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упраВлІнСька ДОкТрина фОрмуВання кОрпОраТиВнОї кульТури 
перСОналу В ДержаВних Органах: перСпекТиВи її рОзВиТку 

анотація. У статті розглядаються актуальні питання щодо управлінської доктрини формування корпо-
ративної культури персоналу в державних органах. Поступово в державних органах починається форму-
ватися нова культура та новий стиль роботи органів державної влади, орієнтованих на підвищення ефек-
тивності й покращення своєї діяльності. Мова йде переважно про цінності та культурні чинники, а не за 
бюрократичні правила й норми. Досліджено проблеми та перешкоди ефективного розвитку корпоратив-
них цінностей та культурних домінант. Корпоративна культура виступає як інструмент підвищення про-
фесійної компетентності державних службовців та посадових осіб. На основі аналізу досвіду європейських 
країн, сучасних тенденцій в економічній науці та кращих вітчизняних і зарубіжних практик підготовлено 
пропозиції щодо перспектив розвитку корпоративної культури персоналу в умовах модернізації держав-
ного управління в Україні.
ключові слова: корпоративна культури, професійна компетентність, державні службовці, вітчизняний 
та зарубіжний досвід. 
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managemenT DOcTrIne Of fOrmaTIOn Of cOrpOraTe culTure  
Of persOnnel In hOlDIng bODIes: prOspecTs anD DeVelOpmenTs

summary. The article deals with topical issues regarding the management doctrine of forming corporate 
culture of personnel in state bodies. Gradually, a new culture and a new style of work of the state authorities, 
aimed at improving efficiency and improving their activity, begins to form in state bodies. It is mainly about 
values and cultural factors, not bureaucratic rules and regulations. The problems and obstacles to the effec-
tive development of corporate values and cultural dominant have been investigated. Corporate culture acts as 
a tool for enhancing the professional competence of civil servants and officials. Based on the analysis of the 
experience of European countries, current trends in economic science and best domestic and foreign practices, 
proposals have been prepared on the prospects of development of corporate staff culture in conditions of mod-
ernization of public administration in Ukraine. Many modern researchers and scientists say that high-quality, 
competitive staff is the guarantor of success and effective activity of the organization, so in the interests of de-
veloping the labor potential of domestic organizational structures it is imperative to form a positive corporate 
culture. We emphasize that the corporate culture of the staff of a public authority should be understood as a 
unique system of values and beliefs that all employees of this body adhere to, ways of making decisions, ways 
of uniting the collective and individual employees in order to achieve the goals and objectives of the public au-
thority. In the light of all political and economic developments in Ukraine, these studies should be expanded 
to develop managerial doctrine and recommendations for improving and modernizing government bodies by 
improving the corporate culture of staff. By applying the management doctrine of forming the corporate culture 
of the personnel, it is possible to ensure organizational unity of the state body, to form a positive image of the 
state body, to regulate partnership relations and relations with the public. Corporate staff culture plays an 
important role in modernizing public administration.
Keywords: management doctrine, corporate cultures, professional competence, civil servants, domestic and 
foreign experience.

Постановка проблеми. Корпоративна 
культура персоналу належить до кола 

економічних й управлінських наук і є відносно 
новою галуззю знань. Вона виокремлюється з на-
уки про управління та організаційної науки, які 
вивчають закономірності, принципи та загальні 
підходи в таких напрямках: 

1) особистість в організації;
2) колективна поведінка в організації;
3) підвищення організаційної ефективності 

в діяльності організації;
4) адаптація організації до внутрішнього і зо-

внішнього середовища; 
5) поведінка керівника в організації [10].
Багато сучасних дослідників і вчених зазна-

чають, що високоякісний, конкурентоспромож-
ній персонал є гарантом успіху та ефективної 
діяльності організації, тому в інтересах розвитку 

трудового потенціалу вітчизняних організацій-
них структур украй необхідним є формування 
позитивної корпоративної культури [15].

