємств. Можливості, проблеми та 
перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали доповідей 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.) / Ужгородський 
нац. ун-т. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 64-67.  

Особистий внесок: визначено ключові завдання маркетингу при 
формуванні організаційної культури підприємств. 
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32. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Організаційна культура підприємств в 
епоху цифровізації економіки. Цифрова економіка: зб. матеріалів ІІ Нац. наук.-
метод. конф. (м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 335-338.  

Особистий внесок: визначено напрями трансформації організаційної 
культури підприємств у цифровій економіці. 

33. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Організаційна культура підприємств в 
умовах цифрової економіки: нові виклики та загрози. Сфера зайнятості і 
доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та 
домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 83-86. 

Особистий внесок: виявлено перешкоди, які стримують розвиток 
організаційної культури підприємств в умовах цифровізації. 

34. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Щодо оцінювання рівня розвитку 
організаційної культури підприємств. Економіка сьогодні: проблеми 
моделювання та управління: матеріали IX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 
(м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.). Полтава: ПУЕТ, 2020. С. 120-124.  

Особистий внесок: виконано оцінювання рівня розвитку організаційної 
культури підприємств. 

35. Трушкіна Н., Ринкевич Н. Обґрунтування вибору оптимального 
напряму трансформації організаційної культури транспортних підприємств. 
Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 
економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.). 
Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2020. С. 596-599.  

Особистий внесок: визначено та систематизовано критерії вибору 
оптимального напряму трансформації організаційної культури на прикладі 
транспортних підприємств. 

36. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Маркетингове дослідження 
особливостей розвитку організаційної культури торгівельних підприємств. 
Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали X Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 27-28 квітня 2020 р.). Полтава: ПУЕТ, 
2020. С. 167-171.  

Особистий внесок: виявлено особливості організаційної культури 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

 
Публікації, які додатково відображають результати дослідження: 
37. Рынкевич Н.С. Анализ существующих в мировой практике методик 

диагностики организационной культуры. A young scientist in the modern science 
world: new aspects of the scientific search: monograph. USA, FL, Titusville: L&L 
Publishing, 2012. Vol. 1. P. 176-187. 

38. Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с 
организационной культурой. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 5. С. 28-30. 

39.  Иванов С.В., Рынкевич Н.С. Современные тенденции развития 
организационной культуры предприятий. Emergence of public development: 
financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.; Coventry 
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University, The Academy of Economic Science of Ukraine. Agenda Publishing 
House, Coventry, United Kingdom, 2019. P. 545-554. 

Особистий внесок: узагальнено різні наукові погляди на трактування суті 
та змісту поняття «організаційна культура». 

40. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Цифрова трансформація 
організаційної культури підприємств: особливості, бар’єри та драйвери. Сучасні 
процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, 
практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та 
транспорт): монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної; Нац. 
металургійна акад. України. Дніпро: Пороги, 2019. С. 340-350.  

Особистий внесок: запропоновано шляхи цифрової трансформації 
організаційної культури підприємств.  

41. Квилинский А.С., Трушкина Н.В., Рынкевич Н.С. Концептуальные 
подходы к определению термина «информационная экономика». Проблеми 
економіки. 2019. № 3(41). С. 147-155. [Index Copernicus, Google Scholar, 
Research Bible, Research Papers in Economics].  

Особистий внесок: виявлено ключові передумови становлення та 
досліджено еволюцію розвитку концепції інформаційної економіки. 

42. Ринкевич Н.С. Стратегічне управління розвитком організаційної 
культури підприємств. Вісник Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І.В. Ящишиної. 
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 227-232.  

43. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Науково-методичні та прикладні 
засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств. 
Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 34. С. 219-227. [Index Copernicus, Google 
Scholar].  

Особистий внесок: визначено особливості й основні проблеми розвитку 
організаційної культури як одного з напрямів підвищення ефективності 
управління логістичною діяльністю підприємств. 

