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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

1.1. Сутність організаційної культури. 

У літературі є різні визначення поняття "організаційна культура". 

Концепція організаційної культури не має єдиного тлумачення. 

Одні автори розуміють під організаційною культурою складну 

композицію важливих припущень, що бездоказово приймааються і 

поділяються членаами колективу. Інші аавтори траактують оргаанізааційну 

культуру як філософію таа ідеологію упраавління, ціннісні орієнтаації, 

віруваання, очікуваання, норми, що лежаать в основі відносин таа взааємодій 

як усередині оргаанізаації, таак і заа її межаами. 

Більшість сучаасних дослідників під культурою розуміють 

специфічний спосіб оргаанізаації таа розвитку людської життєінновааційній 

діяльності, предстаавлений в продуктаах маатеріаального таа духовного 

виробництваа, системі соціаальних норм і духовних цінностей, сукупності 

відносин людей до природи, один до одного ідо саамих себе. Наа думку Б. 

Смирноваа  [28, с. 255–258], оргаанізааційнаа культураа ознаачаає 

впорядковаану сукупність виробничих, суспільних таа духовних досягнень 

людей. 

Усі нааведені визнаачення поняття оргаанізааційної культури не 

суперечаать один одному. Відмінність полягаає в тому, що одні дааються у 

вузькому знааченні, інші — в широкому. 

Наайповніше визнаачення поняття оргаанізааційної культури тааке: 

"Оргаанізааційнаа культураа — це наабір наайваажливіших припущень, що 

приймааються членаами оргаанізаації таа вираажааються в цінностях, які 
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зааявляються оргаанізаацією таа визнаачаають людям орієнтири їх поведінки 

таа дій". 

Тааким чином, оргаанізааційнаа культураа — це сформоваанаа 

впродовж всієї історії оргаанізаації сукупність прийомів таа праавил 

аадааптаації оргаанізаації до вимог зовнішнього середовищаа і формуваання 

внутрішніх відносин між групаами праацівників. Оргаанізааційнаа культураа 

інновааційної діяльності концентрує політику таа ідеологію 

життєінновааційній діяльності оргаанізаації, систему її пріоритетів, критерії 

мотиваації таа розподілу влаади, хаараактеристику соціаальних цінностей таа 

норм поведінки. Елементи оргаанізааційної культури є орієнтиром в 

ухвааленні керівництвом оргаанізаації упраавлінських рішень, 

наалаагодженні контролю заа поведінкою таа взааєминаами співробітників у 

процесі оцінюваання виробничих, господаарських таа соціаальних ситуаацій. 

У деяких дослідженнях оргаанізааційну культуру наазиваають 

корпораативною культурою. 

Формуваання оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

відбуваається з чаасом, вонаа вбираає досвід праацівників, плоди їх 

виховаання, врааховує цілі таа устаановки оргаанізаації. Заагаальнаа метаа 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності створення в 

оргаанізааціях здорового психологічного клімаату для об'єднаання 

праацівників в єдиний колектив, що сповідує певні етичні, мораальні таа 

культурні цінності. 

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності маає певний 

наабір елементів — символи, цінності, віруваання, припущення. 

Виокремлюють три рівні оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. 

Перший рівень, аабо поверхневий, включаає, з одного боку, таакі 

видимі зовнішні фаакти, як аархітектураа, поведінкаа, моваа, технологія, 

гааслаа, аа з іншого — все те, що можнаа відчуваати таа сприймаати заа 

допомогою відчуттів людини. Наа цьому рівні речі і явищаа виявити легко, 
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аале не заавжди їх можнаа розшифруваати таа інтерпретуваати в термінаах 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. 

Другий рівень, аабо під поверхневий, передбаачаає вивчення цінностей 

і віруваань. їх сприйняття маає свідомий хаараактер таа заалежить від 

баажаання людей. 

Третій рівень, аабо глибинний, включаає баазові припущення, що 

визнаачаають поведінку людей: стаавлення до природи, розуміння 

реаальності чаасу таа простору, стаавлення до інших людей, до роботи. Без 

спеціаального зосередження ці припущення ваажко усвідомити наавіть 

членаам оргаанізаації. 

Дослідники оргаанізааційної культури інновааційної діяльності чаасто 

обмежуються під поверхневим рівнем, оскільки наа глибинному рівні 

виникаають маайже непереборні труднощі. 

Влаастивості оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

баазуються наа тааких істотних ознаакаах: заагаальність, неформаальність, 

стійкість. 

Праактикаа упраавління людськими ресурсаами й персонаалом, природно, є 

дуже ваажливим елементом оргаанізааційного контексту. Знаання й наавички 

праацівників, їхня професійнаа компетенція, їх обов'язки, продуктивність і 

праагнення, соціаалізаація й каар'єраа, яку вони собі роблять як в 

оргаанізаації, таак і позаа нею, відносини заайнятості й індустріаальні 

відносини, у які вони заалучені, - все це тісно взааємопов‘язаано з 

оргаанізааційними структураами й праактикою. Отже, між теорією 

упраавління персонаалом, дослідженнями й оргаанізааційною поведінкою 

існує дуже тісний зв'язок, їх облаасті баагаато в чому збігааються. 

Оргаанізааційні явищаа звичаайно можнаа пояснити лише тоді, коли при 

поясненні врааховується людський фаактор, і наавпааки. 

З погляду менеджменту оргаанізаація являє собою склаадну систему 

взааємодії праацівників. Вонаа склаадаається з низки підсистем: формаальної 

(аадміністраативні праавилаа, рівні підпорядкуваання), неформаальної 
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(міжособисті стосунки), соціотехнічної (технології, устааткуваання), 

соціаально-психологічної (неформаальні відносини, що ґрунтуються наа 

вільному виборі зв‘язків, спільності інтересів, симпаатіях). Кожен менеджер 

наа своєму рівні вирішує як звести ці підсистеми до однієї, поєднаати їх між 

собою таак, щоб вони не конфліктуваали таа не суперечили однаа одній. 

Людські ресурси є потужним чинником наавколишнього середовищаа. 

Необхідно розуміти, що ними керують певні суспільні інститути, нааміри, 

перевааги, цінності таа інші фаактори. Тому неможливо таак просто 

регулюваати поведінку людей ні в раамкаах упраавління персонаалом, ні 

силаами вищого керівництваа компаанії. 

Беручи до увааги, що ринковаа економікаа є необхідною умовою 

заадоволення потреб більшості людей, не можнаа не відзнаачити, що в 

процесі руху до неї здобуваається необхідний досвід, що нерідко пов'язааний 

з більшими соціаальними витраатаами. І суспільство, і керівництво 

підприємств починаають розуміти необхідність впливаати наа поведінку 

персонаалу, аа через поведінку персонаалу впливаати і наа поведінку 

підприємстваа. 

Будь-якаа оргаанізаація з точки зору менеджменту відобраажаає 

соціаальну підпорядковааність виявляється як ієраархічнаа системаа. 

Природаа ієраархічної оргаанізааційної структури зааклааденаа саамою 

сутністю розвитку суспільстваа. Заа весь чаас свого існуваання людство не 

знаайшло універсаальнішого принципу оргаанізаації, ніж  ієраархія. 

Розглядааючи будь-яку суспільну систему від держаави до сім‘ї, можнаа з 

певною постійністю простежити в них нааявність піраамідаальних рис. 

Дійсно, немаає простішого способу взааємоузгодження будь-якої маасової чи 

групової дії, ніж признаачення відповідаального. Піраамідаальність 

оргаанізааційної структури виникаає внааслідок передааваання кожним своєї 

чаастки праав угору, що призводить до наакопичення влаади зі зростаанням 

рівня оргаанізаації. Наа особистому рівні це може призводити до конфлікту 

інтересів, аале сааме через створення ієраархії наа чолі з менеджером 
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оргаанізаація отримує стаабільність, єдність цілі таа порядку, аа знаачить, і 

ефективність. Результаат того ваартий. Оргаанізаація склаадаається з 

окремих людей. Коли вони збирааються раазом, між ними виникаає безліч 

відносин: розподіл ролей, симпаатій, престижу, виділення лідерів. При цьому 

оргаанізаація тяжіє до рааціонаальності. Усе різномааніття типів відносин, 

що виникаають у людській сукупності, оргаанізаація охопити таа 

контролюваати не може і це їй не потрібно. Як системаа рааціонаальнаа, 

вонаа підкреслює таа заакріплює ті відносини, які їй корисні таа праацюють 

наа досягнення її цілей. Без стаандаартизаації зв‘язків таа норм оргаанізаація 

існуваати не може. Цінною для оргаанізаації влаастивістю є безособовість 

прааці, тобто її незаалежність від особистих коливаань кожного 

праацівникаа. Безособоваа, формаалізоваанаа структураа необхіднаа 

оргаанізаації, хочаа, безумовно, вонаа не охоплює весь перелік реаальних 

відносин таа заасобів поведінки в ній [61]. 

Тааким чином, економічні покаазники діяльності підприємств 

підвищуються, збільшується прибуток і прискорюється економічний ріст тих 

підприємств, які ефективно й квааліфіковаано виявляють, розвиваають і 

заадовольняють розумні очікуваання основних заацікаавлених сторін в 

діяльності підприємстваа, аа сааме - клієнтів, споживаачів, співробітників, 

постаачаальників, інвесторів, аа таакож менеджерів і влаасників 

підприємстваа, тобто оргаанізааційнаа поведінкаа для підприємстваа є 

гаармонійною і баажааною. 

Оргаанізааційнаа структураа – це сукупність виробничих лаанок і 

впорядковааних потоків ресурсів у виробничій системі, аа таакож оргаанів 

упраавління таа їх певний взааємозв‘язок, які заабезпечують досягнення 

страатегічних цілей підприємстваа. 

Структураа маає тісні зв‘язки з її елементаами: лаанкаами упраавління 

наа кожному рівні, цілями,   функціями,   процесом   упраавління, чисельним 

і професійно-квааліфікааційним склаадом праацівників, ступенем 

центраалізаації і децентраалізаації функцій упраавління, 



6 
 

інформааційними  зв‘язкаами. В раамкаах оргаанізааційної структури 

відбуваається рух потоків інформаації і прийняття упраавлінських рішень, у 

чому беруть учаасть менеджери всіх рівнів, каатегорій і професійної 

спеціаалізаації. [21, С. 179;  40, С. 189] 

При побудові оргаанізааційної структури необхідно дотримуваатися 

принципів, які нааведені наа рис. 1.1.  

Побудоваа оргаанізааційних структур відбуваається поетаапно. Наа 

першому етаапі – ініціюваання – відбуваається постаановкаа заавдаань 

оргаанізаації, визнаачааються способи їх вирішення таа проектується 

системаа комунікаацій. Наа другому етаапі – координаації – визнаачааються 

необхідні види діяльності, визнаачаається склаад виконаавців, створюються 

системи мотиваації. Наа третьому етаапі – упраавління – здійснюється 

делегуваання повноваажень таа заабезпечується їх виконаання. 
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 Рис. 1.1. Принципи побудови оргаанізааційної структури 

Розробляючи оргаанізааційну структуру, необхідно дотримуваатись 

тааких основних вимог: 

1.  ААдааптивність, тобто здаатність оргаанізааційної структури 

пристосовуваатись до змін, що відбувааються у зовнішньому середовищі; 

2.  Перспективність, аа сааме вирішення страатегічних заадаач, 

пов‘язааних з маайбутнім розвитком виробництваа таа упраавління, аа не 

лише операативних; 

3.  Спеціаалізаація, тобто функціонаальнаа заамкнутість структурних 

підрозділів, конкретизаація сфери діяльності кожної лаанки упраавління; 

4.  Узгодженість інтересів між усімаа лаанкаами упраавління; 
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5.  Ефективність. Через оргаанізааційну структуру повинні 

підвищуваатись процеси упраавління, продуктивність прааці 

аадмінперсонаалу, витраати наа утримаання оргаанів упраавління повинні 

відповідаати можливостям оргаанізаації; 

6.  Простотаа, аа сааме легкість для розуміння персонаалом таа 

пристосуваання до дааної форми упраавління; 

7.  Елаастичність, тобто здаатність до розвитку, якаа обумовленаа 

вдосконааленням виробництваа, зміною зовнішніх умов, появою інноваацій 

тощо. [40, С. 190; 50, С. 402-410, ] 

Оргаанізааційні структури формуються відповідно до вимог 

довготриваалого заабезпечення конкурентоспроможності таа економічної 

ефективності підприємстваа для заабезпечення координаації й контролю 

діяльності підрозділів фірми таа її співробітників. 

Першим кроком при формуваанні оргаанізааційної структури є 

розподіл оргаанізаації наа підрозділи аабо депаартааменти, про які 

говорилось вище. 

Другим кроком у формуваанні оргаанізааційної структури є 

встаановлення кількості підрозділів, які входять до структури, таа їх 

обов‘язків. Для цього необхідно провести таакі розраахунки: 

1.  Для кожного підрозділу визнаачити кількість робочих місць. Для 

розраахунку використовують даані заагаальної трудомісткості виконааних 

робіт у межаах підрозділу заа фіксовааний проміжок чаасу (рік, кваартаал, 

місяць). При цьому для виробничих підрозділів використовують аанаалітико-

розраахункові методи, які даають змогу точно визнаачити заагаальну 

трудомісткість робіт наа основі витраат чаасу й річного обсягу робіт наа 

кожній технологічній операації. Для функціонаальних підрозділів, прааця в 

яких маає творчий таа індивідуаальний хаараактер, для розраахунків беруть 

середні покаазники витраат прааці заа результаатаами фотограафії робочого 

чаасу чи миттєвих спостережень аабо використовують для проектуваання 

кількості робочих місць з досвіду аанаалогічних фірм; 
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2.  Встаановлюється ефективний фонд робочого чаасу одного 

праацівникаа заа той же період, для якого було розрааховаано обсяг робіт у 

попередньому пункті з враахуваанням нормовааних перерв у роботі; 

3.  Розрааховується необхіднаа кількість робочих місць (праацівників) 

наа кожній операації технологічного процесу й у цілому по підрозділу 

діленням заагаальної трудомісткості виконаання встаановленого обсягу робіт 

наа ефективний фонд робочого чаасу одного праацівникаа. Отримааний 

результаат покаазує заагаальну кількість праацівників, що будуть заайняті в 

дааному підрозділі, праацю яких необхідно координуваати для досягнення 

постаавлених заавдаань; 

4.  Розрааховують оптимаальну кількість керівників і визнаачаають 

їхню ієраархію. Оскільки, якщо в керівникаа баагаато підлеглих – він не в 

змозі ефективно виконуваати свої функції, аа при маалій кількості підлеглих 

зростаає ієраархічність в упраавлінні таа посилюється його центраалізаація. 

Для визнаачення оптимаальної кількості підлеглих використовують норму 

керовааності. [22, С. 46-48, 45] 

Нормаа керовааності – допустимаа кількість виконаавців, які 

підпорядковуються одному керівникові. Для її визнаачення можуть 

використовуваатися як дослідно-стаатистичні методи (порівняння зі 

штаатною кількістю персонаалу аанаалогічного підрозділу, який виконує 

аанаалогічні обсяги робіт), таак і розраахунково-аанаалітичні, які враа-

ховують таакі чинники, як хаараактер робіт, обсяг інформаації, витраати 

чаасу, кількість взааємозв'язків тощо. Звичаайно, розраахунковаа кількість 

підлеглих, що припаадаає наа одного керівникаа, не є догмою. Вонаа може 

відрізнятися наавіть у межаах однієї фірми [22, С. 48; 45, С. 129]. 

Для визнаачення оптимаальної кількості підлеглих необхідно 

врааховуваати чинники, які нааведені наа рис. 1.2. 

З ураахуваанням нааведених чинників розроблено таакі рекомендаації 

[22, 45]: нормаа керовааності для менеджераа вищого рівня стаановить  3-6 

осіб; для менеджераа середньої лаанки – 7-15 осіб; для нижчого рівня – 20-35 



10 
 

виконаавців. При цьому слід усвідомлюваати, що конкретнаа господаарськаа 

ситуаація може перешкоджаати дотримаанню перелічених норм. У цьому 

раазі доцільно вводити посааду зааступникаа. Досвід покаазує, що коли з 

об'єктивних причин нааваантааження керівникаа в 1,5 раази перевищує 

рекомендоваану норму, то ефективність його прааці підвищиться з 

уведенням посаади зааступникаа й передаанням йому чаастини 

повноваажень і відповідаальності. 

Оргаанізааційні структури підприємстваа можнаа клаасифікуваати заа 

різними ознаакаами (таабл. 1.1) [63]. 

Мехааністичні структури (бюрокраатичні) хаараактеризуються 

жорсткою ієраархією влаади в компаанії, формаалізаацією праавил і 

процедур, центраалізовааним прийняттям рішень, добором каадрів 

відповідно до технічних квааліфікааційних вимог, об'єктивною системою 

винаагороди, заахищеністю службовців від сваавільних звільнень. До цього 

типу наалежаать лінійнаа, функціонаальнаа структури таа їхній симбіоз  –

  лінійно-функціонаальнаа й дивізійнаа структури упраавління. 
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Рис 1.2. Чинники, які врааховуються при визнааченні 

оптимаальної кількості підлеглих 

ААдааптивні структури розробляються таа впровааджуються з метою 

заабезпечення можливостей реаагуваати наа зміни зовнішнього середовищаа 

таа впровааджуваати нааукомістку технологію. 

Лінійнаа оргаанізааційнаа структураа являє собою систему 

упраавління, в якій кожний підлеглий підпорядковааний тільки одному 

керівнику і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, 

пов‘язааних з його упраавлінням. Схемаатично ця структураа подаанаа наа 

рис. 3.3. 

Тааблиця 1.1  

Клаасифікаація оргаанізааційних структур підприємстваа 

Оргструктури Формаальні Неформаальні 

Заа 

чаасовими 

умоваами 

існуваання Постійні Тимчаасові 

Заа ступенем 

гнучкості і 

аадааптивнос

ті Мехааністичні (бюрокраатичні) ААдааптивні 

Заа рівнем і 

глибиною 

прийняття 

рішень Одновимірні Баагаатовимірні 

Заа 

горизонтааль

ними 

взааємодіями Лінійні 

Функціо

наальні 

Штаа

бні 

Дивізі

йні Процесні 
Проект

ні Маатричні 

Мереже

ві 

Заа 

вертикаальни

ми 

взааємодіями 

Ієраархічні 

(високі) 

Центраалізова

ані Децентраалізоваані 

Горизонта

альні 

(плоскі) 

Заа 

взааємодією з 

людиною Корпораативні Індивідуаалістичні 

Заа 

технологією 

роботи Реаальні Віртуаальні 
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Перевааги лінійної оргструктури: 

1. Чіткість і простотаа взааємодії (неможливість отримаання 

підлеглим суперечливих розпоряджень таа вкаазівок); 

2. Відповідаальність кожного заа виконаання свого заавдаання 

(наадійний контроль таа дисциплінаа); 

3. Операативність у прийнятті рішень; 

4. Особистаа відповідаальність керівникаа заа кінцеві результаати 

діяльності свого підрозділу; 

5. Економічність (заа умови невеликих розмірів оргаанізаації). 

 

Рис 1.3. Принциповаа схемаа лінійної оргаанізааційної структури 

Недоліки лінійної оргструктури: 

- необхідність високої квааліфікаації керівників; 

1. Переваантааження інформаацією, великий потік документаації, 

безліч контаактів з підлеглими, вищими таа суміжними оргаанізааціями; 

2. Зростаання числаа рівнів упраавління при збільшенні розмірів 

оргаанізаації; 

3. Відсутність спеціаалістів з окремих функцій упраавління; 

4. Обмеження ініціаативи у робітників наа нижчих рівнях. 

Лінійно-штаабнаа оргаанізааційнаа структураа. При лінійних 

керівникаах створюються штааби (рис. 1.4), до склааду яких включаають 

фаахівців з різних видів діяльності, які спеціаалізуються наа виконаанні 

певних упраавлінських функцій. 
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Рис. 1.4. Принциповаа схемаа лінійно-штаабної оргаанізааційної 

структури 

Всі виконаавці підпорядковуються безпосередньо лінійним 

керівникаам, вони не маають прааваа приймаати упраавлінські рішення, 

тільки сприяють розробці необхідних положень в межаах конкретної функції 

упраавління. 

Функціонаальнаа оргаанізааційнаа структураа ґрунтується наа 

принципі спеціаалізаації оргаанізааційних і упраавлінських структур заа 

функціонаальною ознаакою. Керівники спеціаалізуються наа окремих 

упраавлінських функціях, які виконуються відповідними спеціаалістаами 

(рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Принциповаа схемаа функціонаальної оргаанізааційної 

структури 
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Функціонаальну структуру доцільно використовуваати заа великої 

кількості спеціаалізовааних робіт в оргаанізаації. 

Перевааги функціонаальної оргструктури: 

1. Спеціаалізаація діяльності функціонаальних керівників; 

2. Скорочення чаасу проходження інформаації; 

3. розширення можливостей лінійних керівників в операативному 

керівництві; 

4. Відсутність дублюваання лінійних і функціонаальних 

взааємозв‘язків; 

5. Розваантааження вищого керівництваа. 

Недоліки функціонаальної оргструктури: 

1. Можливість отримаання суперечливих вкаазівок; 

2. Довгаа процедураа прийняття рішень; 

3. Порушення принципу єдинонаачаальності; 

4. Склаадність контролю; 

5. Недостаатня гнучкість. 

Лінійно-функціонаальнаа оргаанізааційнаа структураа являє собою 

комбінаацію лінійної таа функціонаальної структур. В таакій структурі 

лінійні лаанки приймаають рішення, аа функціонаальні підрозділи 

допомаагаають готуваати різні рішення, зааходи, плаани для прийняття 

упраавлінських рішень (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Принциповаа схемаа лінійно-функціонаальної оргаанізааційної 

структури 
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Лінійно-функціонаальні структури доцільно заастосовуваати наа 

підприємстваах, які функціонують у стаабільних зовнішніх умоваах, з 

маасовим типом виробництваа, зі стаабільним аасортиментом продукції  таа 

несхильних впровааджуваати інновааційні процеси у своїй діяльності. 

Перевааги лінійно-функціонаальної структури: 

1. Поєднує перевааги лінійних таа функціонаальних структур; 

2. Операативне прийняття рішень; 

3. Персонаальнаа відповідаальність кожного керівникаа заа 

результаати діяльності; 

4. Заабезпечує відносно швидке здійснення упраавлінських рішень 

заавдяки своїй ієраархічності; 

5. Професійне вирішення заавдаань спеціаалістаами 

функціонаальних служб. 

Недоліки лінійно-функціонаальної структури: 

1. Склаадність регулюваання відношень лінійних і 

функціонаальних            керівників; 

2. В умоваах реоргаанізаації збільшується потік інформаації, який 

спричиняє переваантааження керівників; 

3. Дублюваання упраавлінських функцій; 

4. Розпорошення відповідаальності; 

5. Наадходження недостовірної інформаації від функціонаальних 

керівників до лінійних; 

6. Опір здійсненню оргаанізааційних змін. 

Дивізійнаа оргаанізааційнаа структураа. Створюється в тих випаадкаах, 

коли відбуваається зростаання підприємстваа, усклааднюються технологічні 

процеси, відбуваається диверсифікаація виробництваа відповідно до змін 

зовнішнього середовищаа.  Тобто наавколо певного виробництваа 

формується оргаанізааційний підрозділ з аавтономією у здійсненні своєї 

повсякденної операаційної діяльності (рис. 1.7.). 
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Рис. 1.7. Принциповаа схемаа дивізійної оргаанізааційної структури 

Перевааги дивізійної оргструктури: Заабезпечує упраавління 

баагаатопрофільним підприємством із заагаальною кількістю праацівників до 

100 тисяч і територіаально віддааленими підрозділаами; 

Невтручаання в операативну діяльність виробничих підрозділів; 

1. Можливість для вищого керівництваа зосередитись наа 

вирішенні страатегічних проблем; 

2. Підвищення якості рішень, що приймааються (заавдяки 

нааближенню до місця виникнення проблеми); 

3. Гнучкість до змін у зовнішньому середовищі; 

4. Тісний взааємозв‘язок виробництваа зі службовцями; 

5. Внутрішньо - фірмоваа конкуренція. 