Підкреслимо, що під корпоративною культу-
рою персоналу державного органу слід розумі-
ти унікальну систему цінностей та переконань, 
яких дотримуються всі працівники цього органу, 
способи прийняття рішень, шляхи об’єднання ко-
лективу та окремих працівників для досягнення 
цілей і завдань державного органу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки проблематиці щодо формування 
корпоративної культури персоналу як в Україна, 
так і в зарубіжних країнах приділяється значна 
увага. Уявлення про корпоративну культуру 
як цінність, формувалися й розвивалися в істо-
ричному ракурсі від часів античності до наших 
днів. До цього причетні мислителі і минулого, 
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і сучасності, зокрема: Ф. Петрарка, М. Монтень, 
Ф. Бекон, Т. Гоббс, А. Кребер, К. Клакхон, А. Ар-
нольдов, Е. Баллер, Н. Злобін, Л. Коган, В. Меж-
уєв; дослідники наших часів, менеджери, фахів-
ці: зарубіжні – П. Бурдьє, Дж. Гибсон, Д. Грей, 
К. Камерон, Г. Мінцберг, Ф. Лютенс, М. Тевене, 
Р. Уотермен, Е. Шейн; вітчизняні – Н. Ануфрієва, 
Т. Башук, О. Віханський, О. Грішнова, М. Дми-
тренко, О. Дяків, І. Качан, А. Колот, В. Маслов, 
О. Мозгова, І. Петрова, Л. Савчук та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З урахуванням усіх полі-
тичних та економічних подій в Україні означе-
ні дослідження повинні бути розширені з метою 
розробки управлінської доктрини й рекоменда-
цій, щодо покращення та модернізації держав-
них органів шляхом вдосконалення формування 
корпоративної культури персоналу.

метою статті є розгляд питань формування 
корпоративної культури персоналу в держаних 
органах та перспективи його розвитку для по-
кращення роботи.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна 
культура належить до складних матеріально-ду-
ховних феноменів, системних за своєю суттю. Тому 
розглядати її треба всесторонньо, із позицій різних 
сфер знання. Зазначимо, що як і будь-яка культу-
ра, корпоративна культура формується і сприйма-
ється людською свідомістю, впливає на поведінку 
людини й спосіб її почувань та думання. Через 
це, обмежуватися організаційно-економічними чи 
технічно-функціональними підходами замало.

Поняття «корпоративна культура» є пред-
метом вивчення таких галузей знань, як ме-
неджмент, філософія, психологія, соціологія, 
культурологія організаційна поведінка. Тіс-
но взаємопов’язана із діловою етикою, філосо-
фією бізнесу, організаційною поведінкою [7]. 
Взаємозв’язок спільних елементів в системі від-
повідної доктрини продемонстровано в табл. 1.

До основних складових корпоративної куль-
тури, які властиві будь-якому державному ор-
гану, можна віднести: цінності державної служ-
би, правила етичної поведінки, дрес-код, стиль 
управління, методи запобігання виникненню 
та вирішення конфліктів, система комунікації 
та взаємовідносини в колективі, усвідомлення 
себе і свого місця у державному органі, система 
мотивації, форма поведінки персоналу, особисті 
якості персоналу. 

Проаналізувавши нормативні матеріали 
та роботи різних дослідників [1–9, 11–14, 16] 
визначаємо, що метою корпоративної культури 
персоналу є забезпечення високої результатив-
ності державного органу за рахунок підвищення 
якісної діяльності державного органу, зокрема, 
в частині активізації домінант державотворчого 
патріотизму нації.

Також за допомогою задіювання управлін-
ської доктрини формування корпоративної 
культури персоналу можна забезпечити органі-
заційну єдність державного органу, сформувати 
позитивний імідж державного органу, регулюва-
ти партнерські взаємовідносини та взаємовідно-
сини з громадськістю. 

Проте на позитивне формування корпоратив-
ної культури впливає ряд факторів, які не за-
вжди є позитивними. Такими факторами є:

1) чинники сучасного стану суспільного роз-
витку: глобалізація, інтелектуалізація праці, 
соціалізація, яка проявляється через концепції 
людського капіталу, сталого розвитку тощо;

2) економічні процеси;
3) політичні процеси;
4) інноваційні процеси;
5) екологічний стан;
6) посилення культурологічних тенденцій 

у суспільстві загалом і економіці зокрема;
7) внутрішній стан організації.
Перелічимо і охарактеризуємо основні прин-

ципи, відображені на рис. 1.
Принцип усвідомлення. Створення дієвого 

механізму корпоративної культури повинно від-
буватися у різних напрямках з урахуванням ін-
тересів усіх груп в організації, чи в певному від-
ділі (формальних та неформальних груп). 