44. Kwilinski A., Zaloznova Yu., Trushkina N., Rynkevych N. Organizational 
and methodological support for Ukrainian coal enterprises marketing activity 
improvement. E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 168. Article 00031. [Scopus].  

Особистий внесок: удосконалено методичний підхід до інтегральної 
оцінки рівня розвитку організаційної культури вугільних підприємств за 
допомогою економіко-математичного інструментарію. 

45. Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С. Модернізація організаційної культури 
підприємств в умовах економіки знань. Сучасні підходи до соціально-
економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб’єктів 
національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, 
Л.М. Бандоріної; Нац. металургійна акад. України. Дніпро: Пороги, 2020. 
С. 233-247.  

Особистий внесок: розглянуто концепцію STEM-освіти як нової 
технології формування компетенцій і навичок при підготовці фахівців; 
виконано статистичний аналіз показників розвитку вітчизняної STEM-освіти.   
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46. Трушкіна Н., Ринкевич Н. Підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів як шлях трансформації організаційної культури підприємств 
транспортної сфери. Освіта і суспільство V: міжнар. зб. наук. пр. / під ред. 
Т. Несторенко, Р. Бернатової; Бердянський держ. пед. ун-т. Ополє: Вид-во 
Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, 2020. С. 230-240.  

Особистий внесок: досліджено особливості та тенденції підготовки 
фахівців за галуззю знань «Транспорт» у системі вищої освіти. 

47. Трушкіна Н., Ринкевич Н. Цифрова компетентність як ключова 
складова організаційної культури підприємств у контексті модернізації 
сучасної системи освіти. Vzdelavanie a Spolocnost’ V: Medzinarodny 
nekonferencny zbornik / R. Bernatova, T. Nestorenko (Eds.). Presov: Presovska 
univerzita v Presove, 2020. S. 329-341.  

Особистий внесок: надано пропозиції щодо формування цифрових 
компетенцій як дієвого напряму вдосконалення управління розвитком 
організаційної культури підприємств.  

 

 

АНОТАЦІЯ 
 

Ринкевич Н. С. Трансформація організаційної культури підприємств 
в умовах модернізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Інститут економіки промисловості НАН України, 
Київ, 2021. 

Уточнено суть і зміст термінів «організаційна культура», 
«клієнтоорієнтованість», «трансформація організаційної культури», 
«управління трансформацією організаційної культури». Удосконалено 
організаційний механізм управління трансформацією організаційної культури 
підприємств. Здійснено емпіричне дослідження на основі експертного 
опитування для виявлення сучасних проблем, бар'єрів, тенденцій і напрямів 
трансформації організаційної культури підприємств різних видів економічної 
діяльності. Удосконалено методичний підхід до кількісного оцінювання рівня 
організаційної культури, який апробовано на вітчизняних підприємствах. 
Досліджено особливості організаційної культури підприємств у системі 
корпоративної соціальної відповідальності та надано пропозиції щодо внесення 
змін і доповнень до діючих корпоративних кодексів у частині кадрової 
політики.  

Обґрунтовано доцільність застосування методу аналізу ієрархій для 
оцінювання та вибору ефективного напряму трансформації організаційної 
культури суб’єктів господарювання. Розроблено стратегію управління 
трансформацією організаційної культури підприємств.  
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Виявлено головні перешкоди, які стримують ефективний розвиток 
організаційної культури підприємств в умовах цифрових перетворень. 
Визначено особливості формування цифрових компетенцій персоналу як 
ключової складової організаційної культури підприємств у контексті 
становлення економіки знань і смарт-виробництв. Запропоновано змістовну 
структуру організаційної культури та обґрунтовано можливість застосування 
комплексного підходу до її трансформації в цифровій економіці. 

Ключові слова: підприємство, організаційна культура, 
клієнтоорієнтованість, трансформація, управління трансформацією, 
організаційний механізм, особливості, бар’єри, стратегічні напрями, 
оцінювання, методичний підхід, стратегія управління трансформацією, 
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предприятий в условиях модернизации. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Институт экономики промышленности НАН 
Украины, Киев, 2021. 