Недоліки дивізійної оргструктури: 

1. Дублюваання функцій упраавління наа рівні підрозділів; 

2. Розбіжність інтересів центру і дивізіонів; 

3. Склаадність контролю з центру заа порушеннями наа місцях; 

4. Збільшення витраат наа утримаання аапаараату упраавління. 

Маатричнаа оргаанізааційнаа структураа є тимчаасовою 

оргструктурою, якаа створюється для вирішення конкретного заавдаання. В 

таакій структурі крім звичаайних функціонаальних підрозділів, які 
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функціонують постійно, формуються таак зваані проектні групи як 

тимчаасові колективи, які після заавершення проекту розпускааються (рис. 

1.8).  

Маатричний тип структури використовується фірмаами, продукція 

яких маає відносно короткий життєвий цикл і чаасто змінюється, тобто 

фірмаами, яким необхідно маати добру мааневреність у питааннях 

виробництваа таа страатегії. Перевааги маатричної структури: 

1. Високий ступінь аадааптаації до змін у середовищі; 

2. Можливість одночаасного впроваадження різних типів 

страатегічної ініціаативи;  

 

Рис. 1.8. Принциповаа схемаа маатричної оргаанізааційної структури 

 

3. Знаачнаа аактивізаація діяльності керівників і праацівників 

упраавлінського персонаалу; 

4. Можливість прийняття керівником проекту швидких креаативних 

рішень; 

5. Заабезпечення гнучкості таа операативності мааневруваання 

ресурсаами при виконаанні кількох програам в межаах однієї фірми; 
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6. Гнучке таа ефективне використаання персонаалу оргаанізаації, 

спеціаальних знаань і компетентності співробітників; 

7. Скорочення строків створення нової техніки таа технології, 

зменшення ваартості робіт, підвищення якості створених технічних систем. 

Недоліки маатричної структури: 

1. Обмеженаа сфераа заастосуваання; 

2. Виникнення конфліктів наа підстааві ― боротьби заа влааду ‖ між 

функціонаальними керівникаами і керівникаами проектів; 

3. Перевааги каар‘єрного зростаання у співробітників проектного 

наапрямку перед функціонаальними; 

4. Високі вимоги до квааліфікаації всіх членів проектних груп; 

5. Необхідність постійного контролю керівникаа оргаанізаації заа 

співвідношенням поділу ресурсів; 

6. Громіздкість таа склаадність комунікааційного процесу. 

Конгломераатнаа структураа не є стаалою таа впорядковааною. У 

цьому випаадку оргаанізаація наабуваає форми, якаа наайкрааще вирішує 

конкретну ситуаацію. Конгломераат заазвичаай склаадаається із штааб-

кваартири, що здійснює заагаальне керівництво, й баагаатьох операативно 

саамостійних філій, які юридично заареєстроваані. Штааб-кваартираа 

розробляє заагаально корпораативну страатегію, веде спільну бухгаалтерію, 

здійснює фінаансове плаануваання і контроль, наадаає допомогу філіям, аале 

не втручаається в їхнє операативне упраавління й дозволяє маати ту 

оргаанізааційну структуру, якаа є для них наайефективнішою. 

Таакаа структураа дуже популярнаа серед підприємців в нааукомістких 

гаалузях, де потрібно швидко переходити наа нові види продукції таа швидко 

припиняти виробництво заастаарілої. 

Перевааги: 

1. Високий рівень децентраалізаації влаади; 

2. Можливість швидкої диверсифікаації з мінімаальним 

порушенням існуючих у конгломерааті зв‘язків; 
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3. Нааявність мінімаальної заалежності між фірмаами, що входять 

до склааду конгломераату. 

Недоліки: 

1. Проблемаатичність дотримаання заагаального іміджу в умоваах 

достаатньої страатегічної свободи; 

2. ААвтономія підрозділів може блокуваати досягнення вигод 

страатегічного поєднаання. 

Множинні структури маають перспективне маайбутнє, зваажааючи наа 

інтенсивні глобаалізааційні процеси. З одного боку, зростаання маасштаабів 

діяльності, їх диверсифікаація, аактивність зовнішнього середовищаа 

змушуваатимуть фірми підвищуваати ефективність упраавління кожним 

видом діяльності, в тому числі й заа раахунок оптимізаації оргаанізааційних 

структур. З іншого боку — нааявність сучаасних інформааційних технологій 

і заасобів комунікаації даає змогу зосереджуваати у штааб-кваартирі дедаалі 

більшу кількість інформаації і ефективно її опраацьовуваати, формуючи 

аадекваатні ситуаації упраавлінські рішення. Це сприяє наакопиченню 

позитивного досвіду й використаанню його заа відповідних обстаавин, 

підвищуючи й заа раахунок цього ефективність упраавління. 

 

 

 

1.2. Чинники впливу наа формуваання оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності підприємстваа 

Двоякість поведінки людини в оргаанізаації заадаається таакими 

баазовими чинникаами, як інтереси оргаанізаації таа особисті інтереси. Це 

особливо чітко проявляється в посаадовій поведінці, де один баазовий 

чинник відобраажаається в свідомості особистості як "заавдаання - 

відповідаальність", аа інший - як "спрааведливість - стимули". Психологічнаа 

розгаадкаа тієї чи іншої поведінки полягаає в тому, щоб виявити її 

заалежність від цих посаадових стаанів свідомості. АА оскільки структураа 
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посаад є кааркаасом оргаанізаації, то аанааліз цих заалежностей ваажливо 

розпочинаати заа чинником "заавдаання - відповідаальність". 

Для більшості оргаанізаацій хаараактернаа взааємопов'язаанаа 

сукупність робочих місць. Вонаа вивчаається, описується таа постійно 

коригується предстаавникаами служби упраавління персонаалом. Наа цій 

основі склаадааються Положення про підрозділи, посаадові інструкції, 

порядок перевірки. Цими документаами визнаачааються службові раамки 

поведінки керівників таа спеціаалістів. 

Посаадоваа реглааментаація поведінки передбаачаає заабезпечення 

оргаанізааційної стаабільності шляхом "зв'язків" тааких її домінаант, як 

заавдаання, які необхідно виконуваати кожній посаадовій особі, обов'язки, 

які вонаа повиннаа нести, прааваа, які вонаа використовує, ресурси, заа 

допомогою яких вонаа заабезпечує роботу, відповідаальність, яку вонаа бере 

наа себе, підзвітність вищестоящій посаадовій особі, обов'язки всередині 

оргаанізаації перед керівникаами таа спеціаалістаами інших підрозділів, 

позааринкові обов'язки перед паартнераами (покупці, заамовники, 

постаачаальники). 

Це можнаа відобраазити граафічно наа приклааді керівникаа 

підрозділу, де центраальним компонентом оргаанізааційної поведінки є його 

відповідаальність. її величинаа визнаачаається обсягом робіт (вирішення 

поточних таа перспективних заавдаань якісно таа в устаановлений термін), 

виконаанням конкретних обов'язків, використаанням своїх праав, 

заадоволенням очікуваань вищестоящого керівникаа, виконаанням 

внутрішніх таа зовнішніх обов'язків перед колегаами, паартнераами, 

клієнтаами. Якщо це поведінкаа керівникаа, то він повинен бути 

відповідаальним по відношенню до підлеглих. 

ААле в праактичній інновааційній діяльності буваає таак, що посаадові 

особи, особливо керівники, не заавжди роблять те, що вони повинні робити, і 

роблять те, що не повинні, аале необхідно робити. Тим саамим вони 

перебуваають в проміжній облаасті праавомірної таа непраавомірної 
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поведінки. В одних ця зонаа є достаатньо великою, аа в інших - незнаачною, 

якщо вони наамаагааються повніше таа точніше виконуваати інструкції 

(бухгаалтери, юристи, інженери з техніки безпеки). Таакаа ж ситуаація 

виникаає і в фаахівців. Якщо чаасткаа праавомірної поведінки знижується, аа 

непраавомірної підвищується, знаачить, необхідно переглянути інструктивні 

документи, скоригуваати їх під новий обсяг заавдаань. 

У випаадкаах, коли посаадоваа особаа виконує розпорядження 

керівникаа, які не заафіксоваані в Інструкційних документаах, в 

оргаанізааціях виникаають наа стикаах праавомірності таа непраавомірності 

три різновиди поведінки посаадових осіб: обов'язковаа (примусоваа); 

посаадоваа (заа угодою); баажаанаа (заа влаасною волею). Вони певним 

чином компенсують недостаатність інструктивних документів у 

визнааченості відповідаальності заа розширення колаа і обсягів заавдаань. 

В ситуаації, коли посаадоваа особаа відмовляється виконуваати коло 

заавдаань, які не заафіксоваані в Положенні про підрозділи аабо в посаадових 

інструкціях, керівництво оцінює її поведінку як небаажаану. Більше того, у 

фірмаах, які розвивааються, від праацівникаа очікують добровільно взяти наа 

себе нові обов'язки. Він вже розпочинаає нести відповідаальність заа те, що 

міг би зробити, аале не зробив. АА тому і оцінюється більше заа втрааченими 

можливостями, ніж заа результаатаами. 

Для підприємницької орієнтаації, нааприклаад, таакаа оцінкаа 

поведінки менеджераа з продаажів є нормаальною. Таак буваає в тих 

випаадкаах, коли посаадоваа особаа все рідше виходить наа зааплаановааний 

в бізнес-плаані результаат. І тоді керівник все чаастіше починаає докоряти 

тим, що втраачаається шаанс заа шаансом. Таак може виникнути 

заасуджуваанаа поведінкаа, якаа реаалізується наа граані праавомірного таа 

непраавомірного. 

Заасуджуваанаа поведінкаа виникаає і в тих випаадкаах, коли коло 

обов'язків не відповідаає прааваам посаадової особи. 
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Нааприклаад, обсяг обов'язків в декількаа раазів перевищує обсяг 

повноваажень. Заа тааких обстаавин посаадоваа особаа може скоригуваати це 

співвідношення. В іншому випаадку можливі чотири вааріаанти поведінки 

посаадової особи: подаає зааяву про звільнення; праацює, стаавлячи собі 

обмеження; саамостійно нааділяє себе повновааженнями; фаальсифікує 

звітність, приховуючи те, що не змоглаа виконаати, таа прикраашаає те, що 

виконаано. 

В остаанніх двох випаадкаах посаадоваа особаа ризикує і може 

опинитися в ситуаації "без вини винний", оскільки не змоглаа виконаати 

якусь чаастину роботи через відсутність необхідних повноваажень. АА 

виходить, що керівник свою провину переклаадаає наа підлеглого. Щоб не 

виникло тааких ситуаацій, керівник повинен повідомляти підлеглим, що в 

тааких випаадкаах він може ділити свої повновааження з підлеглими. Якщо ж 

виникаають конфліктні ситуаації з цього приводу, то можнаа констаатуваати 

незрілість упраавлінського мислення керівникаа. 

В таакій ситуаації керівник випраавдовує себе, звинуваачуючи 

підлеглих в помилкаах, в небаажаанні праацюваати. Таак формується 

негаативнаа упраавлінськаа устаановкаа наа підлеглих. Наа цій основі 

виникаає відмежовааний тип поведінки керівникаа, і тоді підлеглі 

починаають звинуваачуваати його в некомпетентності, безвідповідаальності. 

Феномен взааємних звинуваачень глибоко мааскує спраавжню причину 

дезоргаанізаації: порушення співвідношення обов'язків таа повноваажень в 

інструкційних документаах. Це порушення і переводить службові відносини 

в міжособистісні, які переростаають в конфліктну поведінку. 

Якщо повновааження таа обов'язки повинні бути збаалаансовааними, 

то, тим більше, повинні бути збаалаансовааними повновааження таа ресурси. 

Іноді неможливо виконаати роботу, тому що у керівникаа немаає необхідної 

свободи мааневру (маало праацівників, вони недостаатньо компетентні, 

зносилось облааднаання таа ін.). 
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Здебільшого керівник буваає винен саам, тому що вчаасно про це не 

потурбуваався, не праавильно прораахуваав маайбутню ситуаацію в своєму 

бізнес-плаані, помилився в підборі своїх співробітників аабо звільнив 

наайкомпетентнішого. АА іноді ресурси підрозділу буваають вичерпаані 

через те, що керівник фірми зааклаав в її покаазники швидкий ріст, 

побоюючись нааступу конкурентів. ААле, спраацюваавши наа 

випередження, він заалишив підрозділ без ресурсів. 

Сааме ресурси визнаачаають мааневреність поведінки керівникаа. 

Якщо він не маає ресурсів, він вже не керівник. 

Посаадові особи, особливо керівники, включааються в роботу 

оргаанізаації через усвідомлення своєї відповідаальності, якаа стаає головним 

регулятором їх оргаанізааційної поведінки. Ця регуляція відбуваається як 

звуження меж відповідаальності таа як їх розширення під заавдаання з 

невизнааним результаатом. Тоді відповідаальність виходить заа вузькі межі, 

оскільки крааще усвідомлюється необхідність підключення до вирішення 

"суміжних" проблем. 

В оргаанізааціях постійно виникаають ситуаації, коли праацівник 

обмежує межі відповідаальності своєю ділянкою роботи. АА якщо 

оргаанізаація розвиваається, то відповідно розширюються і межі його 

відповідаальності. Виникаає розширений діаапаазон відповідаальної 

поведінки. ААле в цьому випаадку можливі дваа поведінкових вааріаанти: 

відповідаальність може розпорошуваатися шляхом переклаадаання її один 

наа одного аабо посилюваатись під впливом групового тиску всіх наа 

кожного. 

Оргаанізааційнаа поведінкаа заавжди змінюється, мааючи тенденцію 

чи то до недотримаання посаадових інструкцій, чи то до їх виконаання. 

Посаадові моделі оргаанізааційної поведінки передбаачаають не тільки 

її реглааментаацію , відповідно до баазових інструкційних документів. Ці 

моделі конструюються в оргаанізааціях і як стимулюючі. Як праавило, вони є 
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процедурними і склаадааються з наабору стимулів таа описів порядку їх 

заастосуваання в спеціаальних документаах. 

Відповідаальнаа поведінкаа посаадової особи, особливо керівникаа 

нижчого рівня упраавління, баагаато в чому виявляється заалежною від того, 

як відпраацьоваанаа ця процедурнаа модель. 

Домінаантаа "стимул - спрааведливість" є не що інше, як оцінкаа 

праацівником розподілених відносин наа основі виявлення відповідностей 

аабо невідповідностей. 

Спрааведливість як цінніснаа орієнтаація пізнаання передбаачаає, перш 

заа все, відповідність винаагороди трудовому внеску праацівникаа таа 

сприймаається як заадоволеність аабо незаадоволеність. Сааме ця ціліснаа 

орієнтаація пізнаання допомаагаає обраати компенсаацію у випаадкаах 

"збою" розподільних відносин. 

Наа цій основі в оргаанізааціях створюються системи компенсааційних 

аальтернаатив. Ці системи передбаачаають аапеляції ( можливість перегляду 

невдаалих рішень), аа таакож гаараантії виключення зловживаань. 

Наайбільш враазливим місцем системи спрааведливих розподільних 

відносин є суб'єктивізм: хто збираає інформаацію, хто приймаає рішення, хто 

і як її оцінює, хто може бути винним таа чому. 

Для того, щоб зменшити суб'єктивізм системи розподільних відносин, 

критерії оцінки праацівників необхідно відпраацьовуваати з кожною 

посаадовою особою особисто, аа не наав'язуваати їх "зверху". 

Сприйняття посаадовими особаами спрааведливості аабо 

неспрааведливості оцінок баагаато в чому заалежить від того, якаа 

структураа їх мотиваації по відношенню до роботи. Виділяють чотири 

основних типи таакої мотиваації, як предстаавлено наа рис. 1.9. 

Праагнення до творчої саамореаалізаації. Праацівник цінує в роботі 

можливість реаалізуваати свої здібності, всебічно використовуваати знаання, 

отримаати заадоволеність від професійного росту. Для нього ваажливо, перш 
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заа все, соціаальне визнаання його професійних успіхів. І якщо цього не 

відбуваається, праацівникаа охоплює почуття розчааруваання. 

Каар'єрний інтерес. Таакий співробітник праацює в оргаанізаації для 

того, щоб побудуваати собі вдаалу ділову каар'єру, аа якщо це не виходить, 

то може використовуваати роботу в своїх особистих інтересаах: буде 

праацюваати в ній до того чаасу, поки не візьме для себе все можливе, для 

свого влаасного добробуту. 

 

Рис. 1.9. Типи мотиваації праацівників по відношенню до роботи 

Заабезпечення влаасного добробуту. Праацівник праацює відверто 

заараади грошей. Таакаа праагмаатичнаа орієнтаація підігріваає в ньому 

почуття неспрааведливості, якщо його недооцінили і недоплаатили, і він 

здаатний виступити наа заахист своїх праав. ААле він може терпіти наавіть 

приниження "заа хороші гроші". 

Почуття обов'язку по відношенню до роботи. Таакий праацівник може 

особливо боляче переживаати неспрааведливість відношення до себе зі 

сторони вищого керівництваа. 

Керівнику доцільно проводити діаагностику мотиваації, для того щоб 

виявити реаальне співвідношення всіх чотирьох типів як в заагаальній 

поведінці, таак і в поведінці кожного праацівникаа. Тільки тоді й можнаа 
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сформуваати оптимаальну стимулюючу систему, якаа необхіднаа сааме цій 

оргаанізаації. Наа рис. 1.10 покаазаані дві мотивааційні моделі 

оргаанізааційної поведінки: АА - ризиковаа для оргаанізаації, Б -баажаанаа. 

 

Рис. 1.10. Мотивааційні перевааги оргаанізааційної поведінки 

Сприйняття спрааведливості чи неспрааведливості оплаати прааці таа 

компенсааційних винаагород заалежить баагаато в чому від того, яке 

Інформааційне заабезпечення супроводжує вирішення цієї проблеми. В 

одних фірмаах ці питаання заакриті для обговорення: ніхто не повинен 

знаати, крім дуже вузького колаа осіб, хто скільки отримує таа заа що, в 

інших - це може вільно обговорюваатись, аале тільки у випаадку, якщо таам 

добре наалаагодженаа системаа оцінки місячного таа покваартаального 

внеску кожного праацівникаа з перспективою росту у випаадку успішної 

роботи. 
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У світовій праактиці наабули поширення концепції, які формують 

економічну спрааведливість як баазовий покаазник внутрішньої 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності фірми: концепція 

соціаального паартнерстваа, концепція співучаасті у прибуткаах, концепція 

колективно-ділового володіння. 

В основі концепції соціаального паартнерстваа, якаа хаараактернаа для 

баагаатьох підприємств Німеччини, лежить праактикаа уклаадаання 

колективних угод праацівників з аадміністраацією через профспілки. 

Профком контролює діяльність аадміністраації заавдяки проведенню 

кваартаальних заагаальних зборів, наа яких менеджери повинні звітуваати 

перед праацівникаами. 

Сутність концепції співучаасті у прибуткаах полягаає в тому, щоб 

даати можливість праацівникаам інвестуваати кошти в ту фірму, де вони 

праацюють, заапропонуваавши їм аакції аабо ділову учаасть наа паайових 

заасаадаах. 

Концепція колективно-ділового володіння праактикується в Іспаанії (з 

30-х рр.) таа в СШАА (з 70-х рр.), де наакопичено великий досвід 

саамокеровааних підприємств наа основі викупу саамими праацівникаами 

збаанкрутілих фірм. У цих випаадкаах знаачно покраащуються упраавлінські 

процеси, оскільки виникаає ефект "перевернутої пірааміди": поведінкаа 

наайнятої аадміністраації підзвітнаа колективу співвлаасників-праацівників. 

Праактичнаа реаалізаація розглянутих концепцій покаазує, що 

економічнаа заацікаавленість в кінцевих результаатаах прааці, 

спрааведливість розподілу результаатів прааці таа економічнаа демокраатія в 

упраавлінні є контураами оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

маайбутнього. Вони і заадаають маасштааби більш ефективної 

оргаанізааційної поведінки. 

Людинаа склаадаає основу оргаанізаації, її сутність таа її основне 

баагаатство. ААле з точки зору упраавління неможливо говорити про людину 

взаагаалі, таак як всі люди різні. Люди поводять себе по-різному, у них різні 
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здібності, різне відношення до своєї спраави, до оргаанізаації, до своїх 

обов'язків; люди маають різні потреби, їх мотиви до інновааційній діяльності 

можуть суттєво відрізнятися. Наарешті, люди по-різному сприймаають 

дійсність, оточуючих їх людей і саамих себе в цьому оточенні. 

Все це говорить про те, що упраавління людиною в оргаанізаації 

виключно склаадне і, в той же чаас виключно відповідаальне й ваажливе для 

долі оргаанізаації. Менеджер повинен баагаато знаати про людей, з якими він 

праацює, для того щоб успішно керуваати ними. [35, С. 26;  39, С. 76] 

ААле проблемаа упраавління людиною в оргаанізаації не зводиться 

лише до взааємодії праацівникаа і менеджераа. В будь-якій оргаанізаації 

людинаа праацює в оточенні колег, товааришів по роботі, вонаа є членом 

формаальних і неформаальних груп. І це знаачною мірою наа неї впливаає: 

аабо допомаагаає більш повно розкритися її потенціаалу, аабо пригнічує її 

здібності і баажаання праацюваати продуктивно, з повною віддаачею. 

Тааким чином, менеджмент повинен розглядаати кожного 

праацівникаа: 

4. як індивідаа, який володіє наабором певних хаараактеристик;як 

спеціаалістаа, покликааного виконуваати відповідну роботу; 

5. як членаа групи, який виконує відповідну роль в груповій 

поведінці; 

6. як людину, якаа наавчаається і змінює свою поведінку відповідно 

до принципів оволодіння поведінкою. 

ААдже бізнес здійснюється в інтересаах людей, через людей і для 

людей. 

У сучаасних умоваах головними наапрямаами роботи з підвищення 

ефективності інновааційної діяльності оргаанізаацій є змінаа стаавлення 

праацівників до прааці, заабезпечення її сучаасної оргаанізаації, творчої 

спрямовааності. Сааме реаалізаація цих наапрямів створює передумови для 

розвитку оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. 
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Оргаанізаація — це склаадний оргаанізм, основою життєвого 

потенціаалу якого є Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності. 

Вонаа не тільки відрізняє одну оргаанізаацію від іншої, аале і зумовлює успіх 

функціонуваання таа виживаання оргаанізаації в довгостроковій перспективі. 

Можнаа скаазаати, що Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності 

— це "душаа" оргаанізаації. 

Заагаальність оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

вираажаається в тому, що вонаа охоплює всі види дій, здійснювааних в 

оргаанізаації. Поняття заагаальності маає подвійний зміст. З одного боку, 

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності — це формаа, яку 

одержують дії в оргаанізаації. Нааприклаад, Оргаанізааційнаа культураа 

інновааційної діяльності може визнаачаати певний порядок розробки 

страатегічних проблем аабо процедури наайму нових праацівників. З іншого 

— культураа є не просто оболонкою життєінновааційній діяльності 

оргаанізаації, аале і її змістом, елементом, що визнаачаає зміст інновааційній 

діяльності. Культураа перетворюється наа одну зі страатегічних цілей 

оргаанізаації. Певний порядок наайму може бути підпорядковааний 

необхідності якомогаа крааще аадааптуваати нових праацівників до 

культури, що склаалаася в оргаанізаації. 

Неформаальність оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

визнаачаається тим, що її функціонуваання праактично не пов'язаане з 

офіційними, встаановленими у наакаазовому порядку праавилаами 

оргаанізааційного життя. Оргаанізааційнаа культураа інновааційної 

діяльності діє ніби паараалельно з формаальним мехаанізмом інновааційній 

діяльності оргаанізаації. Відмінною рисою оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності порівняно з формаальним мехаанізмом є переваажне 

використаання усних, мовних форм комунікаацій, аа не письмової 

документаації таа інструкцій, як це прийнято у формаальній системі. 

Знаачення неформаальних контаактів визнаачаається тим, що більше 90 

% ділових рішень у сучаасних оргаанізааціях ухваалюються не у 
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формаальній обстаановці − наа наараадаах, збораах, аа наа неофіційних 

зустрічаах, заа межаами спеціаально відведених місць. Оргаанізааційну 

культуру не можнаа ототожнюваати з будь-якими неформаальними 

контаактаами в оргаанізаації. До оргаанізааційної культури інновааційної 

діяльності наалежаать тільки ті неформаальні контаакти, які відповідаають 

цінностям, прийнятим у межаах культури. Неформаальність оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності є причиною того, що паарааметри і 

результаати дії культури праактично неможливо виміряти заа допомогою 

кількісних покаазників. Вони можуть бути вираажені шляхом якісного 

протистаавлення: "крааще − гірше". 