Принцип системності – є продовженням по-
переднього принципу, оскільки орієнтує на необ-
хідності свідомої діяльності. 

Принцип прогнозування – дія цього прин-
ципу спрямована на недопущення стихійних, 
непередбачуваних змін, що можуть значно за-
тримати реалізацію процесів розвитку чи зміни 
корпоративної культури. 

Принцип гармонійності – передбачає узго-
дження інтересів персоналу в процесі зміни кор-
поративної культури, забезпечення психологіч-
ної комфортності працівників та послідовність 
змін корпоративної культури.

Принцип стійкості – принципу проявляєть-
ся в тому, що при переході від стихійних процесів 
до керованих повинна посилюватися здатність 
до самої адаптації. 

Принцип ресурсного забезпечення – передба-
чає обов’язкове інформаційне, кадрове, фінансо-
ве забезпечення процесів корпоративної культу-
ри на кожному із основних етапів.

Головними принципами формування кор-
поративної культури у державному органі, як 
правило, є: комплексне планування розвитку 
державного органу, яке враховує цілі та зав-
дання державного органу загалом та його пра-
цівників, взаємовідносини між працівниками 
цього органу; визначення необхідних цінностей 
державного органу; підтримка традицій, що ви-
значають стиль управління; заперечення штуч-

Таблиця 1
Взаємозалежності корпоративної культури в системі управлінської доктрини

Дисципліни Спільні базові елементи
Корпоративна культура Цінності, переконання, традиції, норми
Ділова етика Норми, загальноприйняті правила
Організаційна поведінка Якісні відносини на всіх рівнях
Філософія бізнесу Світосприйняття

Джерело: розроблено авторами за даними [7]
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ного нав'язування корпоративної культури, 
коригування її залежно від конкретних умов; 
комплексний підхід до оцінки, що передба-
чає врахування способів прямої дії корпора-
тивної культури на ефективність державного 
органу та його опосередкованого впливу [12].

Отже, перспективно в рамках управлін-
ської доктрини формування корпоративної 
культури персоналу доцільно реалізовувати 
такі основні елементи:

1. Ідеал (формування ідеального стану 
державного органу).

2. Цінності (формулюються ті поняття, які ви-
значаються кращими для державного органу).

3. Цілі (потрібно сформулювати основні 
цілі державного органу).

4. Знання (визначення вимог до рівня 
професійної компетентності працівників).

5. Стиль поведінки (використовуються 
у службовій діяльності для досягнення по-
ставлених цілей).

6. Клімат (взаємовідносини в державному 
органі, а також зовнішні атрибути: символі-
ка, дрес-код, інтер’єр).

7. Процедури (стиль та методи управління 
в державному органі).

Висновки. Корпоративна культура персона-
лу відіграє важливу роль у модернізації держав-
ного управління. Однак, ефективне функціону-
вання системи управління персоналом органів 
державної служби в сучасних умовах неможливе 
без врахування як ідеологічних основ корпора-
тивної культури, так і її впливу на формування 
світогляду працівників, культивування висо-

ких цінностей і прагнення до ділової активності 
та виконання місії.

Перспективним напрямком для управлін-
ської доктрини формування корпоративної куль-
тури персоналу державних органів у сучасних 
економічних умовах розвитку України та потребі 
в активізації структурних трансформацій стає ді-
єва реалізація нової управлінської доктрини вже 
на стратегіологічних засадах парадигми держа-
вотворчого патріотизму нації.

 

ПРИНЦИПИ 

Прогнозування 

Гармонійність 

Стійкість 

Ресурсного 
забезпечення 

Усвідомлення 

Системність 

рис. 1. принципи формування й розвитку 
корпоративної культури в рамках  

управлінської доктрини
Джерело: розроблено авторами
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