Уточнены суть и содержание терминов «организационная культура», 
«клиентоориентированность», «трансформация организационной культуры», 
«управление трансформацией организационной культуры». Усовершенствован 
организационный механизм управления трансформацией организационной 
культуры предприятий. Проведено эмпирическое исследование на основе 
экспертного опроса для выявления современных проблем, барьеров, тенденций 
и направлений трансформации организационной культуры предприятий разных 
видов экономической деятельности. Усовершенствован методический подход к 
количественной оценке уровня организационной культуры, который 
апробирован на отечественных предприятиях. Исследованы особенности 
организационной культуры предприятий в системе корпоративной социальной 
ответственности и представлены предложения по внесению изменений и 
дополнений в действующие корпоративные кодексы в части кадровой 
политики. 

Обоснована целесообразность применения метода анализа иерархий для 
оценки и выбора эффективного направления трансформации организационной 
культуры субъектов хозяйствования. Разработана стратегия управления 
трансформацией организационной культуры предприятий.  

Выявлены главные барьеры, сдерживающие эффективное развитие 
организационной культуры предприятий в условиях цифровых преобразований. 
Определены особенности формирования цифровых компетенций персонала как 
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ключевой составляющей организационной культуры предприятий в контексте 
становления экономики знаний и смарт-производств. Предложена 
содержательная структура организационной культуры и обоснована 
возможность применения комплексного подхода к ее трансформации в 
цифровой экономике. 

Ключевые слова: предприятие, организационная культура, 
клиентоориентированность, трансформация, управление трансформацией, 
организационный механизм, особенности, барьеры, стратегические 
направления, оценка, методический подход, стратегия управления 
трансформацией, модернизация, цифровые технологии, составляющие 
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SUMMARY 
 

Rynkevych N. S. Transformation of the organizational culture of 
enterprises in the context of modernization. – Qualifying scientific work as a 
manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in economic sciences (PhD) by specialty 
08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (in accordance with the types 
of economic activity). – Institute of Industrial Economics of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The essence and content of the terms "organizational culture", "customer 
orientation", "transformation of organizational culture", "management of 
transformation of organizational culture" are specified. The organizational 
mechanism of management of transformation of organizational culture of the 
enterprises is improved. 

An empirical study was conducted on the basis of an expert survey to identify 
current problems, barriers, trends and directions of transformation of the 
organizational culture of Ukrainian enterprises of different types of economic 
activity. The methodical approach to quantitative assessment of the level of 
organizational culture, which has been tested at domestic enterprises, has been 
improved. The peculiarities of the organizational culture of enterprises in the system 
of corporate social responsibility are studied and proposals are made to make changes 
and additions to the current corporate codes in terms of personnel policy.  

The expediency of application of the method of analysis of hierarchies for an 
estimation and a choice of an effective direction of transformation of organizational 
culture of subjects of managing is proved. The strategy of management of 
transformation of organizational culture of the enterprises is developed. The key 
barriers that hinder the effective development of the organizational culture of 
enterprises in the context of digital transformations have been identified. Peculiarities 
of formation of digital competencies of personnel as a key component of 
organizational culture of enterprises in the context of formation of knowledge 
economy and smart productions are determined. A meaningful structure of 
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organizational culture in the digital economy is proposed, the main components of 
which are digital skills and competencies, type of thinking and behavior, business 
relationships and sources of professional knowledge, career development models. On 
this basis, the expediency of applying a comprehensive approach to the digital 
transformation of organizational culture as a symbiosis and the constant relationship 
of influencing factors, components, digital competencies and skills in the field of 
information and communication technologies is substantiated. 

Keywords: enterprise, organizational culture, customer orientation, 
transformation, transformation management, organizational mechanism, features, 
barriers, strategic directions, evaluation, methodical approach, transformation 
management strategy, modernization, digital technologies, components of expected 
effect. 
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