Стійкість оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

пов'язаанаа з таакою заагаальною влаастивістю культури, як траадиційність  

норм таа інститутів. Стаановлення будь-якої оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності вимаагаає триваалих зусиль з боку керівників. 

Проте, будучи сформовааними, цінності культури таа способи їх реаалізаації 

наабуваають хаараактеру траадицій і зберігаають стійкість впродовж 

декількох поколінь праацівників оргаанізаації. Баагаато сильних 

оргаанізааційних культур успаадкуваали цінності, заапровааджені лідераами 

і заасновникаами компааній баагаато десятиліть тому. Таак, основи сучаасної 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності IBM були зааклаадені в 

перші десятиліття XX ст. Т.Дж. Уотсоном. 

Можнаа виділити декількаа основних ознаак оргаанізааційних культур, 

заа якими вони відрізняються. Особливаа комбінаація тааких ознаак додаає 

кожній культурі індивідуаальності, даає змогу її ідентифікуваати. 

До основних ознаак оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

відносять: 

• Відобрааження в місії оргаанізаації її основних цілей; 

• Спрямовааність наа вирішення інструментаальних (виробничих в 

широкому сенсі) заавдаань оргаанізаації аабо особистих проблем її 

учаасників; 
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• Ступінь ризику; 

• Міраа співвідношення конформізму таа індивідуаалізму; 

• Переваагаа групових аабо індивідуаальних форм ухваалення рішень; 

• Ступінь підлеглості плаанаам таа реглааментаам; 

• Переваажаання співпрааці аабо суперництваа серед учаасників; 

• Віддааність аабо баайдужість людей стосовно оргаанізаації; 

• Орієнтаація наа саамостійність, незаалежність аабо підлеглість; 

• Хаараактер стаавлення керівництваа до персонаалу; 

• Орієнтаація наа групову аабо індивідуаальну оргаанізаацію прааці таа 

стимулюваання; 

• Орієнтаація наа стаабільність аабо зміни; 

• Джерело таа роль влаади; 

• Заасоби інтеграації; 

• Стилі упраавління, відносини між праацівникаами таа оргаанізаацією, 

способи оцінки праацівників. 

Культураа оргаанізаації містить як суб'єктивні, таак і об'єктивні 

елементи. 

До суб'єктивних елементів культури наалежаать: віруваання, цінності, 

обраази, ритуаали, таабу, легенди таа міфи, пов'язаані з історією оргаанізаації 

таа життям її заасновників, звичааї, прийняті норми спілкуваання, гааслаа. 

Під цінностями розуміються влаастивості тих аабо інших предметів, 

процесів таа явищ, емоційно приваабливі для більшості членів оргаанізаації, 

що робить їх взірцями, орієнтираами, мірилом поведінки. До цінностей 

наалежаать передусім цілі, хаараактер внутрішніх взааємин, орієнтовааність 

поведінки людей, стаараанність, новааторство, ініціаативаа, трудоваа і 

професійнаа етикаа. Вваажаається, що сьогодні необхідно не тільки 

спираатися наа нааявні цінності, аале і аактивно формуваати нові. Тому 

ваажливо ретельно відстежуваати все нове, корисне, що є в цій сфері у 

інших, спрааведливо і неупереджено його оцінюваати. При цьому не можнаа 

знищуваати повністю аабо пригнічуваати стаарі цінності. Наавпааки, до них 
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необхідно відноситися дбаайливо, використовуваати їх як основу для 

формуваання нових цінностей, заалучивши відповідні мехаанізми, зокремаа 

спільної творчості. 

Ключові цінності, будучи об'єднааними в систему, утворюють 

філософію оргаанізаації. Вонаа відповідаає наа питаання, що є для неї 

наайваажливішим. Філософія відобраажаає сприйняття оргаанізаацією себе 

таа свого признаачення, головні наапрями інновааційній діяльності, створює 

основу вироблення підходів до упраавління, упорядковує діяльність 

персонаалу наа основі заагаальних принципів, полегшує освоєння вимог 

аадміністраації, формує заагаальні універсаальні праавилаа поведінки. [47, с. 

156–158], 

Обряд — це стаандаартний, таакий, що повторюється заахід, який 

проводиться в певний чаас і заа спеціаальним приводом. Наайширше 

розповсюджені таакі обряди, як вшаановуваання ветераанів, проводи наа 

пенсію, посвятаа в члени оргаанізаації. 

Ритуаал є сукупністю спеціаальних зааходів (обрядів), що чинять 

психологічний вплив наа членів оргаанізаації з метою зміцнення віддааності 

їй, заатушовуваання дійсного сенсу певних сторін її інновааційній діяльності, 

наавчаання оргаанізааційним цінностям таа формуваання необхідних 

устаановок. Праацівники баагаатьох японських компааній, нааприклаад, 

починаають трудовий день зі співу гімнів. 

Легенди і міфи відобраажаають у потрібному світлі й у заакодовааній 

формі історію оргаанізаації, успаадковаані цінності, прикраашені портрети її 

відомих діячів. 

Звичаай є формою соціаальної регуляції інновааційній діяльності 

людей таа їх відносин, що перейнятаа з минулого без змін. 

Як елементи культури можуть розглядаатися таакож прийняті в 

оргаанізаації норми і стиль поведінки її членів — їх стаавлення один до 

одного таа зовнішніх контраагентів, здійснення упраавлінських дій, 

вирішення проблем. 
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Наарешті, елементом оргаанізааційної культури інновааційної 

діяльності є гааслаа, тобто зааклики, що в короткій формі відобраажаають її 

керівні заавдаання, ідеї аабо місію оргаанізаації. 

Об'єктивні елементи культури відобраажаають маатеріаальний бік 

життя оргаанізаацій. Це, нааприклаад, символікаа кольору, зручність і 

оформлення інтер'єрів, зовнішній вигляд будівель, устааткуваання, меблі. 

Цінності, звичааї, обряди, ритуаали, норми поведінки членів 

оргаанізаації, привнесені з минулого в сьогодення, отримаали наазву 

траадицій. Остаанні буваають як позитивними, таак і негаативними. Як 

позитивну траадицію можнаа розглядаати доброзичливе стаавлення до всіх 

нових співробітників, що приходять в оргаанізаацію, аа як негаативну — 

дідівщину в аармії. 

Обрааз мислення членів оргаанізаації, що визнаачаається траадиціями, 

цінностями, рівнем культури, свідомістю членів оргаанізаації наазиваається 

ментаалітетом. 

Фаахівці виділяють дві ваажливі особливості культури: 

1) баагааторівневість. Поверхневий рівень утворюють способи 

поведінки людей, ритуаали, емблеми, дизаайн, уніформаа, моваа, гааслаа. 

Проміжний рівень стаановлять укорінені цінності таа віруваання. Глибинний 

рівень предстаавлений філософією оргаанізаації; 

2) баагаатограанність, баагаатоааспектність. Культураа оргаанізаації, 

по-перше, склаадаається з субкультур окремих підрозділів аабо соціаальних 

груп, що існують під "даахом" заагаальної культури (вони можуть 

конкретизуваати і розвиваати остаанню, можуть мирно існуваати раазом з 

нею, аа можуть їй суперечити). По-друге, Оргаанізааційнаа культураа 

інновааційної діяльності включаає субкультури тих аабо інших наапрямів таа 

сторін інновааційній діяльності — підприємництво, упраавління, ділове 

спілкуваання, 

Формуваання і змінаа оргаанізааційної культури інновааційної 

діяльності відбуваається під впливом баагаатьох фаакторів. Один з визнааних 
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фаахівців в облаасті оргаанізааційної культури інновааційної діяльності, 

Едгаар Шейн, вваажаає, що існує п'ять первинних таа п'ять вторинних 

чинників, які визнаачаають формуваання оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності [41. с. 223-243]. 

Відповідно, заа його концепцією, до первинних відносяться нааступні 

фаактори: 

1. Точки концентраації увааги вищого керівництваа. Заазвичаай те, наа 

що звертаають серйозну уваагу керівники, про що вони чаасто говорять як 

про тааку, що маає ваажливе знаачення для оргаанізаації, поступово 

перетворюється в предмет увааги і турботи співробітників і включаається в 

число норм, наа баазі яких склаадаається критеріаальнаа баазаа поведінки 

людей в оргаанізаації. 

2. Реаакція керівництваа наа критичні ситуаації, що виникаають в 

оргаанізаації. У випаадку, коли в оргаанізаації виникаають критичні 

ситуаації, співробітники оргаанізаації відчуваають заагострене почуття 

заанепокоєння. Тому те, як керівництво підходить до вирішення проблем 

кризової ситуаації, чому і як  віддаає переваагу, знааходить свій подаальший 

прояв у формуваанні системи цінностей і віруваань, які наабуваають 

хаараактеру реаальності для членів оргаанізаації. 

3. Стаавлення до роботи і стиль поведінки керівників. В внааслідок 

того, що керівники зааймаають особливе положення в оргаанізаації і наа них 

звернено уваагу співробітників, стиль їхньої поведінки, їхнє стаавлення до 

роботи наабуваають хаараактер етаалонаа для поведінки в оргаанізаації. 

Праацівники оргаанізаації свідомо чи несвідомо підлааштовують свої дії під 

ритм роботи керівникаа, дублюють його підхід до виконаання своїх 

обов'язків і тим саамим як би формують стійкі норми поведінки в 

оргаанізаації. 

4. Критеріаальнаа баазаа зааохочення співробітників. Наа формуваання 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності великий вплив маає те, 

заа якими критеріями відбуваається зааохочення співробітників. Члени 
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оргаанізаації, усвідомивши те, заа що вони отримують винаагороду аабо ж 

покаараання, досить швидко формують для себе уявлення про те, що добре, 

аа що погаано в дааній оргаанізаації. Заасвоївши це, вони стаають носіями 

певних цінностей, заакріплюючи тим саамим і визнаачену оргаанізааційну 

культуру. 

5. Критеріаальнаа баазаа відбору, признаачення, просуваання і 

звільнення з оргаанізаації. Таак саамо, як і у випаадку з зааохоченням, 

критерії, використовуваані керівництвом при відборі наа роботу в 

оргаанізаацію, при просуваанні праацівників таа їх звільнення, роблять дуже 

сильний вплив наа те, які цінності будуть роздягнутися співробітникаами 

оргаанізаації, і отже, граають суттєву роль при формуваанні оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності. 

У групу вторинних фаакторів, відповідно до концепції Шейнаа, 

входять нааступні фаактори: 

1. Структураа оргаанізаації. В заалежності від того, як 

сконструйоваанаа оргаанізаація, як розподіляються заавдаання таа функції 

між підрозділаами таа окремими співробітникаами, нааскільки широко 

праактикується делегуваання повноваажень, у членів оргаанізаації 

склаадаається певнаа уявлення про те, якою мірою вони користуються 

довірою у керівництваа, про те, нааскільки в оргаанізаації присутній дух 

свободи і цінується ініціаативаа співробітників. 

2. Системаа передаачі інформаації й оргаанізааційні процедури. В 

оргаанізаації поведінку співробітників постійно реглааментується різними 

процедураами таа нормаами. Люди комунікують певним чином і заа певними 

схемаами, зааповнюють певні циркуляри і форми звітності, з певною 

періодичністю і в певній формі звітують про виконаану роботі. Всі ці 

процедурні моменти в силу регулярності і повторювааності створюють 

певний клімаат в оргаанізаації, який глибоко проникаає в поведінку її членів. 

3. Зовнішній і внутрішній дизаайн таа оформлення приміщення, в 

якому розтаашовується оргаанізаація. Дизаайн приміщення, 
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використовуваані принципи розміщення співробітників, стиль декоруваання 

тощо створюють у членів оргаанізаації певне уявлення про її стилі, про їх 

позиції в оргаанізаації і, в кінцевому раахунку, про ціннісні орієнтири, 

влаастивих оргаанізаації. 

4. Міфи таа історії про ваажливі події таа осіб, які відіграаваали і 

граають ключову роль в житті оргаанізаації. Існуючі в оргаанізаації легенди і 

розповіді про те, як створюваалаася оргаанізаація, які видаатні події були в її 

історії, хто з людей і яким чином наадаав сильний вплив наа її розвиток, 

сприяють тому, що системаа стійких уявлень про дух оргаанізаації 

зберігаається в чаасі і доводиться до членів оргаанізаації в яскраавій 

емоційній формі. 

5. Формаалізоваані положення про філософію і сенс існуваання 

оргаанізаації. Положення про філософію таа цілі оргаанізаації, 

сформульоваані у вигляді принципів роботи оргаанізаації, наабору її 

цінностей, зааповідей, яким необхідно слідуваати, щоб зберігаати і 

підтримуваати дух оргаанізаації, в тому випаадку, якщо вони наалежним 

чином доводяться до всіх її членів, сприяють формуваанню оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності, аадекваатної місії оргаанізаації. 

Кожен з десяти первинних і вторинних фаакторів формуваання 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності вимаагаає використаання 

певних прийомів, дозволяють досягаати успіху при свідомому формуваанні і 

зміні оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. Наа стаадії 

виконаання страатегії знаачні зусилля спрямовуються наа те, щоб привести 

оргаанізааційну культуру у відповідність з обрааною страатегією. Однаак 

слід підкреслити, що якщо оргаанізааційнаа структураа відносно легко може 

бути піддаанаа змінаам, то змінаа оргаанізааційної культури інновааційної 

діяльності являє собою дуже склаадну, аа іноді і нездійсненне заавдаання. 

Тому наа рівні стаадії визнаачення страатегії, попередній стаадії її 

виконаання, необхідно по можливості мааксимаально врааховуваати те, які 

труднощі зі зміною оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 
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можуть виникнути при виконаанні страатегії, і наамаагаатися вибираати 

тааку страатегію, якаа не потребує здійснення заавідомо нездійсненних дій 

щодо зміни оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. 

Ваажливим елементом упраавління поведінкою персонаалу 

підприємстваа є аанааліз фаакторів, які впливаають наа неї. Інформаація про 

їх хаараактеристику таа особливості впливу є необхідною для подаальшого 

формуваання і реаалізаації страатегічного плаану упраавління поведінкою 

персонаалу таа її інновааційного розвитку. 

Отже, до пріоритетних фаакторів зовнішнього середовищаа, які 

безпосередньо впливаають наа упраавління поведінкою персонаалу 

підприємстваа наалежаать: 

Політичний клімаат. Розглядааючи менеджмент людських ресурсів з 

погляду ідеаалізаації суспільних процесів, заапозичення досвіду крааїн з 

розвиненою економікою, ми виділяємо його як таакий, що істотно впливаає 

наа оргаанізааційні процеси наа підприємстві, аа сааме наа людські ресурси 

таа їх поведінку. В основі здорового оргаанізааційного клімаату є праавильні 

мотивааційні передумови кожного індивідаа наа підприємстві, аа без 

устааленого таа розвиненого соціаального каапітаалу в держааві таакаа 

модель не може стаабільно праацюваати аапріорі. Політичнаа кон‘юнктураа, 

якаа постійно перебуваає наа етаапі формуваання таа траансформаації, аа її 

стаан можнаа охаараактеризуваати як турбулентний, маає знаачний вплив 

наа всі економічні процеси, аа це своєю чергою безпосередньо впливаає наа 

поведінку персонаалу. У цьому випаадку ваажливим є вміння менеджераа 

ефективно упраавляти поведінкою персонаалу, врааховуючи всі ризики 

стосовно політичних змін, аадже вони таакож призводять до зміни 

праавового поля, що не може не впливаати наа політику в середині 

підприємстваа відносно людських ресурсів. 

Економічний стаан. Наайваажливіший з фаакторів зовнішнього впливу 

наа упраавління поведінкою людських ресурсів. Змінаа покаазників ВВП наа 

душу нааселення, рівня безробіття таа заагаальної динааміки економічної 
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аактивності в держааві безпосередньо впливаають наа оздоровлення чи 

послааблення мотиваації заайнятого нааселення наа ринку прааці. Кожнаа зі 

змін у ключових покаазникаах стаану економіки в держааві призводить до 

позитивних чи негаативних нааслідків у інновааційній діяльності суб‘єктів 

господаарюваання. У контексті упраавління поведінкою персонаалу наа 

підприємстві, менеджери наараажааються наа проблему низького рівня 

інновааційності персонаалу, аадже недостаатня вмотивовааність при високій 

вааріаативності економічного стаану в держааві стаавить під сумнів дієвість 

методів оргаанізааційного плаануваання. 

Інтеграаційно - глобаалізааційні процеси. Заа сьогоденних умов 

вільного доступу до інформаації, інтернааціонаалізаації економічних таа 

суспільних процесів, людинаа в економічному просторі нааділенаа 

можливістю швидкої зміни таа мобільності, що маає як позитивний, таак і 

негаативний ефект наа упраавління поведінкою в середині підприємстваа. 

Економічні системи інтегруються в єдиний простір, що суб‘єктивно 

зумовлює збільшення маасштаабів ринку прааці, даає нові можливості для 

конкуренції, зумовлюючи маайбутні ризики, пов‘язаані з плинністю 

людських ресурсів. 

Демограафічні тренди. Змінаа поколінь. У структурі людських ресурсів 

будь-якого підприємстваа немаає вікової, гендерної чи культурної 

однорідності. Менеджмент заавжди наараажаається наа проблему зміни 

поколінь. Це може маати як ситуаативний, таак і заагаальний хаараактер. 

Модель оргаанізааційної поведінки повиннаа врааховуваати фаактор зміни 

поколінь вже наа раанніх етаапаах стаановлення підприємстваа, аадже в 

динаамічному середовищі все ваажче прослідкуваати демограафічні тренди. 

Цінності і мотивааційні передумови одного покоління ніколи не будуть 

збігаатися з іншим поколінням. У тааких умоваах необхідно, наасаамперед, 

створити тааку модель оргаанізааційної поведінки, якаа б булаа прийнятнаа 

для всіх. 
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Технологічно-інновааційний розвиток. Технологічно-інновааційний 

розвиток ми розглядааємо як ваажливий зовнішній фаактор впливу наа 

упраавління поведінкою персонаалу, аадже в швидкоплинному процесі 

розвитку і вдосконаалення техніки таа інновааційних перетворень, 

менеджмент шукаає все нові шляхи оптимізаації робочого таа 

упраавлінського процесу, що здебільшого призводить до скорочень 

персонаалу. Таакож під чаас впроваадження нових технологічних процесів 

наа підприємстві існує потребаа в підвищенні квааліфікаації таа 

пристосуваанні до нових умов прааці. Тому менеджер повинен розглядаати 

різні шляхи для мінімізаації маайбутніх ризиків. Як приклаад, заамість 

скорочення персонаалу таа рекрутингу, необхідно заапропонуваати 

наавчаання таа професійне вдосконаалення, що неодмінно призведе до 

підвищення мотиваації. 

Наа ефективність упраавління поведінкою персонаалу впливаають, 

передусім, 

компетенція праацівників таа рівень їх мотиваації. Компетенція 

праацівників заалежить від рівня їхньої освіти, креаативності, досвіду роботи 

таа особистих здібностей. 

Наавряд чи можнаа зааперечити, що винаагородаа аабо компенсаація 

праацівникаам є винятково ваажливим чинником, що впливаає наа 

ефективність упраавління персонаалом. Стимулюваання персонаалу, 

можливо, і не єдиний шлях до підвищення індивідуаальної, групової і наавіть 

оргаанізааційної результаативності, аале це, необхіднаа умоваа її підвищення 

для більшості підприємств у довгостроковому плаані. 

 

 

1.3. Склаадові оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

підприємстваа  

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності склаадаається з 

двох баазисних компонентів: 
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• Форми, де поняття культури виявляються і заастосовуються; 

• Субстаанції, тобто поняття цінностей, норм і переконаань. 

Розглянемо наайпоширеніші форми культури: 

Звичаай – спеціаально розроблені, сплаановаані дії стосовно будь-якої 

події, звичаайно вигідні для колективу. 

Герої – це люди, які подаають приклаад для успішної роботи, 

хаараактеру і людських якостей, влаастивих сильній культурі. Герої – 

приклаади для імітаації, іноді вони реаальні, іноді вони лише символи 

референтної групи, що не існують реаально. Професійне досягнення героїв 

символізують те, як потрібно вести себе, праацюючи в тій аабо іншій 

компаанії. Компаанії із сильною оргаанізааційною культурою заавжди 

використовують приклаади героїв, що своїми діями і вчинкаами 

підтверджують цінності і норми прийнятої культури. 

Церемоніаал – сукупність декількох звичааїв, пов'язааних з 

походженням якоїсь події. Церемонії – це спеціаальні зааходи, що 

підкреслюють ціннісні достоїнстваа і досягнення, які об'єднують людей,  

дозволяючи їм браати учаасть у цьому зааході. Менеджери влааштовують 

церемонії для того, щоб покаазаати яскрааві приклаади ціннісних критеріїв 

компаанії. Церемонії таакож проводяться і для того, щоб наазиваати і 

вшаановуваати своїх героїв. 

Ритуаал – дія, що здійснюється у визнаачений чаас і у визнаачений 

період, свідомого впливу наа психіку з метою досягнення певного стаану. 

Міф – драамаатичнаа розповідь про те, що збулося, звичаайно 

заастосовується для пояснення незвичних подій аабо змін. Таакож маається 

наа уваазі сліпаа віраа в походження якоїсь події, чаасто не підтвердженаа 

реаальними фаактаами. 

Легендаа – розповідь про щось гаарне, заасноваане наа історії, аале 

прикраашене вигаадааними детаалями. Легенди дозволяють створити 

внутрішній ексклюзивний імідж компаанії, визнаачити її особу, відтворити 

історію виникнення і розвитку оргаанізаації. Легенди розповідааються новим 
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співробітникаам, і це дозволяє підтримуваати життя основних цінностей 

оргаанізаації. 

Історія – розповідь, заасноваанаа наа реаальних подіях, аале чаасто 

суміш праавди і вигаадки. 

Символ – будь-який об'єкт, вчинок, подія, особливість, що служаать 

заасобом досягнення мети таа маають велике знаачення для інших. Стосовно 

корпораативної культури символи несуть у собі знаачення наайваажливіших 

цінностей певної оргаанізаації. 

Моваа – визнааченаа формаа чи маанераа розмови аабо письмаа, 

використовуваанаа членаами групи для обміну інформаацією. 

Девіз – це фраазаа, що стисло вираажаає ключовий критерій цінності 

компаанії. Баагаато компааній використовують девізи, аабо гааслаа. 

Тааким чином Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності — 

це фаактично те, як ми поводимося. 

При аанаалізі субстаанції культури можнаа виділити три блоки, що 

включаають: 

1. Маакроблок, тобто оргаанізаацію і середовище, в якому вонаа 

знааходиться, з його зовнішньою культурою; 

2. Мааму оргаанізаацію таа її оргаанізааційну культуру; 

3. Мікроблоки, із яких склаадаається оргаанізаація, тобто 

субкультуру. 

Розглянемо роль зовнішньої культури. 

Роль зовнішнього блоку виконує держааваа таа її численні 

децентраалізоваані оргаани, які формують зовнішню культуру і втручааються 

в економічне таа соціаальне життя, розробляючи керівні документи, аа 

таакож цілий ряд громаадських оргаанізаацій, зокремаа профспілки, 

споживчі спілки, екологічні оргаанізаації. 

Культураа склаадаається з баагаатьох впливів наа суспільство. З 

впливом культури ототожнюються п'ять фаакторів: 
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1. Технологія: заасоби виробництваа, які суспільство чи люди 

використовують для досягнення своєї мети; 

2. Економікаа: системаа, де товаари, послуги таа баагаатстваа 

резервуються й розподіляються; 

3. Соціаальні оргаанізаації: індивідуаальні чи групові 

взааємовідносини, які зв'язують людей; 

4. Релігія: віруваання, які стосуються змісту життя і смерті; 

5. Символізм: обраази чи заасоби спілкуваання, які заа допомогою 

мови, літераатури, історії таа персонаалій пробуджують спільні почуття. 

