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ВСТУП
Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання ефективність
діяльності підприємств багато в чому визначається рівнем розвитку їх
корпоративної культури. Необхідність формування корпоративної культури
підприємства в умовах розвитку ринкових відносин не викликає сумнівів.
Корпоративна культура складається з ідей, основоположних цінностей і
поглядів, поділюваних усіма членами організації. Вона включає в себе і стиль
поведінки, і стиль спілкування з клієнтами та колегами, і активність
співробітників, їх зацікавленість, рівень мотивації і багато іншого.
Мета корпоративної культури – забезпечення високої прибутковості
фірми за допомогою вдосконалення управління людськими ресурсами для
забезпечення лояльності співробітників до керівництва, виховання у
працівників позитивного ставлення до підприємства.
Розвиток

персоналу

є

найважливішою

умовою

успішного

функціонування будь-якої організації. Це особливо справедливо в сучасних
умовах, коли науково-технічний прогрес значно прискорює старіння
професійних знань і навичок. Невідповідність кваліфікації персоналу
потребам компанії негативно позначається на результатах її діяльності. Отже,
корпоративна культура може слугувати потужним інструментом підвищення
загального

рівня

управління

персоналом

на

підприємстві.

Тому

культурологічний підхід до дослідження ефективного функціонування

підприємства, який передбачає вивчення процесів, що відбуваються в
організації, через призму культури, яка визначає специфіку діяльності,
особливості взаємовідносин між працівниками, вимоги і ставлення до них,
набуває вагомого значення для прибуткового функціонування підприємства.
Створення ефективної організації неможливе без врахування чинника
лідерства: «сильні керівники – сильна культура». Спочатку поведінка
керівників визначає і формує корпоративну культуру, а потім корпоративна
культура організації визначає поведінку її співробітників.
Короткий огляд літературних джерел. Корпоративна культура відіграє
важливу роль у визначенні і реалізації управлінської діяльності, здійсненні
ефективної політики підприємства. Дослідження в цій сфері здійснювали такі
зарубіжні та українські вчені, як Р.Л. Ансофф, Е.Г. Шейн, М.Р. Богатирьов,
А.В. Іванченко, Г.В. Назарова, Г.Л. Хаєт та ін. Але аспекти зв’язку
корпоративної культури з управлінням персоналом у роботах цих авторів
були висвітлені недостатньо, що стало поштовхом для детальнішого
дослідження даного питання.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження у дипломній
роботі

виступає

сукупність

теоретичних

та

практичних

аспектів

корпоративної культури як елементу стратегічного управління підприємства,
об’єктом – господарська діяльність ТОВ «Будмонтаж «Колос».
Метою дипломної роботи є дослідження сутності корпоративної
культури як елементу ефективного стратегічного управління підприємства.
Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань:
– визначити зміст та поняття корпоративної культури;
–

дослідити

корпоративну

культуру як

елемент стратегічного

управління;
– проаналізувати систему стратегічного управління підприємством;
– систематизувати зарубіжний досвід формування корпоративної
культури як елементу системи стратегічного управління підприємством;
– надати характеристику підприємст;ва ТОВ «Будмонтаж «Колос» як
суб’єкта господарювання;

– дослідити фактори впливу на формування корпоративної культури;
–

визначити

вплив

корпоративної

культури

на

ефективність

стратегічного управління організації;
– обґрунтувати необхідність щодо покращення рівня корпоративної
культури на підприємстві ТОВ «Будморнтаж «Колос»;
– запропонувати шляхи підвищення рівня корпоративної культури на
підприємстві;
– провести розрахунок економічної ефективності запропонованих
заходів.
Гіпотеза дослідження. Використання методів корпоративної культури
підвищує мотивацію персоналу на підприємстві та, відповідно, ефективність
роботи підприємства в цілому.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою
випускного

дослідження

є

діалектичний

метод

пізнання

соціально-

економічних явищ; системність в осмисленні змісту та процедур реалізації
корпоративної культури на підприємстві; комплексний підхід до аналізу
стратегічного управління підприємства.
Структура дослідження. Дана робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Узагальнення визначень дає підстави вважати, що корпоративна
культура являє собою систему формальних та неформальних, особистих і
колективних цінностей, обумовлених місією та стратегією розвитку
організації, які заявляються нею, приймаються і поділяються більшістю
працівників, а також сукупність способів їх реалізації, що переважають в
організації на певному етапі розвитку. З другого боку, під корпоративною
культурою розуміють набір прийомів і правил вирішення проблеми
зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників.
2.
культури