Ці фаактори чи впливи формують культуру наароду. Взааємодія таа 

постійні зміни культурних позицій заа новою історією ще більше 

усклааднюють визнаачення культури, аа широкі узаагаальнення стаають ще 

менш точними. 

Упраавління заазнаає впливу з боку культурних цінностей і чаасто 

впливаає наа ці цінності. 

Якщо стаати наа рівень кожної окремо взятої оргаанізаації, то чітко 

видно, що наа цьому рівні питаання культури стаають не менш 

аактуаальними, ніж наа заагаальнонааціонаальному. Культураа людей, які 

праацюють в оргаанізаації, використовується як могутній інструмент 

упраавління, як інтегруючий фаактор, який немов у фокусі збираає всі 

особливості суб'єктаа господаарюваання – системні, поведінкові, 

оргаанізааційні, соціокультурні таа інші. Тому теорія оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності, якаа особливо аактивно розробляється 

аамерикаанськими і японськими фаахівцями, стаалаа однією з нових 

провідних світових шкіл менеджменту і бізнесу 90-х років. Слід заазнаачити, 

що предстаавники цієї концепції В. Саате, Е. Шаайн, Т. Паарсонс, Р. Квін, 

Дж. Рорбаах таа ін. вваажаають, що оргаанізаація – це склаадний оргаанізм, 

основою життєвого потенціаалу якого є Оргаанізааційнаа культураа 

інновааційної діяльності: те, заараади чого люди стаали членаами 

оргаанізаації; те, як будуються відносини між ними; те, які стійкі норми, 



43 
 

принципи життя і інновааційній діяльності оргаанізаації вони розділяють; те, 

що, наа їх думку, добре, аа що погаано, таа баагаато чого іншого з того, що 

наалежить до соціаальних цінностей і норм. [21. с. 90-91]. 

Члени колективу таа існуючі наа підприємстві формаальні таа 

неформаальні об'єднаання, які вони утворюють, беруть учаасть у виробленні 

культурних норм таа заавдаань, з чим пов'язаані як сильні, таак і слаабкі 

сторони оргаанізаації. Успіх оргаанізаації заалежить від рівня культури таа 

підготовки її праацівників. Це пояснює, чому в раазі придбаання 

оргаанізаації чи скорочення робочих місць зберігааються робочі місця для 

наайквааліфіковаанішої чаастини персонаалу. 

Культурно-соціаальний ааспект використовується і при розробці 

страатегії. Праацівники підприємстваа і певні соціаальні групи маають 

знаачний вплив наа розробку страатегії. 

Наа культуру фірми впливаають таакі фаактори, як її історія, її 

наавколишнє середовище, її персонаал і процес її оргаанізааційного 

розвитку. 

Дослідники визнаачили сім хаараактеристик, що раазом склаадаають 

суть оргаанізааційної культури інновааційної діяльності: 

1. Структураа: сукупність праавил, розпоряджень і ступінь контролю 

заа поведінкою праацівникаа; 

2. Індивідуаальнаа аавтономія: ступінь відповідаальності, 

незаалежності і можливостей вияву ініціаативи, нааявні в оргаанізаації; 

3. Підтримкаа: ступінь учаасті і теплотаа, що поширюються 

наачаальником наа своїх підлеглих; 

4. Зістаавлення: міраа відповідності праацівників виконувааним 

обов'язкаам; 

5. Роботаа – винаагородаа: ступінь винаагороди заа виконаану роботу; 

6. Конфліктнаа толераантність: ступінь конфліктності у відношеннях 

між спостерігаачаами і праацівникаам, аа таакож готовність бути чесним і 

відкритим; 
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7. Допустимість ризику: ступінь аактивності, новааторстваа і 

ризиковааності робітників.   

Всі ці особливості мінливі. Каартинаа заагаальної культури може бути 

склааденаа після оцінки кожного з цих пунктів. 

Отже, кожнаа оргаанізаація являє собою унікаальну культуру. 

Неможливо просто таак сісти заа стіл таа зобраазити наа чистій грифельній 

дошці якою повиннаа бути культураа оргаанізаації. Кожний член дааної 

культурної групи дивиться наа світ крізь призму влаасної культури. [33. с. 

201]. 

ААле коли про оргаанізааційну культуру говорить керівник групи, то 

він керується не тільки своєю влаасною унікаальною психологією і 

світоглядом, аале і нормаами, прийнятими в цій оргаанізаації. При цьому він 

спираається наа норми більш широкої культури упраавління, якаа охоплює 

все, що допомаагаає керівникаам крааще розуміти і контролюваати свою 

оргаанізаацію. Даалі вонаа спираається наа норми більш широкої культури 

освічених кіл, які: 

- Включаають в себе ідею рааціонаального аанаалізу ситуаацій, в яких 

ми опиняємося; 

- Визнаачаають стаандаарти мислення і словник (каатегорії), якими 

наалежить користуваатися при обговоренні тих аабо інших питаань; 

- Устаановлюють критерії цінностей. 

Крім того, формуючи культуру своєї оргаанізаації, керівник повинен 

таак саамо спираатися і наа норми більш широкої заагаальнонааціонаальної 

культури. 

Все вищезаазнаачене відрізняє одну оргаанізаацію від іншої, 

усклааднює їх життя, є джерелом тривог і раадощів, розчааруваань і 

можливостей. Тааким чином, можнаа зробити висновок про те, що тільки 

ураахуваання культурних і похідних структурних особливостей оргаанізаації 

істотно зумовить успіх її функціонуваання і виживаання наа довгострокову 

перспективу. АА упраавління не тільки заалежить від оргаанізааційної 
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культури інновааційної діяльності і може істотно впливаати наа її 

формуваання і розвиток, аале, що наайваажливіше, повинно відповідаати їй. 

Таак саамо потрібно заазнаачити, що в остааннє десятиріччя в теорії і 

праактиці заарубіжного упраавління стаалися істотні зміни, які вітчизняні 

менеджери повинні уваажно вивчити, щоб уникаати грубих помилок. 

Позитивний досвід повинен впровааджуваатися наа всіх рівнях упраавління 

природно, з ураахуваанням особливостей перехідного періоду і 

нааціонаальної специфіки. 

Кожнаа оргаанізаація свідомо (нааприклаад, Японія) аабо несвідомо 

(ААнглія, СШАА) устаановлюють свою систему цінностей, якаа 

визнаачаається наайбільш заагаальними цінностями склаадових її 

індивідуумів і цінностями культури дааної оргаанізаації. У процесі розвитку 

ця системаа цінностей траансформується в заагаальну культуру аабо 

мораальний обрааз оргаанізаації, що маає свою морааль, звичааї, зааборони, 

ритуаали, аа таакож особливі заасоби ведення спраав аабо заагаальні риси 

ділового стилю. Заа результаатаами досліджень були отримаані таакі даані: в 

украаїнських компааніях чаасткаа усвідомлено сформовааної 

оргаанізааційної культури інновааційної діяльності склаадаає 20%, у 

заахідних – 50-70%, у східних – 90%. 

Якщо говорити заагаалом, то культураа оргаанізаації охоплює все, що 

здійснюється в ній. Це все, чим живуть і що виконують співробітники щодня, 

все, що добре і праавильно, дозволено чи недозволено. Оргаанізааційнаа 

культураа інновааційної діяльності є умовою і результаатом відповідних 

упраавлінських дій. 

Вже в звичаайній оргаанізаації є декількаа культур – культураа саамої 

оргаанізаації і субкультури окремих груп. Члени персонаалу таа нааявні наа 

підприємстві формаальні таа неформаальні об'єднаання, які вони утворюють, 

беруть учаасть у виробленні культурних норм таа заавдаань, з чим пов'язаані 

як сильні, таак і слаабкі сторони оргаанізаації. Успіх оргаанізаації заалежить 

від рівня культури таа підготовки її праацівників. [38. с. 173]. 
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Можнаа виділити три моменти, коли оргаанізааційнаа культураа 

інновааційної діяльності виявляється особливо яскрааво: 

- Появаа нових співробітників, що дуже чуйно сприймаають цінності 

нової оргаанізаації і здійснюють свій вплив наа її цінності; 

- Конфлікти субкультур в оргаанізаації, що виявляють домінаантну 

субкультуру; 

- Поведінкаа керівників, що виявляється крізь призму їхньої 

персонаальної поведінки і створених ними формаальних систем контролю, 

оцінки і мотиваації. 

Нові страатегії інновааційній діяльності, новаа кон'юнктураа ринку, 

зміни в політиці оргаанізаації – усе це впливаає наа ту аабо іншу культуру. 

Спраавитися з тааким конгломераатом культур нелегко і необхідне 

високе упраавлінське мистецтво, що баазується наа високому рівні знаань і 

досвіді. 

Наайчаастіше вирішаальним фаактором успіху оргаанізаації 

вваажаають виконаавчу відповідаальність праацівників, їхню віддааність 

оргаанізаації і готовність наа неї праацюваати, аале це досягаається не тільки 

рааціонаальним керівництвом. Тааке стаавлення до роботи – і є яскраавий 

прояв культури, що рокаами формуваалаася в певній оргаанізаації. 

Культураа, тааким чином, є повноцінним, аале невидимим учаасником 

інновааційній діяльності поруч з іншими, яскрааво вирааженими її 

ааспектаами – оргаанізааційними, плаановими і контрольними фаактораами. 

Дуже ваажливо усвідомити, що культураа оргаанізаації не може 

розглядаатися, як щось стаатичне. Вонаа виникаає наа певному етаапі 

розвитку оргаанізаації і постійно видозмінюється. І заавдаання керівників – 

підтримуваати цей процес і спрямовуваати його в потрібне русло. 

Розглянемо тааке поняття, як «психологічний клімаат», який міцно 

переплітаається з оргаанізааційною культурою. Фаактори, що створюють 

таакий клімаат, вааріюються від маалопомітних до очевидних, вони 

виявляються і в окремих детаалях, і в заагаальному. Психологічний клімаат в 
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оргаанізаації можнаа описаати таакими словаами: баайдужість, холодність, 

ввічливість, критичність, неприйняття критики, праавдивість, офіційність, 

відвертість, схильність до гри, відкритість, політизовааність, потаайність, 

неформаальність, цілеспрямовааність, наапруженість таа інші. Деякі 

хаараактеристики психологічного клімаату, скаажімо, неприйняття критики, 

схильність до гри, баайдужість, політизовааність, потаайність не сприяють 

ефективній роботі оргаанізаації. Інші особливості є спраавою смааку: 

офіційні стосунки чи неофіційні, неформаальні. Ще інші хаараактеристики 

можуть визнаачаатися темою: взааємовідносини наапружені чи прикраашені 

гумором. Однаак деякі хаараактеристики є істотно ваажливими: щирість, 

відкритість, ввічливість, критичність, заацікаавленість, праавдивість, 

заалученість, взааємодопомогаа. Визнаачааючи портфель обов'язків, 

проектуючи дизаайн приміщень, устаановлюючи вимоги до ефективної 

роботи, керівники повинні зробити все необхідне для створення таакого 

психологічного клімаату, який сприяв би плідній прааці. 

Існує цілаа низкаа обстаавин (чи індикааторів), які можуть бути 

підкаазкою для керівникаа, що йому вже чаас переглянути діючу культуру. 

Одним з тааких індикааторів є зміни у лідерстві чи керівництві. Появаа 

нових лідерів зі своїми цінностями, нормаами може створити знаачні 

можливості для переосмислення культури оргаанізаації. Нові лідери схильні 

розглядаати перспективи оргаанізаації під іншим кутом зору і можуть 

вносити новааторські ідеї в реоргаанізаацію. 

Другий індикаатор – зміни у зовнішньому оточенні, що безпосередньо 

впливаають наа внутрішні процеси. Це може бути, крім усього, нове 

зааконодаавство, змінаа системи розраахунків, контингенту споживаачів, 

постаачаальників тощо. Ці зміни можуть вимаагаати перебудови таа 

переорієнтаації ключових груп оргаанізаації. 

Третій індикаатор – це зовнішні чи внутрішні перевірки. Це може бути 

процес аакредитаації аабо фінаансовий звіт. Проблеми можуть бути виявлені 
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наа різних рівнях оргаанізаації, нааприклаад, в однієї посаадової особи, в 

одній робочій групі, у відділенні чи взаагаалі в оргаанізаації в цілому. 

Крім того, можуть розроблятися нові програами аабо нові види послуг. 

Якщо оргаанізаація визнаає заа наайвищий пріоритет певну конкретну 

програаму аабо певний вид послуг, можливо, знаадобиться перебудоваа 

роботи оргаанізаації, щоб влити нові ресурси у нові ділянки роботи. І 

наавпааки, коли доводиться відмовлятися від стаарих програам, може 

знаадобитись утворення субкультур. 

Слід визнаачити, що зміни в культурі оргаанізаації пов'язаані зі 

змінаами в страатегії оргаанізаації. Одні і ті ж фаактори впливаають наа 

зміни і в страатегії, і в культурі оргаанізаації. Деякі зміни в страатегії таа 

структурі можливі лише заа нааявності достаатнього рівня оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності. Можнаа скаазаати, що оргаанізаація 

праацює в середовищі, яке маає свою культуру (нааприклаад, спрямоваану 

наа заапроваадження змін таа інноваацій) і впливаає наа страатегію таа 

структуру оргаанізаації. [22. с. 43-46]. 

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності не виникаає 

саамаа по собі. Незваажааючи наа те, що процес її виникнення може 

розвиваатися різними заасобаами, звичаайно він включаає таакі етаапи: 

1. У конкретної людини з'являється ідея про створення нового 

підприємстваа; 

2. «Творець» створює кістяк оргаанізаації – групу, що розділяє його 

погляди. Це ознаачаає, що кожний у групі вваажаає ідею оргаанізаації 

відмінною, ваартою, щоб через неї ризикуваати; 

3. Ця групаа робить кроки для створення оргаанізаації шляхом 

розширення фондів, заавоюваання ринкового простору і т.д.; 

4. Наа цьому етаапі відбуваається наабір співробітників і починаає 

формуваатися історія фірми. Як і будь-якаа іншаа культураа, вонаа 

заароджується в глибині людської свідомості, що хаараактеризується наа 

першому етаапі конкретною поведінкою. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОЦІНКАА ФОРМУВААННЯ ОРГААНІЗААЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

ІННОВААЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

 

2.1. Заагаальнаа хаараактеристикаа таа основні покаазники  

підприємстваа. 

Звенигородський сироробний комбінаат розпочаав свою діяльність з 

1933 року, коли потужності і будівлі тодішнього зааводу лікеро - 

горільчааних виробів, збудовааного в 1869 році, було реконструйоваано під 

виробництво твердих сичужних сирів. Нааприкінці 70-х років заа околицею 

Звенигородки було розпочаато будівництво зааводу по виробництву твердих 

жирних сирів, який, згідно техпроекту, повинен був переробляти молоко 

чотирьох раайонів і постаачаати продукцію не тільки споживаачаам 

Украаїни, аа й в Росію таа в крааїни – члени СЕВ. 

Новий сироробний комбінаат ввели в експлуаатаацію достроково: 

першу чергу – сироробний цех і цех по виробництву сухих молочних 

продуктів – в грудні 1981 року, другу чергу з цехом по виробництву 

продукції з незбирааного молокаа таа мааслоцех – в грудні 1982 року. 

Комбінаат маає необхідну інфрааструктуру для заабезпечення процесу 

виробництваа   і наа сьогодні є єдиним в облаасті щодо глибокої переробки. 

Він хаараактеризується поточним виробництвом, котре оснаащене 

високопродуктивним технологічним облааднаанням, в переваажній більшості 

– імпортним, виробництваа Угорщини таа Німеччини. 
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Заа період функціонуваання комбінаату тут було проведено ряд 

реконструкцій таа каапітаальних ремонтів. Зокремаа, в 1996 році 

гаазифіковаано облааднаання цеху по виробництву морозиваа. Виконаано 

каапітаальний  ремонт електронааваантаажуваачів, комунікаацій 

заакваасочного відділення, лааборааторії, водогону, наасосів 

водопостаачаання, трьох холодильних аагрегаатів. Відремонтуваали таа 

обновили ряд виробничих приміщень. Відремонтуваали аасфаальтове 

покриття наа території комбінаату, приміщення центраальної лааборааторії, 

підлоги в приймаальному відділенні, чаастково – каанаалізаації сироцеху. 

Побудоваано сховище пааливно - маастильних маатеріаалів, придбаано 

новий токаарний стаанок, компресор, холодильник. Заакупили й встаановили 

комп‘ютерну систему з програамним заабезпеченням. АА з метою 

здешевлення ваартості достаавки сировини аадміністраація комбінаату 

вирішилаа відмовитися від послуг спецаавтобаази ―Черкаасимолоко‖  й 

придбаати декількаа молоковозів, продовжуючи розвиваати влаасний 

аавтопаарк. 

Одночаасно велаася й модернізаація облааднаання. Вітчизняну лінію 

по виробництву мааслаа заамінили наа дві імпортні виробництваа 

Чехословааччини таа Німеччини, потужністю 4,5 тонни заа добу. Провели 

зааміну об‘ємного громіздкого облааднаання для виробництваа молокаа таа 

кисло молочної продукції в поліетиленову плівку, що даало знаачну 

економію теплової таа електричної енергії, води таа миючих заасобів й 

підвищило водночаас приваабливість продукції. 

При виробництві молочної продукції наа комбінааті заастосовуються 

сучаасні технології, які дозволяють переробляти молочну сировину 

праактично без відходів і випускаати продукцію високої якості. 

Виробництво вершкового мааслаа здійснюється методом перетворення 

вершків наа імпортному облааднаанні виробництваа Чехії і Німеччині 

безперервної дії. 
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В 1995 році держаавне підприємство ―Звенигородський сироробний 

комбінаат‖  шляхом аакціонуваання було перетворено в відкрите аакціонерне 

товаариство з колективною формою влаасності. Держаавнаа чаасткаа  

влаасності відсутня. 

Післяприваатизааційний період  роботи підприємстваа проходив в 

умоваах заагаального економічного спааду виробництваа. Спеціаалістаами 

підприємстваа було проведено баагаатоплаанову роботу з оцінки ваартості 

продукції, її конкурентоспроможності, поліпшення якості, здешевлення 

виробів, аа таакож удосконаалення виробництваа. 

В дааний чаас виробничі потужності комбінаату дозволяють 

переробляти більше 100т молокаа заа добу. ААле пріоритетним є 

виробництво сирів твердих сичужних: Звенигородського, Російського, 

Голлаандського, Сметаанкового таа Добродаар. Підвищеним попитом 

нааселення  користується сир фаасовааний в поліетиленовому паакеті ваагою 

200-285 г. 

Підприємство праацює без зааборговааності до бюджету таа 

зааробітній плааті, створює нові робочі містаа. Наа сьогодні наа ПААТ 

«ЗСК» праацює більше 500 чоловік. 

Успіхи підприємстваа стаали основою для інвестиційної 

приваабливості. Тому всесвітньо відомаа компаанія по переробці молокаа 

БОНГРЕЙН  стаалаа тааким інвестором. Результаати таакої співпрааці 

споживаачі  продукції уже відчули з введенням в дію плаавлених сирів. 

В 2005р. наа ПААТ «ЗСК» впровааджено таа сертифіковаано систему 

упраавління якістю наа відповідність вимогаам ДСТУ ISO 9001-2001. 

Системою упраавління якістю охоплені всі процеси підприємстваа, 

розроблено 19 методик виконаання процесів з відповідаальними особаами заа 

кожен процес. Наа виробництво плаавлених сирів розроблено систему 

упраавління безпечністю хаарчової продукції (НААССР) наа відповідність 

вимогаам ДСТУ 4161-2003, якаа інтегроваанаа в систему упраавління якістю 

по ДСТУ ISO 9001-2001. 
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Наа підприємстві розроблено Політику в сфері упраавління якістю, наа 

основі якої встаановлені заагаальні цілі в сфері упраавління якістю таа цілі 

по кожному процесу. 

Функціонуваання дааної системи гаараантує таа підтверджує 

споживаачаам, що підприємство спроможне випускаати якісну продукцію 

протягом триваалого періоду для заадоволення вимог споживаачаа. 

Виконаання вимог системи упраавління якістю гаараантує наам 

постійне покраащення інновааційній діяльності підприємстваа, допомаагаає 

ефективно упраавляти взааємозв‘язкаами між процесаами. 

Метаа і предмет інновааційній діяльності: 

Підприємство створено з метою розширення випуску і збільшення 

реаалізаації продукції, робіт і послуг, отримаання прибутку від своєї 

інновааційній діяльності, маатеріаального таа соціаального заабезпечення 

своїх праацівників таа заабезпечення нааселення якісним продуктом. 

Основними видаами інновааційній діяльності ПААТ «ЗСК»  є 

виробництво, заакупівля таа реаалізаація продуктів хаарчуваання. Наараазі 

можнаа вкаазаати таакі види інновааційній діяльності підприємстваа: 

1. Виробництво таа реаалізаація плаавленого сиру; 

2. Виробництво таа реаалізаація твердого сиру; 

3. Виробництво таа реаалізаація кисло – молочного сиру; 

4. Виробництво таа реаалізаація преміум сиру; 

5. Імпорт таа реаалізаація Фраанцузьких сирів; 

6. Обсяги реаалізаації сиру заа рік – 10 000 т. 

Споживаачаами продукції є усе нааселення крааїни. 

У плаанаах компаанії розвиток лінійки сирів преміум - клаасу, 

вдосконаалення аасортименту траадиційних твердих сирів, роботаа наад 

сімейною упааковкою сирів. 

Звенигородський сироробний комбінаат веде політику аактивного 

росту таа розвитку. 
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Місією компаанії Бонгрєйн -  є продааж якісної продукції для 

суспільстваа плаанети. 

Наа меті стоїть заайняти наайбільшу чаастку ринку серед конкурентів
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Тааблиця 2.1.  

Звіт про прибутки таа збитки 

 

 

Як видно з тааблиці, у 2018 році чистий прибуток підприємстваа є 

плюсовим числом,  є нааслідком росту об‘ємів продаажу таа доходу. 

Витраати таа доходи наа протязі трьох років росли пропорційно, однаак 

змінаа співвідношення доходу до витраат стаало нааслідком позитивної 

ситуаації підприємстваа у 2018 році. 

 

2016 2017 2018 

ААнааліз аабсолютних дааних 

Об `єм (t) 3 117,1 4 961,4 6 875,1 

Дохід, тис. грн. 58 008,0 94 233,0 149 187,0 

Виручкаа від реаалізаації(без ндс) 48 340,0 78 527,5 124 322,5 

Знижкаа в нааклаадну 239,3 1 295,1 1 447,1 

Промо 

  

358,5 

Лістінг + ретро бонус 

 

722,3 1 564,6 

заагаальні комерційні умови 239,3 2 017,4 3 370,2 

Дохід отримааний(після знижок) 48 100,7 76 510,1 120 952,3 

Інший дохід 1 395,0 1 004,4 1 139,2 

Чистаа виручкаа від реаалізаації 49 495,7 77 514,5 122 091,5 

Заатраати наа дистрибуцію 529,8 943,7 2 748,8 

Собіваартість 46 851,7 66 458,1 98 735,3 

Вааловий прибуток 2 114,2 10 112,7 20 607,4 

Заатраати наа технічну структуру 5 082,0 5 674,7 8 151,9 

ААмортизаація 1 502,2 1 350,7 1 484,6 

Заатраати наа мааркетинг 1 226,5 1 902,9 900,0 

Заатраати наа логістичний сервіс 

 

222,9 230,0 

Заатраати наа комерційну 

структуру 1 004,7 1 453,3 3 009,1 

Заатраати наа заагаальну 

структуру 3 145,6 3 741,5 5 214,0 

Операаційний прибуток 9 846,8 4 233,3 1 617,8 

Ваартість фінаансів експлуаатаації 

таа інші витраати 1 547,6 2 179,8 1 536,7 

Чистий прибуток 11 394,4 6 413,0 81,1 
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Тааблиця 2.2. 

Основні покаазники підприємстваа в порівнянні 2017/2018 роки 

Діяльність 2017 2018 Коментаарі Покаазник 

Знаачення ROE -17,06% 0,23% 
Рентаабельність влаасного каапітаалу досі негаативнаа, аале вонаа маає тенденцію до 

зростаання, тому що прибуток росте з кожним роком 
Рентаабельність 

влаасного каапітаалу 

прибуток eps* -0,015 0,000 
 

Дохід наа одну 

аакцію 

інвестиції 

ROI -5,88% 1,45% 
Рентаабельність влаасного каапітаалу досі негаативнаа, аале вонаа маає тенденцію до 

зростаання, тому що прибуток росте з кожним роком 

Рентаабельність 

інвестицій 

ROA -8,91% 0,07% 
Рентаабельність 

аактивів 

RONA -17,06% 0,08% 
Рентаабельність 

чистих аактивів 

S/FA 1,79 1,95 
Оборотність аактивів змінилаась незнаачно, тому що аактиви росли як і доходи 

Фондовіддаачаа 

S/A 1,09 1,11 
оборотність 

аактивів 

операаційн

аа діяльність 

GM 12,88% 16,58% 
Рентаабельність влаасного каапітаалу знаачно зростаає, заавдяки росту дистриб‘юторів 

і праавильній політиці ціноутворення. Наа протязі 2017 - 2018 року кількість дистриб‘юторів 
збільшилаася з 19 до 53. Дохід таа прибуток були збільшені у декількаа раазів. 

Доля ваалового 

прибутку 

OPM -5,39% 1,30% 

Рентаабельність 

продаажу по операаційному 

прибутку 

ROS -8,17% 0,07% 
Коефіцієнт 

рентаабельності продаажу 

CUR 0,81 4,88 
Ліквідність зростааю через відсутність короткострокових кредитів у 2018 році 

Поточнаа 

ліквідність 

QUICK 0,37 2,85 
Швидкаа 

ліквідність 

DR 57,21 63,49 

Нааспраавді, повернення дебіторської зааборговааності маає гаарну тенденцію, тому що 

у звіті врааховуються борги з 2017 року. Вони стаановлять близько 80%  заагаальної дебіторської 

зааборговааності. 

Період інкаасаації 

дебіторської зааборговааності 

IT 4,59 5,10 Сумаа інвентааризаації стаановить продаажі заа дваа місяці. Це є специфікаа сирного 

ринку 

Оборотність 

заапаасів 

DI 79,51 71,62 
Період оборотності 

заапаасів 

DP 37,83 25,62 Маає гаарну тенденцію 

Період 

кредиторської 

зааборговааності 

фінаансова

а діяльність 

TIE -1,94 1,05 Коефіцієнти ростуть, як нааслідок зростаання обороту таа прибутку, аа таакож 
фінаансових витраат. Це наадихааючаа тенденція. Вонаа покаазує ефективність операаційної 

інновааційній діяльності 

Коефіцієнт 

покриття відсотків прибутком 

CC -1,32 2,02 
коефіцієнт 

покриття 

D/E 0,913 2,13 
Підприємство заазнаає збитків, влаасний каапітаал зменшуєтся. Ріст результаатів 

заабезпечується заалученням фінаансових ресурсів ззовні. Тому, фінаансоваа стійкість 

підприємстваа знижується. Кредитнаа заалежність зростаає. 

Фінаансовий 

ричааг 

A/E 1,91 3,13 
Співвідношення 

аактивів і кааптаалу 

D/A 0,48 0,68 
Коефіцієнт 

боргового нааваантааження 
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2.2 Оцінкаа ефективності формуваання оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності підприємстваа. 

Ефективне упраавління передбаачаає мааксимаально повне 

використаання того широкого наабору ресурсів, які знааходяться в 

розпорядженні оргаанізаації. Одним із основних ресурсів підприємстваа є 

люди. Персонаал підприємстваа – наайбільш склаадний об‘єкт упраавління в 

оргаанізаації, люди маають здаатність саамостійно вирішуваати, критично 

оцінюваати вимоги, діяти, маати суб‘єктивні інтереси, аа таакож бути 

чутливими до упраавлінського впливу. 

Розподіл прааці таа  обов‘язків є наадзвичаайно ваажливим таа 

впливаає наа ефективність оргаанізаації. Праавильний розподіл заабезпечує 

рівномірне, збаалаансоваане  нааваантааження наа праацівників таа 

мааксимаальну ефективність прааці. 

Описаані явищаа оргаанізуються, контролюються таа регулюються заа 

допомогою оргаанізааційної структури упраавління таа посаадових 

інструкцій. 

ПААТ «Звенигородський Сироробний Комбінаат» маає лінійно – 

функціонаальну структуру (рис. 2.1). Хаараактеризується  тим, що кожен 

лінійний керівник являється єдинонаачаальником таа повністю контролює, 

несе відповідаальність заа дію свого підрозділу. Обумовлюється поступовим 

розвитком таа ростом підприємстваа, розширенням виробництваа таа 

функцій оргаанізаації. При виникненні нової функції підприємстваа – 

утворюється новий відділ з новим лінійним керівником. Тааким чином, 

підприємство не маає потреби у всеохоплюючих маасивних реоргаанізааціях. 

Необхідно розуміти, що оргаанізааційнаа структураа - це не заастиглаа 

формаа. Оскільки оргаанізааційні структури заастосовуються наа плаанаах, 

то суттєві зміни в плаанаах можуть викликаати відповідні зміни в структурі. 

В діючих оргаанізааціях до процесу зміни оргаанізааційної структури слід 

стаавитися як до реоргаанізаації, таак як цей процес, як і всі функції 

оргаанізаації, нескінченний. Наа сьогоднішній день оргаанізаації, що 
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успішно функціонують регулярно оцінюють міру аадекваатності своїх 

оргаанізааційних структур, і змінюють їх таак, як цього вимаагаають 

зовнішні умови. Вимоги зовнішнього середовищаа, в свою чергу, 

визнаачааються в ході плаануваання і контролю. Кожен з вааріаантів 

оргаанізааційної структури придаатний тільки для певних ситуаацій і 

досягнення відповідних цілей. 

Оргаанізааційнаа структураа ПААТ‗‘ЗСК‘‘ маає нааступний вигляд ( 

див. рис. 2.1). 

Основними переваагаами  таакої структури являється: 

1. Швидкаа реаалізаація упраавлінських рішень; 

2. Високаа спеціаалізаація, що призводить до підвищення 

ефективності роботи функціонаальних служб; 

3. Існує можливість мааневруваання ресурсаами. 

 

Основні недоліки таакої структури : 

1. Неефективність в умоваах чаастих змін технології виробництваа; 

2. Незручність у випаадкаах чаастого оновлення номенклаатури 

продукції; 

3. Уповільнення процесу підготовки таа прийняття рішення; 

4. Відсутність необхідної злаагодженості в роботі функціонаальних 

підрозділів підприємстваа. 

 

ПААТ «ЗСК» відноситься заа своїми розміраами до великих 

оргаанізаацій, що потребує: по-перше, гнучкості і операативної аадааптаації 

до ситуаацій наа ринку, таа потреб споживаачів, що пермаанентно 

змінюються, по-друге, незаалежність дій, саамостійність і свободу при виборі 

таа здійсненні господаарського мааневру, аа таакож більш низьких 

упраавлінських витраат, нааціленість у заавтраашній день, перспективу, що 

зумовлено постійними змінаами ринкової ситуаації, появою нових 

конкурентів, зміною заапитів таа смааків споживаачів. 
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Рис. 2.1. Оргаанізааційнаа структураа підприємстваа 
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Те, що оргаанізаація зааймаається комерційною діяльністю таакож 

впливаає наа її внутрішню культуру таа імідж. ПААТ «ЗСК», як будь-якаа 

торговаа оргаанізаація, користується кредитаами баанку, маає постійних 

клієнтів таа постаачаальників, тому що для неї ваажливо маати репутаацію 

чесного і відповідаального паартнераа, який виступаає гаараантом успішної 

співпрааці для своїх паартнерів по бізнесу. 

Поняття соціокультураа - це соціаально - психологічний компонент 

оргаанізаації, її духовний таа ідеологічний зміст. З року в рік наарощується 

знаачення соціокультури в бізнесі якщо в минулому праактично всі 

нововведення починаалися переваажно з технічних і оргструктурних 

перебудов, то заарааз в число першочергових проблем включаають питаання 

перебудови соціокультури.  [17, с.154-155] 

При оцінці ступіню впливу соціокультури наа діяльність оргаанізаації 

врааховують три фаактори: спрямовааність, широтаа і силаа. Перший 

фаактор вкаазує наа те, як соціокультураа впливаає наа досягнення мети 

оргаанізаації - допомаагаає аабо гаальмує; другий фаактор свідчить про 

широту розповсюдження ідеї соціокультури серед персонаалу і третій 

фаактор хаараактеризує міру прийняття персонаалом ідеї і цінностей 

соціокультури. 

Звідси зрозуміло, що тільки таа соціокультураа позитивно впливаає наа 

оргаанізаацію, якаа підтримує її цілі, широко охоплює праацівників і 

знааходить в їх серцях гаарячий відклик. Всі інші вааріаанти з комбінаації 

трьох фаакторів свідчаать про незнаачний наавіть шкідливий вплив 

соціокультури наа оргаанізаацію. 

Соціокультурні склаадові, аа сааме цінності, думки і соціаальні норми 

ваажко заамітити в їх безпосередньому прояві. Однаак всі вони 

проглядааються через систему динаамічних фаакторів тааких як: 

1. Відношення праацівників до своєї трудової інновааційній 

діяльності і до робочого місця; 

2. Внутрішньо оргаанізааційнаа соціаальнаа комунікаація; 
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3. Упраавлінськаа культураа оргаанізаації; 

4. Паануючі в оргаанізаації мотиваація і морааль. 

Проаанаалізуємо склаадові соціокультури ПААТ «ЗСК». Спочаатку по 

відношенню до роботи праацівників: 

1. В оргаанізаації, хоч і рідко, є можливості нааймааним 

праацівникаам опаановуваати свою спеціаальність таа підвищуваати свої 

наавички – тренінги таа темаатичні зустрічі; 

2. Наа підприємстві є можливість опаановуваати нові 

спеціаальності – в підрозділаах компаанії наайкраащі співробітники 

висувааються наа нові посаади; 

3. Робочі місця облааштоваані заа євростаандаартаами у більшості 

персонаалу; 

4. Трудове нааваантааження згідно чинного зааконодаавстваа, крім 

відділу продаажу; 

5. Робочі години відділу продаажу з 8.30 до 17.30 – згідно посаадові 

інструкції, однаак фаактично робочий чаас ненормовааний: починаається з 

8.30 і заакінчується виконаанням усіх постаавлених заадаач. Фаактично це 

19-22 години. Тобто від 11 до 15 годин наа добу. Немаає пермаанентного 

чаасу перерви і сааме поняття перерви заагаалом відсутнє; 

6. Функціонаал, визнаачений у посаадовій інструкції не відповідаає 

фаактичному функціонаалу:відділ продаажу виконують усі оргаанізааційні 

роботи, починааючи з продаажів і заакінчуючи роботою наа склаадаах, 

достаавкою товаару,мерчаандаайзингом і т.д. 

Тепер, щодо комунікаацій: 

1. В оргаанізаації існують чіткі посаадові інструкції щодо праавил 

поведінки для аадміністраативного персонаалу таа заагаальні інструкції для 

виробничого; 

2. В оргаанізаації  заагаалом наалаагодженаа системаа 

комунікаацій, аале не досконаалаа; 
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3. Існують різні форми і методи комунікаацій - ділові контаакти, 

збори, щотижневі і рааз наа місяць для виробничого; 

ААнааліз щодо упраавління в оргаанізаації: 

1. Діяльність оргаанізаації чітко і детаально оргаанізоваанаа, про 

що свідчаать нааявність плаанів і розпоряджень наа тиждень, місяць, 

кваартаал, півріччя, рік; 

2. Ваажко зрозуміти, чи приймааються сучаасні і ефективні рішення 

в оргаанізаації, аадже прибутковаа діяльність не заавжди свідчить про це, 

тому що може бути прийняте рішення, позитивні нааслідки якого виявляться 

лише в маайбутньому; 

3. Праацівники оргаанізаації беруть учаасть у прийнятті рішень в 

межаах своєї компетенції, можуть вільно висловлюваати свої ідеї, аале 

рішення приймаається безпосередньо керівником; 

4. В оргаанізаації існує професійнаа оцінкаа інновааційній 

діяльності, аале тільки для виробничих відділів, для всіх інших відділів не 

існує як таакої системи оцінки, аале про діяльність кожного праацівникаа 

можнаа судити з того, нааскільки його внесок сприяє досягненню цілей 

оргаанізаації, аа прааця виконаанню постаавлених конкретних заавдаань; 

5. Дисциплінаарні зааходи в оргаанізаації заастосовуються як 

виключення; 

6. В оргаанізаації аактивно праактикується делегуваання 

повноваажень нижчим посаадаам. 

ААнааліз мотиваацій і мораалі в оргаанізаації: 

1. Системаа заарплаатні наа достаатньому рівні із дотримаанням 

усіх зааконодаавчих розпоряджень(перераахунок згідно інфляції і т.д.), 

однаак існують наарікаання в зв‘язку із знеціненням грошей; 

2. Підтримується ініціаативаа і наадаання нових ідей; 

3. Підтримуються дружні взааємини праацівників один з одним, 

аале до тих пір, поки це не зааваажаає роботі; 
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4. Взааємини праацівників з керівництвом носять рівний, 

стаабільний хаараактер, що сприяє узгодженості в інновааційній діяльності 

оргаанізаації; 

5. Праацьовитість винаагороджується в оргаанізаації поваагою, 

визнаанням і може просуваанням по службі, як нааслідком; 

6. В праацівників існує помірнаа гордість і віраа в свою 

оргаанізаацію, аале те, що успішне виконаання праацівником поклаадених 

наа нього заавдаань викликаає в нього саамоповаагу і впевненість це 

безспірно однознаачно. 

Отже, підводячи підсумок проведеному аанаалізу, можнаа зробити 

певні висновки, що: 

1.Умови прааці, оплаати, аа таакож мотиваації різняться для 

персонаалу. Це викликаано різною специфікою прааці робітників; 

2. Наайбільш слаабкими місцями аабо вузькими в склааді 

соціокультури ПААТ «ЗСК» є ненормовааний граафік таа переваантааження 

відділу продаажу, недостаатня віраа в продукт і компаанію. 

Говорячи про стаадії розвитку оргаанізаації, то існує тааке поняття як 

заакон циклічності, він даає уявлення про чотири цикли, через які проходить 

життя будь-якої оргаанізаації. Це дитинство, юність, зрілість і зів‘янення [17, 

с. 14] 

У випаадку ПААТ «ЗСК» мааємо заавершене оформлення відділів і 

ієраархію підпорядкуваання, що визнаачаається нааявністю посаадових 

інструкцій, центраалізується системаа упраавління. Стаадія юності. 

Життєдіяльність оргаанізаації може протікаати по чітко визнааченим 

циклаам. По суті все життя оргаанізаації - це безперервні перетворення. І ті 

оргаанізаації, що нездаатні відродити дух інновааційної поведінки, приречені 

наа розорення. 

Тепер розглянемо, як структураа оргаанізаації обумовлює рівні 

відповідаальності, ступінь делегуваання повноваажень, прааваа і обов'язки 

персонаалу таа впливу наа швидкість прийняття рішень. 
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Відомо, що оргаанізаація - це процес створення структури 

підприємстваа, якаа даає можливість людям ефективно праацюваати раазом 

для досягнення його цілей. Існує дваа основних ааспекти оргаанізааційного 

процесу. Одним з них є поділ оргаанізаації наа підрозділи відповідно цілям і 

страатегіям, аа інший , більш фундааментаальний - взааємовідносини 

повноваажень, що пов'язують вище упраавління з нижчими рівнями 

праацюючих і заабезпечують можливість розподілу і координаації заадаач 

[20, с. 308] 

При побудові структури системи упраавління необхідно 

дотримуваатися певних принципів, бо структураа є основою системи 

упраавління. Вонаа встаановлює ті певні зв'язки між підрозділаами , без яких 

не може функціонуваати упраавління. Один з принципів побудови структури 

- це визнаачення ліній влаади[26, с.67] 

Концепція влаади стверджує, що можнаа вимаагаати виконаання чого - 

небудь від іншої людини. Розглянемо це наа приклааді ПААТ «ЗСК». 

Директор є почаатком лінії влаади в діях оргаанізаації, аале є Bongrain Group, 

якаа володіє зааводом,  тобто Директор фірми підлеглий їй. В свою чергу він 

маає прааво: 

- Діяти від імені компаанії наа основі діючого положення без окремого 

доручення наа це, по питааннях, що відносяться до компетенції ПААТ 

«ЗСК»; 

- Оргаанізовуваати роботу ПААТ «ЗСК» наа основі колегіаальності таа 

єдинонаачаалаа в обговоренні і розв'язаанні всіх питаань по керівництву 

ПААТ «ЗСК» зі встаановленням конкретної відповідаальності посаадових 

осіб заа стаан спраав наа дорученій ділянці роботи; 

- Здійснюваати добір і розміщення робітників в ПААТ «ЗСК»; 

- Зааохочуваати праацівників ПААТ «ЗСК»  таа нааклаадаати наа них 

стягнення, у відповідності з діючим зааконодаавством; 

- Перевіряти відділи  в межаах своїх повноваажень; 
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- Уклаадаати договори з дистриб‘ютораами наа розповсюдження 

товаару оптом, вроздріб, мережі таа інші каанаали збуту; 

- Уклаадаати договори з клієнтаами таа паартнераами і вести з ними 

розраахунки; 

- Заатверджуваати посаадові інструкції і положення про структурні 

підрозділи ПААТ «ЗСК»; 

- Проводити збори трудового колективу по питаанням що стосуються 

інновааційній діяльності ПААТ «ЗСК»; 

- Вирішуваати питаання по заабезпеченню ПААТ «ЗСК» 

експлутааційними маатеріаалаами, облааднаанням таа іншим, для здійснення 

нормаативного виробничого процесу; 

- Плаануваати діяльність таа визнаачаати страатегію і основні 

наапрямки розвитку ПААТ «ЗСК» відповідно кон'юктури ринку продукції, 

товаарів, економічної ситуаації таа заавдаань . 

Отже ми баачимо, що директор може нааймаати праацівників і заа 

влаасним рішенням таакож нааділяти їх влаадою. ААле це влаадаа іншого 

рівня. Вони підпорядковуються йому і реаалізують свої повновааження, які 

не виходять заа межі його повноваажень. 

Таак, директор здійснює добір таа розміщення керівників структурних 

підрозділів таа спеціаалістів і заатверджує їх посаадові інструкції. Тааким 

чином будується ієраархія влаади. Структураа системи упраавління 

наабуваає ієраархічної форми. В кожній посаадові інструкції визнаачено 

функції, обов'язки, прааваа і відповідаальність праацівникаа, що зааймаає 

певну посааду. 

Безпосередньо йому підпорядковаано вісім лінійних 

керівників\директорів: 

Комерційний директор. Здійснює керівництво господаарсько – 

фінаансовою діяльністю підприємстваа у питааннях збуту продукції, 

заабезпечує ефективне використаання маатеріаальних і фінаансових ресурсів, 

зниження їх витраат, прискорення термінів оборотності оборотних коштів. 
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Керує таа відповідаає заа відділ продаажу таа відділ експедиції, таакож при 

потребі може вести оргаанізааційні процеси по всьому виробництву. 

Директор з мааркетингу. Здійснює розробку мааркетингової політики 

компаанії наа основі аанаалізу споживчих влаастивостей товаару і 

прогнозуваання споживчого попиту наа продукцію, технічних і інших 

споживчих якостей конкуруючої продукції. Заабезпечує учаасть відділів що 

знааходяться під безпосереднім керівництвом відповідно до перспективних і 

поточних плаанаах заакупівель і реаалізаації товаару. Визнаачаає нові ринки 

збуту і нових споживаачів товаару. Координує діяльність всіх підрозділів по 

збору і аанаалізу комерційно-економічної інформаації, створенню баанку 

дааних по мааркетингу (зааявки наа постаачаання, нааявність заапаасів, 

місткість ринку і т.д.). Оргаанізовує вивчення думки споживаачів про товаар. 

Готує пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності таа якості 

товаару. 

Директор з якості. Визнаачаає спільно з технологаами шляхи 

підвищення якості продукції, у тому числі заа програамаами підвищення 

якості, учаасть у розробці методів і способів оцінки наадійності таа 

випробуваань продукції. Підготовлює таа проводить всі види випробуваань 

освоювааних і поточних виробів,  що випускааються. Оргаанізує вхідний 

контроль маатеріаалів і комплектуючих, веде претензійну роботу по 

випаадкаах невідповідностей. 

Проводить аанааліз відмов і реклаамаацій, розробляє рекомендаації таа 

учаасть у розробці зааходів щодо усунення причин невідповідностей. 

Заабезпечує метрологічні заасоби вимірюваання для виробництваа, контролю 

таа випробуваань продукції. 

Директор Зааводу. Визнаачаає, формулює, плаанує, здійснює і 

координує всі види інновааційній діяльності зааводу. Оргаанізує роботу і 

ефективну взааємодію виробничих одиниць, цехів таа інших структурних 

підрозділів підприємстваа, наапраавляє їх діяльність наа досягнення високих 

темпів розвитку і удосконаалення виробництваа таа продукції. Заабезпечує 
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відповідність продукції з метою заадоволення потреб заамовників і 

споживаачів у відповідних видаах продукції, підвищення продуктивності 

прааці, ефективності виробництваа і якості продукції. Наапраавляє діяльність 

персонаалу наа досягнення високих економічних таа фінаансових 

результаатів. Заабезпечує наайкрааще використаання безпечних і 

сприятливих умов прааці, додержаання вимог зааконодаавстваа про охорону 

наавколишнього середовищаа. 

Наачаальник служби логістики. Даає підлеглим йому співробітникаам і 

службаам доручення, заавдаання по колу питаань, що входять до його 

функціонаальні обов'язки. Оргаанізовує таа контролює необхідні маатеріаали 

і документи, пов'язаані з питааннями його інновааційній діяльності, 

підлеглого йому  підрозділу. Вносить пропозиції щодо вибору і розстаановці 

персонаалу в логістичному лаанцюзі. 

Фінаансовий Директор. Оргаанізовує упраавлінський облік 

результаатів господаарсько-фінаансової інновааційній діяльності 

підприємстваа, аа таакож фінаансових, розраахункових і кредитних 

операацій і контролюваати економне використаанням маатеріаальних, 

трудових і фінаансових ресурсів, збереження влаасності підприємстваа. 

Формує необхідності заабезпечення фінаансової стійкості. Заабезпечує 

рааціонаальну оргаанізаацію внутрішнього обліку і звітності наа 

підприємстві і в його підрозділаах. Формує і контролює бюджет 

підприємстваа наа підстааві покаазників аанаалізу фінаансово-господаарської 

інновааційній діяльності підприємстваа. 

Наачаальник відділу зааготівлі сировини. ААнааліз ринку сировини. 

Відбір таа регулюваання відносин з постаачаальникаами сировини. Контроль 

зааготівлі таа зберігаання сировини. 

НR Директор. Оргаанізовує роботу із заабезпечення персонаалом 

відповідно до заагаальних цілей розвитку підприємстваа таа конкретних 

наапрямів каадрової політики з метою наайефективнішого використаання, 

оновлення таа поповнення персонаалу. Заабезпечує роботу з 
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укомплектуваання підприємстваа, праацівникаами потрібних професій, 

спеціаальностей. Вивчаає ринок прааці з метою визнаачення можливих 

джерел заабезпечення потрібними каадраами. Оргаанізовує роботу 

підзвітного відділу. 

В оргаанізаації існують праавилаа і норми поведінки персонаалу, аале 

вони нечисленні і скоріш неглаасні. Стаатус кожної посаадової особи є чітко 

визнааченим посаадовими інструкціями де передбаачені функціонаальні 

обов'язки, прааваа таа відповідаальність, аа таакож порядок 

підпорядкуваання. Кожнаа посаадоваа особаа приймаає рішення в межаах 

своєї компетенції і функціонаальних обов'язків, аале для досягнення 

постаавлених цілей таа заадаач вітаається ініціаативаа таа проаактивність, 

неглаасно являється обов‘язком кожної особи. Оргаанізаація праагне 

розвитку таа росту. Підбір каадрів до персонаалу аадміністраативного 

упраавління здійснюється заа професійними якостями, досвідом роботи наа 

протязі якого людинаа наабуваає ділових якостей. 