Встановлено,
є

базова

що

першоосновою

стратегія

формування

підприємства,

яка

корпоративної

охоплює

стратегію

стабільності, зростання, скорочення.
Отже, корпоративна культура повинна випливати із стратегії, оскільки
оптимальною можна назвати таку культуру, що найкраще підтримує місію,
цілі і стратегію підприємства. Однак поняття оптимальності не можна
використовувати як універсальне для всіх підприємств. Його завжди треба
прив’язувати до конкретного підприємства, конкретних умов, ресурсів і часу.
3. Система стратегічного управління підприємством призначена
насамперед для вирішення завдання оптимізації його функціонування,
вимірюваної

інтегральним

показником

ефективності

діяльності

підприємства, визначеним як критерій якості системи. Проектування системи
стратегічного управління підприємством здійснюється на основі базової
моделі, яка складається з п’яти основних блоків – цілей, функцій, завдань,
управління, ресурсів системи, а також середовища підприємства.
4. В роботі побудовано алгоритм проектування системи стратегічного
управління та її модель. Цю систему розроблено на основі методики
формування й реалізації стратегій, використовуючи інтегральний показник
ефективності діяльності підприємства як критерій ефективності системи.
Також обґрунтована змістовна сторона основних блоків: цілей, функцій,
завдань, управління й ресурсів системи. При цьому важливу роль відіграє
взаємозв’язок стратегії підприємства і вплив середовища як вихідна
передумова стратегічного управління. Цим питанням і присвячено наші
подальші дослідження.
Отже, в результаті виконання другого розділу дипломної роботи,
можна зробити наступні висновки. Досліджуване підприємство – ТОВ
«Будмонтаж «Колос». Основними напрямками діяльності компанії є
зберігання, переробка та реалізація зернової продукції.
5. В результаті детального аналізу фінансового стану можемо
стверджувати, що підприємство працює прибутково, показники ліквідності,
фінансової стійкості та рентабельності покращились та мають подальшу
тенденцію до збільшення.
Отже, загальна чисельність персоналу в 2016 р. становить 64 чол., що
на 1 чол. більше, ніж в 2014 р. Загалом, середня заробітна плата зросла з
1648,1 грн. в 2014 р. до 3167,6 грн. в 2016 р., що може бути спричинене
збільшення розміру мінімальної заробітної плати та інфляції в країні.
Отже, можна зробити висновок, що загалом підприємство має середній
рівень організаційної культури, здебільшого це визначається середнім рівнем
культури рядових співробітників. Це свідчить про те, що вони не зовсім
задоволені своєю роботою в колективі, тому організаційна культура цього
підприємства потребує відповідних мір щодо її вдосконалення.
6. Для оцінки результативності підготовки кадрів застосовується

Модель Кіркпатріка. На жаль, така модель не дозволяє приймати рішення
щодо вкладення коштів до того, як ці кошти будуть вкладені і не буде видно
результат навчання.
7. Атестація на підприємстві ТОВ «Будмонтаж «Колос» проводиться
для всіх працівників з метою надання оцінки відповідності посадам, робочим
місцям а також з метою відбору кадрів для переатестації, підвищення рівня
кваліфікації з ціллю подальшого розвитку персоналу підприємства.
8. Також в роботі застосовано елементи коучингу. Кoучинг, як пpoцес
дoпoмoги oкpемим пpaцiвникaм у пiдвищеннi ефективнoстi їх дiяльнoстi,
дaсть змoгу пpaцiвникaм детaлiзoвaнo i мaксимaльнo мoжливo pеaлiзувaти i
нapoстити свoї пoтенцiйнi кoмпетенцiї в кoнтекстi pеaлiзaцiї кoнкpетних
бiзнес-пpoцесiв пiдпpиємствa.
9. Отже, пропонується запросити коуч-тренера на 10 днів до співпраці з
колективом ТОВ «Будмонтаж «Колос». Робота такого спеціаліста коштує 50
грн. за годину. Зазвичай коуч-тренери працюють разом з колективом для того
щоб вирішувати ситуації саме там, де вони виникають. Робочий день коучтренера становитиме 6 годин. Він навчатиме одночасно сім осіб.
Впровадження коучингу матиме незначні витрати для підприємства, але
покращення роботи персоналу може збільшити дохід на значну величину.
10. На основі розрахунку отримали, що ТОВ «Будмонтаж «Колос» в
процесі реалізації наведених пропозицій протягом року зможе отримати
додатково 444,3 тис. грн. прибутків. Впровадження коучингу принесе не
тільки

збільшення

постачальниками,

доходу,
клієнтами,

а

й

можливість

потенційними

зміцнити

інвесторами.

зв’язки

з

Проведення

професійного навчання персоналу за принципами коучнгу підвищить
кваліфікацію персоналу, дасть можливість пристосовуватись до змін та діяти
злагоджено персоналу підприємства.
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