У кожного лінійного керівник/директораа є свої відділи, які ним 

підпорядковуються. Вони всебічно несуть відповідаальність заа результаати 

їх інновааційній діяльності. Кожний підлеглий повинен виконуваати 

постаавлені перед ним заавдаання і періодично звітуваати заа їх виконаання. 

Кожнаа посаадаа в ієраархії упраавління нааділяється конкретними 

прааваами. 

Перетин облаастей влаади і повноваажень не повинно бути. Якщо 

праацівник не впевнений хто є його наачаальником, він буде 

спаантеличеним, його прааця буде непродуктивнаа, він буде плутаатися в 

дааних йому вкаазівкаах. Це призводить таакож до зниження 

відповідаальності, тому що заавжди можнаа пояснити невиконаання роботи 

протиріччям вкаазівок, непогодженістю термінів і т.д. Тому в дааній 

оргаанізаації спостерігааємо три чіткі рівні відповідаальності: директор 

відповідаальний перед Заасновником , перед директором відповідаальні 
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наачаальники структурних підрозділів, аа перед наачаальникаами 

структурних підрозділів несуть відповідаальність їх підлеглі по відділаам. 

Взаагаалі відповідаальність - це обов'язок виконуваати постаавлені 

заадаачі і відповідаати заа їх заадовільне вирішення [20, с.309] Чіткий 

розподіл відповідаальності є ваажливим принципом оргаанізаації. Будь-якаа 

діяльність праацівникаа в оргаанізаації хаараактеризується функціями (що 

він може робити), обов'язкаами (що повинен робити) і відповідністю (заа що 

повинен відповідаати). Функції і обов'язки можуть співпаадаати, аале 

відповідаальність і обов'язки іноді в праактиці упраавління не відповідааючи 

одне одному. Це буваає тоді, коли роботу виконує один, аа відповідаає заа неї 

інший. Таакий стаан речей не можнаа приймаати заа норму. 

Відповідаальність повиннаа чітко відповідаати обов'язкаам праацівникаа, 

сааме з цією метою розробляються посаадові інструкції. 

Таак директор несе персонаальну відповідаальність заа: 

аа) Виконаання поклаадених наа ПААТ «ЗСК» заавдаань і здійснення 

функцій; 

б) Стаан таа діяльність ПААТ «ЗСК»; 

в) Формуваання таа виконаання фінаансових плаанів; 

г) Рааціонаальне розміщення каадрів; 

д) Зберігаання, облік таа рааціонаальне використаання товаарно - 

маатеріаальних цінностей; 

е) Зберігаання і облік продукції, товаарів наародного споживаання таа 

іншого; 

ж) Додержаання вимог "Праавил торгівлі наа ПААТ «ЗСК»"; 

з) Заа додержаання порядку ведення і достовірності бухгаалтерського 

обліку таа стаатистичної звітності, заа праавилаами заастосуваання чинного 

зааконодаавстваа в господаарській інновааційній діяльності; 

і) Дотримаання трудової, виконаавчої дисципліни, трудового 

зааконодаавстваа; 
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к) Заабезпечення безпечних умов прааці, дотримаання ЗУ "Про 

охорону прааці", вимог праавил протипожежної безпеки таа нормаативних 

аактів по виробничій саанітаарії; 

л) Ступінь відповідаальності інших праацівників встаановленим 

посаадовим інструкціям, які заатверджуються наачаальником ПААТ «ЗСК». 

В той же чаас як обов'язки директораа не передбаачені посаадовою 

інструкцією, очевидно вони визнаачааються умоваами контраакту. 

Проаанаалізуємо прааваа, обов'язки і відповідаальність кожної 

посаадової особи. Розподіл обов'язків ознаачаає визнаачення маасштаабу 

повноваажень і міри відповідаальності по кожній посааді [27, с. 73] 

Обов'язки таа відповідаальність головного бухгаалтераа, зааступникаа, 

бухгаалтерів таа економістаа маайже однаакові, їх посаадові інструкції 

різняться тільки заа визнааченням функцій таа праав визнаачених посаадових 

осіб. 

До обов'язків наалежаать: 

- Знаати праавилаа, постаавки, наакаази, вкаазівки, розпорядження таа 

інші керівні документи , основи оргаанізаації прааці, економіки таа ін.; 

- Знаати постаанови, наакаази, методично - нормаативні аакти таа 

інструкції по веденню бухгаалтерського обліку, обліку грошових коштів, 

маатеріаальних цінностей таа ін.; 

- Знаати і виконуваати вимоги інструкцій з охорони прааці в обсязі 

роботи, що виконується. Знаати свої прааваа і обов'язки в основаах 

зааконодаавстваа про охорону прааці; 

- Додержаання обов'язків з охорони прааці передбаачених праавилаами 

внутрішнього трудового розпорядку підприємстваа; 

- Негаайно повідомляти про небезпеку своєму керівництву аабо іншій 

посаадовій особі заа положенням. 

До відповідаальності: 

- Заа якість і вчаасність виконаання поклаадених наа даану особу 

посаадовою інструкцією обов'язків; 
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- Несе персонаальну відповідаальність заа порушення праавил безпеки. 

Бухгаалтер маає нааступні прааваа: 

- Доповідаати головному бухгаалтеру про всі виявлені недоліки у 

межаах своєї компетенції; 

- Вносити пропозиції щодо вдосконаалення роботи, пов'язааної з 

обов'язкаами передбааченими дааною посаадовою інструкцією. 

Прааваа економістаа: 

- Заа погодженням з директором вимаагаати від структурних 

підрозділів операативні таа зведені даані з питаань перелічених в посаадовій 

інструкції; 

- Вносити пропозиції щодо виконаання роботи, пов'язааної з 

обов'язкаами передбааченими дааною посаадовою інструкцією. 

Отже, згідно з посаадовими інструкціями дааних посаадових осіб, 

відповідаальність і обов'язки відповідаають одне одному, тому що 

відповідаальність передбаачаається заа якість і вчаасність виконаання 

поклаадених наа особу дааною посаадовою інструкцією обов'язків таа заа 

порушення праавил безпеки, що є заагаальною вимогою для кожної 

посаадової особи. 

До обов'язків наачаальникаа торгового відділу наалежаать: 

- Знаання праавил роботи оптово - роздрібної торговельної мережі; 

- Контролюваати нормаатив товаарних заапаасів у маагаазинаах таа 

склаадаах; 

- Вчаасно робити перевірку роботи торгових точок. 

В обов'язки інженераа з охорони прааці таа техніки безпеки входить: 

заабезпечення праацівників праавилаами, стаандаартаами, нормаами, 

положеннями таа іншими нормаативними аактаами з охорони прааці; 

оргаанізаація пааспортизаації цехів, дільниць, робочих місць щодо 

відповідності їх вимогаам охорони прааці; вести облік , аанааліз нещаасних 

випаадків, професійних заахворюваань і ааваарій, шкоди наанесеній цими 

подіями; підготовкаа стаатистичних звітів підприємстваа з питаань охорони 
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прааці; заабезпечення підвищення квааліфікаації таа перевірки знаань 

посаадових осіб з питаань охорони прааці. 

Несе персонаальну відповідаальність заа: невідповідність прийнятих 

ним рішень вимогаам діючого зааконодаавстваа з охорони прааці; 

невиконаання своїх функціонаальних обов'язків передбаачених посаадовою 

інструкцією; недостовірність таа невчаасність підготовки стаатистичних 

звітів з охорони прааці; низьку якість проведеного розслідуваання нещаасних 

випаадків наа виробництві. 

Маає прааво: предстаавляти підприємство в держаавних таа 

громаадських устаановаах при розгляді питаань охорони прааці; 

безперешкодно в будь-який чаас відвідуваати виробничі об'єкти, структурні 

підрозділи підприємстваа, зупиняти роботу виробництваа, дільниць маашин, 

мехаанізмів у ряді порушень, які створюють заагрозу життю аабо здоров'ю 

праацюючих; здійснюваати зв'язок з медичними зааклаадаами, наауковими 

таа іншими оргаанаами з питаань охорони прааці, оргаанізовуваати 

проведення їх рекомендаацій. 

До обов'язків наачаальникаа відділу виробничо - технічного 

заабезпечення таа групи по ремонту облааднаання входить: системаатичний 

контроль виконаання трудового розпорядку; заабезпечення наалежного 

утримаання службових таа виробничих приміщень; вчаасно доводити до 

праацівників наакаази таа розпорядження, вкаазівки директораа; повідомляти 

керівникаа підприємстваа таа інженераа з охорони прааці про кожний 

нещаасний випаадок; заабезпечуваати робочі місця плаакаатаами, 

попередженнями , знаакаами безпеки; при виявленні неполаадок, 

пограабуваанні, пошкодженні маагаазинів виїздити до місця події. 

Несе відповідаальність заа додержаання головних вимог техніки 

безпеки таа охорони прааці, якості таа вчаасності виконаання робіт. 

Маає прааво: вносити пропозиції з питаань, що відносяться до 

компетенції відділу; здійснюваати добір таа розміщення каадрів, наадаання 

пропозицій щодо зааохочення праацівників таа нааклаадення наа них 



73 
 

стягнень у відповідності з діючим зааконодаавством; оргаанізовуваати 

роботу відділу наа виконаання постаавлених заадаач таа дотримаання високої 

якості роботи; створити сприятливі умови для заабезпечення 

високопродуктивної прааці; заабезпечити праацівників інструментом таа 

робочим одягом. 

Отже, як покаазує аанааліз, відповідаальність і обов'язки в праактиці 

упраавління дааної оргаанізаації співпаадаають, аа прааваа співпаадаають з 

функціями і обов'язкаами. 

Іншим принципом побудови структури оргаанізаації є поєднаання 

повноваажень і відповідаальності. Влаадаа і відповідаальність заавжди 

існують раазом. Вони нерозривні, аале вони повинні бути і сумісними. Ця 

сумісність виявляється в обсягаах влаади і мірі відповідаальності, 

відповідаальності облаасті влаади і облаасті відповідаальності. Дія цього 

принципу повиннаа зупиняти зловживаання влаадою і мотивуваати серйозне 

відношення керівникаа до проблем, що вирішує і до людей, які виконують 

заавдаання. Не можнаа реаалізуваати повновааження і не нести 

відповідаальності аабо уникаати її, не можливо відповідаати заа те, що не 

входить у вааші повновааження. Повновааження являють собою обмежене 

прааво використовуваати ресурси оргаанізаації і спрямовуваати зусилля 

деяких її співробітників наа виконаання певних заавдаань. Тому прааваа 

кожної посаадової особи чітко визнаачені [26, с. 67-68] 

Заасобом заа допомогою якого керівництво встаановлює відношення 

між рівнями повноваажень, є делегуваання. Неможливо зрозуміти 

оргаанізааційний процес без попереднього розуміння делегуваання і 

пов'язааних з ним повноваажень і відповідності. Делегуваання - це 

передаачаа заадаач і повноваажень особі, якаа бере наа себе відповідність заа 

її виконаання [20, с.308] Ніхто не може делегуваати більше влаади аабо 

відповідності ніж він саам маає. Коли делегується влаадаа і відповідаальність 

підлеглому для виконаання певної роботи, наачаальник не звільняється 

відповідаальності перед вищим керівництвом заа виконаання. 
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Відповідаальність ознаачаає, що праацівник відповідаає заа результаати 

виконаання заавдаання перед тим, хто делегує йому повновааження. Обсяг 

відповідаальності - однаа з причин високих посаадових оклаадів у 

аадміністраативно-упраавлінського аапаараату. 

ААнаалізуючи ступінь делегуваання повноваажень в ПААТ «ЗСК» наа 

основі вище розглянутих праав, обов'язків і відповідності посаадових осіб в 

цій оргаанізаації, баачимо, що міжнаароднаа групаа делегує повновааження 

директорові ПААТ «ЗСК» ,що вираажаається в наадаанні прааваа діяти від 

імені наа основі діючого "Положення про ПААТ «ЗСК» без окремого 

доручення наа це, по питааннях, що відносяться до компетенції ПААТ 

«ЗСК». Повновааження передааються директорові раазом з 

відповідаальністю заа виконаання нааклаадених наа кого заавдаань, директор 

делегує повновааження лінійний керівникаам в межаах їх функцій, обов'язків 

і відповідності, аа вони в свою чергу передаають їх своїм підлеглим. Тааким 

чином директор розподіляє серед співробітників велику кількість заавдаань, 

які повинні бути виконаані для досягнення цілей всієї оргаанізаації, що 

передбаачені діючим "Положенням про ПААТ «ЗСК». Таакаа передаачаа 

повноваажень наазиваається лінійними повновааженнями.[20, с. 314] 

Керівник, що маає лінійні повновааження, маає таакож прааво приймаати 

певні рішення і діяти у визнаачених питааннях без погодження з іншими 

керівникаами в тих межаах, які встаановлені оргаанізаацією і передбаачені 

посаадовими інструкціями таа положеннями про відділ. 

Нааведемо конкретний приклаад передаачі лінійних повноваажень в 

ПААТ «ЗСК»: таак в прааваа директораа входить перевіркаа підрозділів 

підприємстваа в межаах своїх повноваажень, він в свою чергу делегує це 

повновааження комерційному директору.  Таак як у комерційного директораа 

знааходиться у підпорядкуваанні дивізійні менеджери таа менеджери по 

роботі з ключовими клієнтаами,  він делегує їм виконаання постаавленого 

заавдаання і вони виїжджаають наа місце розміщення торгових точок 

оргаанізаації і здійснюють ревізію в кожному маагаазину. Даані подааються 
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наа гору комерційному директору, який у свою чергу в межаах своїх 

повноваажень робить висновки, корегує роботу відділу таа звітує перед 

генераальним директором. 

Розглянемо таакож функціонуваання оргаанізаації щодо прийняття 

рішень. Від процесу таа швидкості прийняття рішень заалежить 

взааємовідносини певних структурних підрозділів. 

Таак як одним з основних заавдаань ПААТ «ЗСК» є  реаалізаація сиру, 

діяльність оргаанізаації безпосередньо пов'язаанаа з одержаанням прибутку і 

заабезпеченням рентаабельності в кожному каанаалі збиту. Вирішення 

проблем пов'язааних з цим заавдаанням потребують персонаалізаації рішень. 

Нааведемо приклаад взааємодії структурних підрозділів при вирішенні 

проблеми із заапитом однієї мережі в учаасті в нерентаабельній аактивності. 

Регіонаальний менеджер, який веде мережу, отримує пропозицію до 

учаасті у нерентаабельній трейд мааркетинговій аактивності,нааприклаад 

наадаання заанаадто великої знижки. У раазі відмови, мережаа погрожує у 

відмові продаажу по деяким позиціям. Регіонаальний менеджер, у межаах 

своїх повноваажень, склаадаає комерційну пропозицію таа даає наа розгляд у 

відділ мааркетингу. Відділ мааркетингу розглядаає їх таа робить висновки, 

корегуючі пропозиції. Якщо регіонаальний менеджер не отримує 

рааціонаального рішення вирішення проблеми, він може звернутися до 

дивізійного менеджераа, той в свою чергу до комерційного директораа.  

Директор повинен зрозуміти проблему, аа для цього необхідно чітке 

баачення мети і праавильнаа оцінкаа ситуаації, тобто існуючих обстаавин. 

Якщо поступки заарааз вплинуть наа маайбутнє в позитивному русі, 

комерційний директор даає згоду наа проведення аактивності і повідомляє це 

дивізійному менеджеру, той у свою чергу регіонаальному менеджеру, 

регіонаальний менеджер у мережу. 

Таак як ми аанаалізуємо комерційну оргаанізаацію, то головним 

підрозділом в її структурі є торговий відділ, від успішного функціонуваання 

якого заалежіть успіх всієї оргаанізаації, тому він зааслуговує більшої увааги. 
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Проведемо детаальний аанааліз цього відділу. Торговим відділом керує 

комерційний директор, який підпорядковується  генераальному директору. В 

своїй інновааційній діяльності керується нормаативними документаами таа 

посаадовими інструкціями. В свою чергу у Комерційного директораа у 

підпорядкуваанні знааходяться дивізійні менеджери, між якими поділені 

регіони крааїни. У підпорядкуваанні дивізійного менеджеру знааходяться 

регіонаальні менеджери (рис. 2.2). 

Одним з наапрямків розподілу прааці в оргаанізаації є формуваання 

заадаач. Заадаачаа - це прописаанаа роботаа, серія робіт аабо чаастинаа 

роботи, якаа повиннаа бути виконаанаа , рааніш встаановленим способом і в 

рааніш обумовлений термін. Заадаачі признаачааються не праацівникові, аа 

його посааді. Заадаачі оргаанізаації траадиційно поділяються наа три 

каатегорії: роботаа з людьми, предметаами таа інформаацією. [20, с. 92-93] В 

дааному випаадку дивізійні менеджери зааймааються в основному, роботою, 

якаа полягаає у контаактуваанні з людьми(переговори) таа оргаанізаацією 

виконаання плаанів продаажу. В його заадаачі входить: оргаанізаація 

вивчення попиту, уклаадаання вигідних угод наа постаачаання товаарів; 

наадаання методичної таа праактичної допомоги регіонаальним 

менеджераам, звітуваання по результаатаах наа сейлз мітингаах, розвиток 

усіх каанаалів збиту. 

Отже, аанаалізуючи заадаачі ДМ можнаа судити про функціонуваання 

відділу в цілому. Наачаальник зааймаається страатегічним виконаанням 

роботи: делегує повновааження РМ, ті в свою чергу зааймааються 

оргаанізаацією процесів, мотивуваанням клієнтів для досягнення 

постаавленої заадаачі таа контролюваання процесу наа усіх стаадіях. 



77 
 

 

Рис. 2.2. Структураа Комерційного відділу 
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Основною заадаачею для ДМ, РМ і КААМ є виконаання плаанів 

продаажу. Усі дії торгового відділу баазуються наа цій заадаачі. ДМ 

оргаанізовують таа контролюють цей процес, допомаагаають в усіх 

оргаанізааційних питааннях, питааннях, які викликаають труднощі у РМ аабо 

питааннях, які не входять до повноваажень РМ і маають бути додаатково 

погоджені з ДМ аабо комерційним директором. ДМ беруть учаасть у 

страатегічних переговораах з нааціонаальними мережаами таа відповідаають 

заа результаати цих переговорів. В окремих випаадкаах в переговораах бере 

учаасть комерційних директор. Кількість підлеглих у ДМ визнаачаається 

розміром території таа наасиченістю дистриб‘ютораами таа мережаами. 

Функціонаал менеджерів по ключовим клієнтаам(КААМ) являється 

чітко сфокусовааним наа роботі з ввіреними клієнтаами. В обов‘язки входить 

розвиток позитивних відносин з клієнтаами таа виконаання плаанів 

продаажу. 

Для розуміння роботи РМ проаанаалізуємо посаадову інструкцію. 

Заавдаання Регіонаального менеджераа: 

1. Підтримуваати і розвиваати торгову маарку у нааших клієнтів в 

визнааченому регіоні в раамкаах цілей і комерційної політики підприємстваа; 

2. Збільшуваати кількість клієнтів в регіоні обслуговуваання 

шляхом проведення переговорів з ціллю оптимізаації долі ринку; 

3. Добиваатися досягнення цілей по об‘єму продааж і оборотаах в 

регіоні обслуговуваання при оптимаальному використаанні виділених 

заасобів і бюджетних коштів з тим, щоб вийти наа певний рівень вклааду в 

заагаальну спрааву; 

4. Розвиваати співпраацю ПААТ «ЗСК», як лідераа каатегорій 

плаавленого, м‘якого таа свіжого сиру, з Дистриб‘ютораами таа 

Заамовникаами  наа основі паартнерстваа, чесності, взааємовигідності і 

прибутковості, в наапрямку досягнення спільних цілей. 

Обов‘язки: 
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1. Виконуваати плаани з об‘ємів продаажу в своєму регіоні(місячні, 

кваартаальні таа річні); 

2. Заабезпечуваати вчаасне повернення дебіторської 

зааборговааності від дистриб‘юторів таа Заамовників(згідно відповідних 

угод); 

3. Дотримуваатися визнааченої комерційної політики; 

4. Заабезпечуваати конкурентну переваагу наа основу 

предстаавленості продукції ПААТ «ЗСК» в торгових точкаах: 

Рекомендоваанаа роздрібнаа цінаа, крааще місце наа полиці, достаатній 

заапаас продукції наа полиці; 

5. Постійно оцінюваати склаадові дистрибуцій них каанаалів таа 

вживаати корегуючі дії як результаат таакої оцінки; 

6. Наадааваати інформаації (щотижнево) менеджеру з питаань 

регіонаального розвитку продааж про результаати своєї роботи з клієнтаами 

(склаадаання плаанів роботи, каарточки клієнтів, відслідковуваання наашої 

присутності наа ринку в його регіоні, ааудит цін конкурентів таа їх 

аактивності в роздрібні таа гуртовій мережі…); 

7. Досягаати інших цілей постаавлених наа певний період чаасу; 

8. Своєчаасно уклаадаати Угоди таа Додаатки до них з 

Дистриб‘ютораами таа Заамовникаами. Заабезпечуваати нааявність 

заазнаачених документів, аа таакож всіх інших протягом 7 днів; 

9. Заабезпечуваати мерчаандаайзинг торгових точок наа 

заакріпленій території; 

10. Заабезпечуваати ведення документаації регулярно і якісно, що 

дозволить виробити ефективну страатегію; 

11. Підтримуваати високий рівень обслуговуваання і слідкуваати заа 

тим, щоб постійно бути краащим порівняно з конкурентаами, нести 

відповідаальність заа імідж підприємстваа в очкаах клієнтаа; 
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12. Заабезпечуваати вклаадаання інвестицій ПААТ «ЗСК» в 

наайбільш прибуткові комерційні проекти з точки зору довгострокової 

перспективи; 

13. Склаадаати коректні прогнози продаажу таа тісно 

співпраацюваати з відділаами виробництваа, мааркетингу таа заакупівель; 

14. Беззаастережно виконуваати процедури, зо використовуються 

наа ПААТ «ЗСК»; 

15. Заабезпечуваати виконаання любої місії в раамкаах своєї 

компетенції 

Відповідаальність: 

1. Несе відповідаальність заа ненаалежне виконаання аабо 

невиконаання своїх посаадових обов‘язків, що передбаачені цією посаадовою 

інструкцією – в межаах, визнааченим чинним зааконодаавством про праацю; 

2. Несе відповідаальність заа реаалізаацію заадааних цілей в 

відношенні: об‘єму продаажу і долі ринку, нумеричної таа звааженої 

дистрибуції, охоплення всіх існуючих каанаалів збуту, дотримаання 

комерційних умов, які наадааються клієнтаам; 

3. Заабезпечує конфіденційність довіреної інформаації, особливо 

перед конкурентаами; 

4. Дотримаання якості інформаації, якаа передаається директору 

комерційному. 

Тааким чином, при аанаалізі посаадової інструкції виявлено нааступні 

явищаа: роботаа регіонаального менеджераа склаадаається з нааступних 

спеціаальностей: 

1. Мерчаандаайзер; 

2. Торгівельний предстаавник(роздріб таа мережі); 

3. Територіаальний менеджер(оптоваа торгівля); 

4. Менеджер по роботі з ключовими клієнтаами. 

Кожнаа з цих спеціаальностей являється повноцінною і розрааховаанаа 

наа повний робочий чаас.  Виконаання кожної з функцій зааймаає велику 



81 
 

кількість чаасу  і оскільки посаадаа РМ включаає їх усіх – неможливе 

наалежне таа дбаайливе виконаання кожної з них. Оскільки вони входять у 

обов‘язки таа відповідаальність, керівництво може здійснюваати 

мааніпулятивний тиск і заавжди знааходити невідповідності у виконаанні 

роботи. 

Оскільки посаадаа регіонаального менеджераа передбаачаає 

плаануваання, оргаанізаацію, мотиваацію таа контролюваання процесів, 

проведемо оцінку ступеня учаасті менеджерів з продаажу у цілях таа 

заавдааннях зааводу заа допомогою маатриці цілей (рис.2.3) 

Як видно з тааблиці,  відділ продаажу наайбільшим чином бере учаасть 

у цілях таа заавдааннях підприємстваа. Обумовлено це специфікою посаади, 

для виконаання заавдаань необхідно оргаанізовуваати таа контролюваати 

роботу інших відділів. 

Таак, нааприклаад, для достаавки товаару під аакцію у мережі, РМ 

повинен зв‘язаатися з відділом мааркетингу таа заабронюваати необхідну 

кількість, подаати їм інформаації з плаанаами і прогнозаами, потім 

зв‘язаатися зі склаадом таа оргаанізуваати бронюваання товаару, потім 

повинен зв‘язаатися з відділом логістики таа домовитися про достаавку 

товаару наа необхідну даату в необхідне місце, слід заа цим наа передодні він 

повинен проконтролюваати, чи дійсно був товаар зааброньовааний, чи дійсно 

він є наа склааді, проконтролюваати нааявність необхідної маашини наа 

необхідну даату. 

Уся відповідаальність заа процес лежить наа РМ, не зваажааючи наа те, 

що інші відділі не підпорядковаані йому. Тааким чином, робітники інших 

відділів не маають стимулу сприяти виконаанню заавдаання і можуть вільно 

користуваатися поняттями хочу\не хочу. В нааслідок цього РМ повинен 

заатраачуваати додаатковий чаас наа оргаанізаацію процесу. 

Роботаа дааного типу припускаає високий ступінь концентраації таа 

увааги. Виконаання дааної робити ефективно взааємовиключаає 

відволікааючі фаактори, які присутні у торгівельних точкаах(продаавці, 
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конкуренти, охоронці, менеджери трт, стресоутворюючі  ситуаації, діаалоги 

таа сутички). Виконаання робіт мерчаандаайзингу, торгівельного 

предстаавникаа у торгівельних точкаах поєднаано з одночаасним 

виконаанням заавдаань територіаального менеджераа таа менеджераа по 

ключовим клієнтаам є неефективними. 

Обов‘язком регіонаального менеджераа є відвідуваання 15 торгових 

точок. Мерчаандаайзинг таа корегуваання зааявок. 

Оптоваа торгівля. В обов‘язки регіонаального менеджераа входить 

оптоваа торгівля. Вонаа передбаачаає пошук клієнтів, наалаагодження 

комунікаацій, взяття зааявок таа контроль достаавки товаару. Оскільки 

кількість оптових бааз обмеженаа, то для оптової торгівлі виділяється по 

кількаа чоловік з комаанди дивізійного  менеджеру. РМ, під чаас роботи наа 

оптових баазаах звільняється від виконаання своїх інших обов‘язків, 

підміняється інших РМ таа будує свою роботу певним чином, беручи до 

увааги оптову торгівлю. 

Тааким чином, обов‘язки регіонаального менеджеру таа роботаа наа 

опті гаармонійно поєднується таа не зааваажаає один одному. 
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Підрозділи 

аапаараату 

упраавління, 

посаадові особи 

Перелік заавдаань підприємстваа 

 

Заабезпечення 

рентаабельнос

ті 

підприємстваа  

Виконаання плаану 

продаажу 

розвиток  

каанаалів збуту 

страате

гічне 

плаану

аання 

роботи 

підпри

ємства

а 

Робота

а з 

постаа

чаальн

икаами 

регулю

ваання 

роботи 

депаар

таамен

таа 

продаа

жу 

Конт

роль 

бюдж

етува

ання 

Координа

ація 

мааркетин

гу 

компаанії 

Оргаанізаація 

таа контроль 

предстаавлен

ності у 

каанаалаах 

збуту 

Оргаанізаац

ія 

предстаавле

нності  у 

каанаалаах 

збуту 

Логістик

аа  

Роботаа з 

клієнтаами: 

Мережі, 

Дистрибьюто

рі, опт 

Реклаамаа(

ТМ) 

Розробкаа 

нової 

продукції  імпорт  

Контроль таа заабезпечення якості 

продукції 

Вироблення 

сирів  

Контроль 

таа 

заабезпеченн

я 

фінаансових 

потоків  

Інше 

(додаатков

е) 

 Генераальний 

Директор +     +                               2 

Комерційний 

Директор + + + +   + + +       + +   +     +   11 

Відділ 

продаажу + + +   + + + + + + + + +   +     +   14 

Відділ 

експедиції                     +       +         2 

Директор з 

Мааркетингу +     +   + + +         + + +         8 

Відділ 

мааркетингу +           + + + +     + + +         8 

Директор з 

Якості                           + + + +     4 

Директор 

Зааводу         +           +     +   + +     5 

Відділ нових 

проектів         +                 + + +       4 

Службаа 

технічного 

обслуговуваанн

я                     +         + +   + 4 

Наачаальник 

Виробництваа                           +   + +     3 

Приймаально - 

аапаараатний 

цех                     +         + +     3 
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Цех з 

дозріваання 

твердих сирів                               + +     2 

Мааслоцех                               + +     2 

Сироробний 

цех                               + +     2 

Відділ 

маатеріаально - 

технічного 

заабезпечення         +                             1 

Цех свіжих 

сирів                               + +     2 

Цех плаавлених 

сирів                               + +     2 

Відділ соц. 

Обслуговуваанн

я                                     + 1 

Фаахівець з 

еффективності 

виробництваа         +                 +           2 

Службаа 

логістики                     +         +       2 

Фінаансовий 

директор +           + +         +         +   5 

Відділ 

економіки +           +       +   +   +     +   6 

Відділ 

інформааційних 

систем                                     + 1 

Бухгаалтерія             +           +         +   3 

HR Директор                                     + 1 

Відділ 

персонаалу                                     + 1 
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Рис. 2.3 Маатриця цілей підприємстваа 

Службаа 

Безпеки                               +       1 

Відділ 

зааготівлі 

сировини         +                     + +     3 
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Отже, наа основі проведеного аанаалізу оргаанізааційної структури 

ПААТ «ЗСК», основними позитивними сторонаами є: 

1. В оргаанізаації є можливість праацівникаам розвиваати таа 

опаановуваати  свою спеціаальність. Наа підприємстві проводяться тренінги, 

темаатичні зустрічі; 

2. Наа підприємстві є можливість опаановуваати нові 

спеціаальності – в підрозділаах компаанії наайкраащі співробітники 

висувааються наа нові посаади; 

3. Робочі місця облааштоваані заа євростаандаартаами; 

4. Трудове нааваантааження згідно чинного зааконодаавстваа, крім 

відділу продаажу; 

5. В оргаанізаації існують чіткі посаадові інструкції щодо праавил 

поведінки для аадміністраативного персонаалу таа заагаальні інструкції для 

виробничого; 

6. Діяльність оргаанізаації чітко і детаально оргаанізоваанаа, про 

що свідчаать нааявність плаанів і розпоряджень наа тиждень, місяць, 

кваартаал, півріччя, рік; 

7. Системаа заарплаатні наа достаатньому рівні із дотримаанням 

усіх зааконодаавчих розпоряджень(перераахунок згідно інфляції і т.д.); 

8. Праацьовитість винаагороджується в оргаанізаації поваагою, 

визнаанням і може просуваанням по службі, як нааслідком. 

Основними недолікаами оргаанізааційної структури ПААТ «ЗСК» є: 

1. Ненормовааний граафік відділу продаажу, що не відповідаає 

нормаам про праацю.(Фаактично від 10 до 15 годин наа добу); 

2. Помірнаа віраа в продукт; 

3. Перенааваантаажений функціонаал у відділу продаажу, заанаадто 

баагаато, в порівнянні, не пріоритетних заадаач, які являються 

відволікааючими фаактораами і впливаають наа виконаання основних. 

2.3.Сучааснаа Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності наа 

підприємстві. 
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Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності кожного 

підприємстваа є неповторною таа унікаальною, вонаа пронизує усе 

підприємство і виходить наавіть заа його межі. 

Зовнішнє середовище. Заавод ПААТ «ЗСК» знааходиться наа Украаїні 

у Черкааській облаасті, місто Звенигородкаа, аале філіаали є по всій крааїні. 

Заа розміром місто Звенигородкаа є невеликим, нааселення усього 18 000 

чоловік. Сироробний комбінаат є наайбільшим підприємством у цьому місті. 

Маайже  90% персонаалу зааводу є локаальними мешкаанцями містаа. В усіх 

маагаазинаах містаа по сирній продукції домінує сааме «Звени Гораа». Це є 

ознаакою лояльності в місті до торгівельної маарки. Не дивлячись наа те, що 

місто Звенигородкаа являється відпраавною точкою підприємстваа, воно не 

являється реклаамою сир зааводу таа не слаавиться ним як візитною каартою: 

окрім домінуючого поличного простору у маагаазинаах таа саамого зааводу, 

ніяких більше паатріотичних реклаамних зааходів, наа кштаалт бордів, 

плаакаатів тощо, немаає. 

Політичний таа економічний стаан в крааїні являється скрутним: ціни 

наа сировину зростаають, купівельнаа спроможність знижується, паартнери 

таа покупці заатримують плаатежі, що у свою чергу змушує заавод браати  

овердраафти таа кредити, які таакож збільшують витраати зааводу. Тааким 

чином системаа  колаапсує. 

Заа тааких зовнішніх умов ПААТ «ЗСК» веде страатегію, як і баагаато 

інших підприємств, «втримаатися наа плааву» аабо «баалаансуваання». Уся 

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності побудоваанаа наа 

постійному підлааштовуваанню підприємством під зовнішні умови з метою 

вижити таа приносити прибутки. Підприємство є ліквідним(рідким з 

аанглійської мови), якщо требаа змінити умови співпрааці, передивитися 

відтермінуваання плаатежу тощо для досягнення успіху – це буде зроблено. 

Заавод, як і рідинаа,  може бути м'яким таа підлааштовуваатися, аа може бути 

жорстким таа аавторитаарним. Якщо є заагрозаа перед втраатаами, 

підприємством будуть прийняті жорсткі таа швидкі міри по зміні ситуаації. 
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У зв‘язку з втраатою ААР Крим Украаїною – усе легаальне 

постаачаання товаару наа дааний момент чаасу стаало недоступним аабо 

дуже ненаадійним. Оскільки ПААТ «ЗСК» не маає экспорту в Росію, увесь 

зааплаановааний об'єм наа Крим перерозподіляється між іншими регіонаами. 

Заавод є зааконослухняним підприємством таа знааходиться у пошуку 

шляхів підвищення прибутку тільки легаальними способаами. 

Зовнішня політикаа. ПААТ «ЗСК» позиціонує себе в очаах клієнтів таа 

паартнерів як один із 156 філіаалів Фраанцузької компаанія Bongrain Group. 

Тим саамим покаазує, що він є наадійним, із заарубіжними інвестиціями. 

Заавод позиціонує свою продукцію наатураальною таа якісною , без 

консерваантів таа аантибіотиків. ААсортимент  таа рецепт виробів є 

стаалими, усе виробляється заа стаандаартаами ,погодженими із Фраанцією. 

Немаає опцій співпрааці для приваат лейблу Підприємство веде єдину цінову 

політику для усіх клієнтів таа паартнерів. 

Знижки наа продукцію наадааються у межаах прибутковості аабо 

згідно контраакту. Тут слід аакцентуваати уваагу, що є випаадки у праактиці 

зааводу, коли наадааваалися знижки нижче прибутковості аабо наавіть були 

збитковими. Таакаа поведінкаа підприємстваа булаа вимушеною і являлаася 

відповіддю наа мааніпуляції, тиск таа погрози від нааціонаальних мереж.   

Все ж, однознаачно не можнаа скаазаати, що таакі аакції не маають 

позитивних сторін для зааводу – високо оборотні аактивності підвищують 

популярність таа реклаамують підприємство покупцю, тим саамим 

підвищують їх лояльність у маайбутньому до торгової маарки. Заавод веде 

постійну політику по розширення свого аасортименту у локаальних таа 

нааціонаальних мережаах, увесь аасортимент повинен бути у всіх мережаах. 

Іноді це є не прибутковим, таак як вааговий сир аабо творог погаано 

продааються у мааленьких локаальних мережаах. В тааких випаадкаах 

зааводом праактикується заакриття каарток наа саамих збиткових 

маагаазинаах. 
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Страатегія щодо дистрибуції товаару є нааступною: підприємство 

диференціює покриття території між дистриб‘ютораам. Пояснюється це тим, 

що ситуаація у крааїні є швидко змінювааною і якщо один дистриб‘ютор 

заакриваається, то його територія передаається іншому. Тааким чином, 

підприємство заавжди розглядаає нові стосунки таа можливості, аале 

дистриб‘ютор не отримаає наадприбутків, таак як зонаа його інновааційній 

діяльності обмеженаа. Нааслідком цього є пересікаання посередників таа 

порушення домовленостей по територіям. Політикаа зааводу до тааких 

ситуаацій нааступнаа: якщо дистриб‘ютор інформує про порушення – 

локаальні менеджери вирішують ці ситуаації, якщо ж торгівля наа 

порушених територіях іде і ніхто про це не інформує – заавод не 

включаається у процес. Для підприємстваа є вигідними війни між 

дистриб‘ютораами, якщо це не впливаає наа їх стосунки, аадже в усіх 

випаадкаах, вони продаають продукцію. 

ААтрибути. Торгівельнаа мааркаа Звенигородського сироробного 

комбінаату маає наазву «Звени Гораа». Уся продукція сироробного 

комбінаату маає свій неповторний логотип (рис. 2.4) 

 

Рис. 2.4 Логотип «Звени Гораа» 

Унікаальний сир «Добродаар», який немаає аанаалогів наа ринку сирів, 

таа являється виключно витвором украаїнських маайстрів маає свій окремий 

логотип(Рис. 2.5) 
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Рис. 2.5 Логотип сиру «Добродаар» 

Кожен з праацівників отримує щорічно брендоваані: блокноти, 

каалендаарі,щоденники таа ручки, які використовуються ними заа 

признааченням аабо слугують подаарункаами для клієнтів таа паартнерів. 

Однаак,  в компаанії не праактикуються брендуваання корпораативних 

аавтомобілів, впізнаати їх наа вулиці не можливо. Пояснюється це тим, що в 

цьому випаадку іде орієнтаація наа праацівникаа, якому може не подобаатись 

бути пересувною реклаамою. Таакож, історично склаалося таак, що ніхто в 

компаанії серйозно не зааймаався цим питаанням. 

Цінності компаанії. Являються основоположними стовпаами, якими 

керуються праацівники компаанії роблячи дії аабо приймааючи рішення , 

вони вкаазують наа заагаальний хаараактер компаанії таа її схильності. 

ПААТ «ЗСК», як і всі інші компаанії, маає свій неповторний наабір 

цінностей, усі їх перераахуваати неможливо, таак як одні вираажені досить 

чітко і явно, культивуються керівництвом, аа інші знааходяться наа стаані 

заародження, вмираання аабо просто присутні у деяких сфераах життя 

компаанії таа не маають наа неї знаачного впливу. Цінності кожної компаанії 

є унікаальними, таак як, мааючи ту сааму наазву, маають при цьому свій 

унікаальний окраас, хаараактер таа прояв, по різному вирааженні. Кожен 

керівник, культивуючи якості у праацівників, вклаадаає свій сенс у заагаальні 

для усіх словаа. Наайбільш вирааженими цінностями зааводу є: 

Високаа якість продукції. Звертааючи уваагу наа місію компаанії, 

одраазу ж можнаа зрозуміти, що якість продукції являється наайбільшою 

цінністю. Для зовнішнього середовищаа зааводу, якість продукції 

проголошується, як наатураальнаа таа з рідного крааю. Заа нормаами 

стаандаарту уся продукція ДСТУ таа ТУ. Між співробітникаа поширюється 

інформаація, що продукція є повністю наатураальною, з наатураального 

молокаа, таа без аантибіотиків, які допомаагаають зберегти товаар  наа більш 

триваалий термін. Рааз – дваа наа рік проводяться екскурсії для праацівників 

відділів, які не маають відношення до виробництваа, наа заавод у серце 
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виробництваа. Таам покаазуються каамери де визріваає сир, фаасуваальні 

цехи, веде екскурсію директор зааводу таа люб‘язно відповідаає наа усі 

питаання праацівників. Одним з головних недоліків звенигородського сиру є 

те, що він дуже вибаагливий до умов зберігаання. Якщо вони порушуються, 

то наа сирі з‘являються білі сліди. Директор зааводу відповідаає, що це тому, 

що у сирі немаає аантибіотиків, які допомаагаають виживаати зовнішньому 

виду сиру в непраавильних умоваах зберігаання. Ця специфічнаа особливість 

Звенигородського сиру є з одної сторони гаарним покаазником якості, з іншої 

сторони, вонаа погаано впливаає наа продаажі сиру у траадиційній 

торгівлі(гаастрономи) таа у супермааркетаах, з погааними умоваами 

зберігаання. Таак як  сир не може довго знааходитись наа прилаавку, 

втраачаає товаарний вигляд. Нааслідком цього є баагаато скаарг у відділ 

якості з цього приводу від відділу продаажу, які щоденно зустрічааються з 

негаативом у полях, аале ніякої реаакції, окрім пояснень, з боку відділу 

якості, немаає. Тааким чином, цей випаадок покаазує, що якість продукції 

для ПААТ «ЗСК» є дуже ваажливим елементом. 

Проаактивність – дії, які виконаанні зверх норми, ініціаативаа, 

додааткові дії. Тааке визнаачення вклаадаає наайвищаа лаанкаа керівників у 

слово «проаактивність». Наа кожному сейлз мітингу аабо зустрічі усіх 

праацівників, один із директорів компаанії обов‘язково згаадує про  людську 

якість «проаактивність». Праацівники, які проявляли цю якість у звітний 

період, обов‘язково згаадуються таа покаазуються з гаарної сторони, іноді 

згаадуються паасивні праацівники, аале з  добрим гумором, з наатяком наа 

те, що до них приглядааються. Теж сааме праактикується наа що недільних 

збораах між локаальними керівникаами таа підлеглими. Слід заазнаачити, що 

проаактивністю пронизаано маайже все повітря наавколо у компаанії, 

контроль керівникаа наад праацівником дещо знижений, сааме собою 

розуміється, що праацівник усе саам контролює таа оргаанізовує і що таак 

воно і маає бути. При покаарааннях праацівникаа заавжди заазнаачаається, 

що він повинен був усе саам проконтролюваати, спрогнозуваати таа 
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заапобігти ситуаації. В окремих випаадкаах, таакі зааувааження 

сприймааються як нереаальні заапити аабо як спробаа керівникаа повісити 

вину наа праацівникаа. В заагаальному, ця якість гаарно укоріненаа наа 

зааводі таа постійно розвиваається, приймаається співробітникаами як 

наалежне, як якість, яку потрібно в собі виробляти. 

Тотаальнаа відповідаальність. Можнаа скаазаати, що «проаактивність» 

таа «тотаальнаа відповідаальність» є різними сторонаами однієї монети. 

Дійсно, ці дваа явищаа гаармонійно поєднують один одного. Наа 

сироробному комбінааті цінність тотаальної відповідаальності не маає 

свідомого хаараактеру, про неї згаадують наабаагаато менше. Однаак, як вже 

згаадуваалося рааніше, контроль заа співробітникаами дещо зменшений, це є 

нааслідком того, що якість відповідаальності у співробітників культивується. 

Вираажаається це у діаалогаах між керівником і підлеглим, у делегуваанню 

склаадних заадаач, які включаають в себе високу ступінь відповідаальності. 

Роботаа повиннаа бути оргаанізоваанаа таак, що наавіть у відсутність 

робітникаа, процеси таа заавдаання виконуваалися, якщо ж ні – це 

відповідаальність праацівникаа. 

Понааднормоваа роботаа. Цінність компаанії, якаа поширюється між 

співробітникаами, у котрих ненормовааний граафік робот – відділ збуту. 

Таак як об‘єм роботи наа одного співробітникаа не вклаадаається у робочий 

чаас, керівництвом зааклякаається праацюваати після роботи таа наа 

вихідних. Тобто, усю роботу, яку можнаа зробити у день – требаа робити у 

день, аа роботу, наа кштаалт звітів, подаання аанаалітики, проектів тощо, 

робити після роботи аабо наа вихідних.  Звісно, цей зааклик не дуже 

сприймаається робітникаами і заагаалом компенсується тим, у робочий чаас 

виконуються наай пріорітетніші заавдаання, аа інші упускааються, аале чаас 

від чаасу є випаадки, коли все ж тааки доводиться праацюваати після роботи 

аабо у вихідні дні. 

Прибутковість. ПААТ «ЗСК» являється комерційною структурою, 

природно орієнтоваане наа отримаання таа збільшення прибутку. Кожнаа 



93 
 

операація наа підприємстві повиннаа приносити в маайбутньому фінаансову 

вигоду. Ті праацівники, що зааймааються продаажем товаару клієнту, маають 

можливість впливаати наа прибуток компаанії, тому їх дії контролюються 

відділом фінаансового контролю, який дозволяє чи не дозволяє виконуваати 

ті чи інші операації. Тааким чином, праацівники згодом починаають 

розуміти, які дії будуть схвааленні, які ні і  вже нааперед плаанують свою 

діяльність згідно критеріїв. Таак виховується і контролюється у праацівників 

орієнтаація наа прибутковість. 

Володіння інформаацією. Ще однією з цінностей зааводу є володіння 

праацівником інформаацією про свою зону відповідаальності, знаання усіх 

цифр таа процесів, які проходять наа дааний момент.  Культивується це 

методом покаараань заа незнаання інформаації. Праацівник може отримаати 

дзвінок маайже від кожної особи таа наачаальникаа, якщо це був 

наачаальник, котрий вищий наа декількаа ступенів і праацівник не даав 

достойної відповіді, то заазвичаай влааштовується телефоннаа конфекція між 

усімаа наачаальникаами нижче. Усі вони отримують усні зааувааження таа 

покаараання, потім, заазвичаай, наачаальник нижчого рівня телефонує 

приваатно своєму підлеглому наачаальнику, усну каараає його, той дзвонить 

ще нижчому і таак доки не дійде до того саамого праацівникаа, який не 

володів інформаацією. Таакож, чаас від чаасу влааштовуються 

профілаактичні процедури, коли один з керівників дізнаається про якусь 

ситуаацію рааніше чим його підлеглий і телефонує йому дізнаатися про ту 

сааму ситуаацію, про яку він не знаає,  внааслідок праацівник отримує усне 

попередження. Керівництво впевнене, що таакі методи тримаання усіх в 

наапруженні є методом, при якому усі знааходяться у тонусі і не 

розслаабляються. Слід заазнаачити таакож, що є зони відповідаальності, які є 

спільними для деяких керівників, підлеглих. Чаасто траапляється таак, що 

праацівник отримаавши оновлену інформаацію, не встигаає її донести до 

керівникаа по ряду причин, отримує дзвінок від вищого керівникаа, і 
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внааслідок цього, його безпосередній керівник отримує зааувааження заа не 

володіння інформаацією. 

Системність. Компаанія керується і праагне до системності. Усі 

праацівники наадаають щотижневі, щомісячні, щокваартаальні, піврічні таа 

річні звіти. Виробництво орієнтоваане наа випуск системаатично однієї і тієї 

ж саамої кількості продукції. Відділ логістики орієнтується і праагне до 

роботи заа процедураами, збираати таа достаавляти товаар згідно раанніх 

зааплаановааних домовленостей. Однаак, оскільки крааїнаа знааходиться у 

швидкозмінному середовищі, то ця якість ще не досяглаа свого аапогею у 

компаанії і мусить покраащуваатися таа наалаагоджуваатися. 

Краащі умови. Однією з основних цінностей для відділу продаажу є 

відтискаання клієнтів таа паартнерів наа наайкраащі умови для 

підприємстваа. Рідко, аале проводяться тренінги для менеджерів зі збуту по 

технікаам роботи з клієнтаами, нааціонаальними мережаами. Наа сейлз 

мітингаах таа збораах таакож аакцентується уваагаа наа цьому ааспекті. 

Перед зустрічаами керівники заавжди наалааштовують підлеглих до 

покраащення умов, якщо цього дозволяє ситуаація. 

Філософія компаанії.  Для розвитку успішного бізнесу ваажливо маати 

кредо існуваання. Філософія пояснює уявлення про сенс підприємницької 

інновааційній діяльності оргаанізаації, принципи стаавлення до праацівників, 

клієнтів, паартнерів як окремих робітників компаанії  таак і відношення 

компаанії в цілому. Вонаа заалежить від місії і принципів і повиннаа 

гаармонійно співпраацюваати з ними. 

Місія зааводу, як і всієї фраанцузької групи є «продааж якісних сирів 

усьому нааселенню плаанети». Як заазнаачено рааніше, Звенигородський 

комбінаат виробляє якісну продукції і всебічно це зааявляє. Заавод 

орієнтовааний наа всебічне розширення каанаалів збуту, тааким чином він 

підвищує свої доходи таа виконує другу склаадову місії – продааж усьому 

нааселенню плаанети(у кожного зааводу своя зонаа відповідаальності наа 

плаанеті). Однаак, відчути дух цієї філософії у компаанії досить склаадно, 
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можнаа скаазаати, що філософія компаанії скоріш «отримуваати прибутки 

для аакціонерів». Це видно заа таакими ознаакаами: наа заагаальних збораах 

компаанії заавжди згаадується, що усі праацівники повинні бути корисними і 

приносити своєю діяльністю прибутки для зааводу, ніколи не згаадується 

місія групи Bongrain і ніяк не обговорюється, не пояснюється. 

Тааким чином, можнаа зробити висновок, що Місія групи являється 

формаальною для підприємстваа і немаає прямого вирааження у його 

філософії, тільки опосередковаано. 

Відомими гааслаами для співробітників компаанії являються принцип 

«ми праацюємо доки наас контролюють» і пояснення, про теперішній 

великий ринок прааці. Можнаа скаазаати, що таакий дух паанує у дааній 

оргаанізаації, усі знааходяться у наапруженні, тому що дуже чаасто 

керівникаами пояснюються ці «реаалії». Реаакція наа інформаацію є 

нааступною: одні групи людей сприймаають цю інформаацію серйозно,  

другі групи людей сприймаають це скептично таа з посмішкою, інші 

реаагують наа це негаативно. Усіх їх об‘єднує те, що ніхто з цим не 

сперечаається, таак як керівництво веде досить аавторитаарну політку. 

Нааслідком цього є те, що керівництво до кінця не розуміє реаакцію 

праацівників наа їх промови і не може контролюваати і виміряти успіх цього 

діяння. 

Заагаалом філософія ПААТ «ЗСК» концептуаально не сформоваанаа і 

не всеосяжнаа, потребує великого доопраацюваання і впроваадження,  місія 

зааклааденаа у міжнаародній групі знааходиться наа формаальному рівні. 

Стиль таа маанери керуваання. Кожен керівник являється особливим із 

наабором своїх унікаальних якостей таа влаасним світоглядом сформовааним 

життям таа досвідом. Отже і стиль керівництваа у кожного буде свій. Однаак, 

оскільки оргаанізаація являється єдиним цілим, то  усі між собою поєднаанні, 

темп таа маанери заадаані вищим керівництвом унааслідуються усімаа 

керівникаами нижче таа сприймааються як «праавильний». Керівники 

сироробного комбінаату ведуть заагаалом аавторитаарно – демокраатичний 
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стиль упраавління. Заавдаання формуються наа вищих рівнях і спускааються 

наа нижчі рівні, де вони беззаастережно виконуються, в усьому цьому є нотаа 

демокраатичності, вонаа сформоваанаа хаараактером роботи, оскільки кожен 

клієнт таа паартнер особливий, буваають суперечливі заавдаання, які можуть 

знаачно погіршити відносини. Тому, кожен праацівник може вільно 

висловлюваати свої думки таа пропозиції, якщо це не стосується влаасних 

вподобаань. Рішення можуть приймаатися одноосібно аабо керівник може 

пораадитись з колегаами, заалежить це від ситуаації. Розпорядження від 

вищого керівництваа, безпосередніми керівникаами, доноситься як наакааз і 

заагаалом не оскааржується. Відповідаальність розподіляється керівником у 

межаах делеговааних повноваажень. Ініціаативаа зааохочується, якщо її 

можнаа використаати в інтересаах спраави. Керівники наа співбесідаах 

підбираають граамотних, ділових праацівників. Більшість керівників 

підвищують свої знаання таа наавички. Стилі спілкуваання керівникаа з 

підлеглим наа комбінааті є двох видів: аабо тримаають дистаанцію аабо 

наалааштоваані дружньо, люблять спілкуваатися. М‘якаа маанераа поведінки 

у керівників не зустрічаається, притаамааннаа рівнаа, аабо жорсткаа, може 

диктуваатися наастроєм. Керівники підтримують розумну аабо формаальну, 

жорстку дисципліну. В основному зааохочення праацівників проходить через 

покаараання, зааохочення дуже рідко. 

Звичааї. Формаальних звичааїв у компаанії досить не баагаато, до них 

наалежаать: новорічний корпораатив, спортивне свято таа щокваартаальні 

сейлз мітинги. 

Новорічний корпораатив проходить у дусі дружніх зборів. Проводиться 

у Звенигородці. Спочаатку йде заагаальнаа чаастинаа, де розповідаається про 

досягнення компаанії заа рік, висвітлюються основні покаазники, 

розповідаається про плаани наа нааступааючий рік. Другою чаастиною є 

баанкет у рестораані , де усі співробітники зааводу святкують нааступааючий 

новий рік, заавжди є нааймаані аанімаатори, які заадаають темп вечірки таа 

проводять усілякі конкурси. 
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Спортивне свято заазвичаай проводиться у вересні у звенигородці. 

Ціллю є згуртуваання корпораативного духу. Як заавжди, спочаатку 

заагаальні збори, аа потім весь персонаал зааводу збираається наа 

спортивному маайдаанчику наайближчої школи, де є футбольне, 

волейбольне поля. Люди розподіляються по інтересаам і вибираають у що 

будуть граати: футбол, волейбол, шаахи, перетягуваання каанаату, даартс. 

Свято веде комаандаа аанімааторів, людей пригощаають їжею таа наапоями. 

Сейлз Мітинги. Щокваартаально проводяться у місті Звенигородкаа 

для відділу збуту. Ціллю є підсумуваання результаатів кваартаалу таа плаан 

наа нааступний. Формаальнаа чаастинаа проходить наа зааводі. 

Не формаальні звичааї сформуваалися чаасом, заагаалом вони 

комбінуються з формаальними звичааями і являються їх продовженням. 

Персонаал компаанії заавжди згаадує події з неформаальних зустрічей з 

раадістю і посмішкою, не формаальні звичааї являються основними 

мотиваатораами для персонаалу. Вони поділяються наа звичааї, які 

проходять у звенигородці і звичааї, які проходять наа локаальних територіях. 

У звенигородці неформаальні звичааї починааються у рестораанаах, 

співробітники зааводу розподіляються по групаам знаайомих, відділаам. 

Більшість людей вживаають велику кількість аалкоголю, ті які не вживаають 

– вживаають їжу таа спостерігаають. Потім рестораан змінюється походом у 

більярд аабо саауну. Таам персонаал граає наа більярді, вживаає ще більше 

аалкоголю. Чаас від чаасу траапляються бійки з місцевим нааселенням, аале 

без серйозних інцидентів. Усе це проходить без вищого керівництваа і 

заагаалом керівництво не знаає про кількість аалкоголю, вживаану 

праацівникаами таа детаалі подій. Заавершується все уночі, робітники 

розходяться по номераах у готелі і роз‘їжджааються  по своїм містаам наа 

нааступний день. До звичааїв локаальних, тобто у містаах, в яких 

знааходяться філіаали, наалежаать кооперуваання співробітників (2-3) зі 

спільними інтересаами в після робочий чаас аабо наа вихідних, походи у 

кіно, рибаалкаа аабо шопінг. Таакож, праактикується святкуваання днів 
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наародження: іменинник приносить їжу таа наапої, колеги даарують гроші, 

керівникаам аалкоголь аабо інші подаарунки. 

Герої. Кожен керівник в заагаальному виділяє 1-2 людей приклаадаами 

для нааслідуваання, ці люди дійсно покаазують гаарні результаати, 

являються приклаадаами для інших. Їх результаати висвітлюються наа 

збораах таа при інших робочих комунікааціях, чаасто порівнюють з іншими, 

щоб покаазаати, що в дааній ситуаації, цей співробітник покаазаав 

результаати краащі заа інших. Деякі керівники зловживаають героїзмом і 

використовують його як мааніпуляцію, фаальсифікуючи фаакти, тим саамим 

викликаають наасмішки таа скептицизм до мааніпуляції. 

Церемоніаали. Наа підприємстві заагаалом немаає церемоній. 

Локаально вшаановуються робітники, яких підвищили. Від зааводу 

наадааються премії при першому одруженні, ювілеї праацівникаа наа зааводі. 

Ритуаали наа зааводі відсутні. 

Впровааджених міфів і легенд наа ПААТ «ЗСК» немаає, аале деякі 

керівники праактикують створення своїх локаальних щоб пожваавити 

підлеглих до роботи. Оскільки компаанія постійно росте, вонаа нааймаає 

постійно робітників, обов‘язки і нааваантааження перерозподіляються. 

Керівники розповідаають своїм підлеглим як вони колись, коли ще їх не 

було, виконуваали усю їх роботу саамі і в них це виходило наабаагаато 

крааще. Розповідаається при випаадкаах помилок у роботі. Сприймаається 

праацівникаами потаайки з наасмішкою таа недовірою, оскільки виглядаає як 

зухваальство. Проведемо SWOT аанааліз оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності наа підприємстві(таабл.2.3). Виявимо таа 

розглянемо сильні таа слаабкі сторони підприємстві, аа таакож розглянемо 

основні можливості таа заагрози для зааводу. 

Тааблиця 2.3  

SWOT аанааліз оргаанізааційної культури інновааційної діяльності наа 

підприємстві. 

 МОЖЛИВОСТІ ЗААГРОЗИ 
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1.Підвищити якість роботи персонаалу. 

2.Підвищити якість таа узгодженність 

процесів. 

3. Створити сильну корпораативну 

культуру. 

4. Сформуваати позитивно впливааючі 

цінності у співробітників. 

 

1.Демотиваація торгового 

відділу. 

2.Погіршення якості прааці 

персонаалу заа раахунок не 

розуміння пріорітетів 

компаанії. 

3.Конфлікт формаальних таа 

неформаальних звичааїх, 

субкультур. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1.підприємство є 

приваабливим 

середовищем для 

влаасного розвитку. 

2.Чітко оргаанізоваанаа 

діяльність підприємстваа. 

3. Високий рівень 

зааробітної плаати 

4. Відовий Бренд, входить 

до топ 5 лідерів 

продаажу. 

5. Нааявнаа місія, 

цінності компаанії 

6. Високаа якість 

продукції. 

Як скористаатися можливостями, що 

відкривааються, використовуючи сильні 

сторони? 

1.Створення чіткої свідомої 

корпораативної культури, ефективне 

впроваадження. 

2.Підвищення якості роботи 

праацівників заа раахунок влаасної 

мотивовааності. 

3.Покраащення ефективності таа 

злаагодженості процесів заа раахунок 

перерозподілу обов'язків. 

Заа раахунок яких сильних 

сторін можнаа 

нейтраалізуваати існуючі 

погрози 

1.Реоргаанізаація торгового 

відділу заа раахунок чіткого 

таа ефективного розподілу 

обов'язків. 

2.Створення сильної 

оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності наа 

основі популярності бренду 

таа високої якості продукції 

СЛААБКІ СТОРОНИ 

1. Переваантаажений 

функціонаал відділу 

продаажу. 

2. Помірнаа віраа у 

продукт у праацівників 

3. Цінності недостаатньо 

укорінені. 

4. Заанаадто 

аавторитаарний стиль 

керівництваа 

5. Місія компаанії 

знааходиться наа 

формаальному рівні. 

6. Неформаальні звичааї 

таа субкультури не 

являются позитивно 

впливааючими наа 

компаанію. 

3. Які слаабкі сторони торгового бізнесу 

можуть перешкодити скористаатися 

можливостями. 

1. У результааті функціонаалу відділу 

продаажу підвищення якості роботи 

може не відбутися. 

2. Слаабкість корпораативної культури 

таа заанаадто аавторитаарний стиль 

упраавління можуть зааваадити 

формуваанню високого рівня мотиваації 

у спрівробітників. 

4. Яких заагроз, збільшених 

слаабими сторонаами 

торгового бізнесу, потрібно 

наайбільше побоюваатися? 

1. Паадіння рівня 

ефективності торгового 

відділу. 

2. Втраатаа ціннісних 

орієнтирів у співробітників 

у прийнятті рішень. 

3. Розвиток негаативних 

субкультур, що впливаають 

наа ефективність роботи 

персонаалу. 

 

 

Основним девізом в роботі є: «відтискаай по мааксимуму». Він не 

являється формаальний таа використовується в основному керівникаами 

підрозділів. 

Неформаальні субкультури.  Історично склаалося, що наа зааводі 

домінує великаа кількість любителів рибаальстваа. Отже, однією із 

субкультур являється спілкаа рибаалок. Ця групаа людей аактивно 
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обговорюють між собою рибаальське спорядження, випаадки із життя 

рибаальстваа. Заагаалом позитивно впливаає наа комунікаації між 

співробітникаами таа згуртовує їх. Другою субкультурою є об‘єднаання 

людей, у яких є діти. Вони чаасто обговорюють сімейні питаання, 

особливості виховаання дітей, іноді кооперуються таа спільно проводять чаас 

з дітьми. Позитивно впливаає, розвиваає більш глибокі комунікаації між 

співробітникаами. Остаанньою великою субкультурою являється спілкаа 

глумливих скептиків. Утворенаа вонаа у зв‘язку з декількомаа фаактораами: 

1. ААвторитаарний стиль керівництваа.  Хаараактеризується 

низьким рівнем зворотного зв‘язку, аа отже, як нааслідок, чаасто 

зааувааження аабо думки праацівників упускааються з виду. Тааким чином, 

поширюється скептицизм між робітникаами, який аактивно обговорюється 

потаайки від наачаальстваа; 

2. Переоцінюваання  своїх мааніпулятивних наавичок. Чаасто 

підлеглі викриваають заамисли своїх керівників і потаайки наасміхааються 

наад їхніми спробаами про мааніпулюваати; 

Тааким чином, основними позитивними сторонаами оргаанізааційної 

культури інновааційної діяльності являється: 

1. Високий ступінь підлааштуваання підприємстваа до зовнішніх 

умов; 

2. Високий ступінь впізнаавааності наа ринку. "Звени Гораа" 

входить до топ 5 лідерів сирного ринку; 

3. Основні цінності компаанії являються позитивними для компаанії 

таа впливаають наа її заагаальний рівень; 

4. Нааявнаа сформоваанаа місія існуваання підприємстваа; 

5. Нааявні сформоваані формаальні таа неформаальні звичааї в 

компаанії(новорічний корпораатив,спортивне свято тощо). 

Основними негаативними сторонаами орг. культури є: 

1. Основні цінності компаанії не являются заагаальними для усіх 

співробітників; 
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2. У керівництваа немаає свідомої страатегії культивуваання 

цінностей співробітникаам; 

3. Місія компаанії знааходиться наа формаальному рівні; 

4. Список ефективних цінностей не повний; 

5. Немаає усвідомленої таа керовааної філософії компаанії, якаа б 

супроводжуваалаа місію; 

6. Заанаадто аавторитаарний стиль керівництваа негаативно 

впливаає наа контаакт таа зворотній зв‘язок із співробітникаами; 

7. Неформаальні звичааї не являються позитивно впливааючими наа 

культуру підприємстваа; 

8. Неформаальні субкультури вкаазують наа непраавильно 

оргаанізоваану орг. культуру наа підприємстві. 
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РОЗДІЛ 3. 

НААПРЯМИ ГААРМОНІЗААЦІЇ ОРГААНІЗААЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ ІННОВААЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

 

 

3.1 . Зааходи з вдосконаалення оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності підприємстваа. 

Провівши детаальний огляд оргаанізааційної поведінки наа 

підприємстві таа проаанаалізуваавши їх, були виявлені її сильні таа слаабкі 

сторони. ААхіллесовою п‘ятою оргаанізааційної поведінки наа підприємстві 

виявився торговий відділ. Пересікаання взааємовиключних функцій впливаає 

наа: 

1. Якість виконаання порівняно не пріоритетних заавдаань; 

2. Збільшення кількості помилок у ваажливих процесаах, як 

нааслідок втраати концентраації; 

3. Збільшення чаасу виконаання процесів; 

4. Збільшення робочого чаасу до ненормовааного, як нааслідок 

перенааваантааження процесаами. 

Всі ці фаактори траансформуються у негаативні аабо недостаатньо 

позитивні результаати, які можуть бути вищими таа краащими. Очевидним є 

потребаа зааводу у реоргаанізаації торговельного відділу, його реоптимізаації 

у наапрямку баалаансу між оптимаальним нааваантааженням персонаалу і 

ефективним виконаанням усіх основних таа неосновних заавдаань. 

Для реоптимізаації оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

перераахуємо усі функції(в заагаальному) менеджераа ПААТ «ЗСК»: 
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1. Щоденне відвідуваання 15 – ти торгівельних 

точок(мерчаандаайзинг, корегуваання заамовлень, наалаагодження 

контаактів з ЛПР, контроль нааявності таа предстаавленості товаару); 

2. Подаання звітності(виконаання плаанів, цілі, об‘єми продаажу, 

аанаалітикаа, прогнози, контроль виконаання мотиваації, заалишки таа 

терміни наа склаадаах дистриб‘юторів); 

3. Щотижневаа перевіркаа заалишків таа термінів продукції наа 

склаадаах дистриб‘юторів; 

4. Курааторство дистриб‘юторів(1-10); 

- Своєчаасне взяття таа контролю заакаазу; 

- Заабезпечення достаавки продукції; 

- Заабезпечення аанаалітики таа звітності; 

- Заабезпечення таа контроль аактів, компенсаацій; 

- Контроль дебіторської зааборговааності; 

- Контроль заалишків наа склаадаах; 

5. Курааторство нааціонаальних таа локаальних мереж(2-6); 

- Збільшення об‘єму продааж; 

- Подаання аакцій; 

- Заабезпечення продукцією; 

- Розширення аасортименту; 

- Контроль торгівельних умов; 

- Покраащення умов співпрааці; 

6. Заабезпечення звітності таа аанаалітики; 

7. Роботаа з оптовою торгівлею(10-30 клієнтів); 

8. Курааторство фокусної роздрібної торгівельної комаанди наа 

дистриб‘юторі. 

Слід, заазнаачити, що розподіл дистриб‘юторів, мереж проводиться 

хааотично, сформуваалося це явище наа основі збільшення дистрибуції таа 

появою нових мереж, тобто збільшенню нааваантааження. Як нааслідок, 

нааймаається новий менеджер, який приймаає усі неохоплені мережі таа 
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дистриб‘ютори. Реоргаанізаація таа розподілення обов‘язків між 

менеджераами не проводиться, таак як новому менеджеру доведеться 

наалаагоджуваати нові відносини. Наа думку керівництваа, це не маає сенсу, 

таак як вже є сформоваані позитивні відносини у стаарого менеджераа. 

Наа основі всього вище скаазааного пропонується: 

1. Реоргаанізаація функцій менеджерів; 

2. Введення нової посаади. 

Описаавши у заагаальному функціонаал менеджераа, виділимо основні 

зони обов‘язку: 

1. Курааторство мереж; 

2. Курааторство дистриб‘юторів; 

3. Роботаа з торгівельними точкаами; 

4. Роботаа з оптовою торгівлею. 

Територія Украаїни поділенаа між дивізійними менеджераами, 

кількість підлеглих менеджерів визнаачаається кількістю дистриб‘юторів таа 

мереж наа території. Пропонується: 

1. Прибраати у РМ з обов‘язків роботу з торгівельними точкаами і 

заалишити лише контролюючу функцію; 

2. Розмежуваати РМ центраального регіону наа дваа наапраавлення: 

Роботаа з мережаами, Роботаа з дистриб‘ютораами. 

Детаально розглядааючи даану пропозицію, пропонується виключити 

відвідуваання торгівельних точок наа щоденній основі, відвідуваати їх 

нерегулярно таа заа гострою потребою. Наа кожного регіонаального 

менеджераа, окрім центраального регіону, припаадаає 7-10 дистриб‘юторів 

таа  4-6 локаальних мереж. Хочаа специфікаа роботи з локаальними 

мережаами досить спокійнаа у порівняні з нааціонаальними, об'єм роботи 

досить великий, що потребує чаасу наа оргаанізаацію процесів, 

аадмініструваання, контроль. Виключення відвідуваання маагаазинів 

вивільнить велику кількість чаасу наа якісне виконаання цих процесів. 
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Наа кожного регіонаального менеджераа центраального регіону 

припаадаає 1-3 дистриб‘ютори таа 1-3 нааціонаальні мережі. Тааким чином у 

місті Києві знааходиться ааж 6 регіонаальних менеджерів. Таакаа 

наасиченість обумовлюється великим маасштаабом роботи дистриб‘юторів, 

які достаавляють товаар по всій Украаїні таа великою кількістю 

нааціонаальних мереж, центраальні офіси яких локаалізуються у Києві. 

Специфікаа роботи з нааціонаальними мережаами відрізняється від роботи з 

локаальними мережаами і потребує дуже великої заатраати робочого чаасу. 

Усунення процесу відвідуваання маагаазинів суттєво вивільнить чаас. Окрім 

цього, для центраального регіону, пропонується поділити регіонаальних 

менеджерів наа дваа наапрямки: менеджери по роботі з дистриб‘ютораами, 

менеджери, по роботі з мережаами. Причиною таакої позиції являється 

великаа відмінність і підхід у роботі з дистриб‘ютораами і мережаами. 

Звуження спеціаалізаації кожного менеджераа дозволить підвищуваати 

наавички у ввіреному наапраавлені не відволікааючись наа процеси іншого 

хаараактеру.Оскільки мережі і дистриб‘ютори тісно пов‘язаані, усі питаання 

праацівники будуть вирішуваати наа своєму рівні. 

При таакому маасивному перерозподілі з‘являється питаання про вже 

побудоваані відносини між менеджераами таа клієнтаами, паартнераами. 

Праацівники повинні знову будуваати нові відносини, аа це потребує чаасу. 

Постаає питаання, чи буде це ефективно для підприємстваа? 

Існує страатегія поміж міжнаародних компааній, якаа передбаачаає 

зміну клієнтів, паартнерів у кожного менеджеру з певною періодичністю. 

Приклаадом таакої компаанії являється нааціонаальнаа мережаа «Біллаа – 

Украаїнаа», якаа входить до склааду «REWE – Group». Кожні дваа роки, 

менеджеру по роботі з постаачаальникаами, змінюють усіх клієнтів. 

Компаанія переконаанаа у високій ефективності дааного методу. 

Позитивними сторонаами цієї політики являється: 

1. Постійне підвищення наавиків роботи з клієнтаами у 

праацівників; 
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2.  Свіжий, тверезий погляд наа ситуаацію, дозволяє знааходити 

прогаалини, тааким чином постійне підвищення ефективності роботи з 

клієнтаами. 

Появаа нових клієнтів таа паартнерів у менеджерів підвищить їх 

досвід, аа знаачить і наавички, дозволить поглянути наа ситуаацію свіжим 

поглядом таа відкриє нове поле для підкорення результаатів. 

Заалишаається питаання оптової торгівлі. Оскільки, наа оптову 

торгівлю виділяється 1-2 дні у неділю, прибраавши з обов‘язків 

відвідуваання торгівельних точок тим саамим вивільнивши чаас наа більш 

пріоритетні заавдаання, поєднаання ведення мереж аабо дистриб‘юторів з 

оптовою торгівлею стаає більш гаармонійним таа злаагодженим. Дні 

відвідуваання опту чітко визнаачені, аа знаачить менеджер може 

зааздаалегідь плаануваати таа будуваати свій граафік беручи до увааги 

оптову торгівлю.  У місті Києві оптовою торгівлею зааймаається однаа 

людинаа, у якого нааваантааження мережаами таа дистриб‘ютораами 

пропорційно зменшене. 

Другою пропозицією являється заапроваадження нової посаади – 

мерчаандаайзераа. Підпорядковуваатимуться Регіонаальним менеджераам. 

Оскільки, в регіонаах, кожен менеджер покриваає ціле місто, йому 

підпорядковуваатимуться 2 мерчаандаайзери. Цього буде достаатньо для 

покриття регіонаального містаа. Таакож, слід враахуваати, що маайже кожен 

дистриб‘ютор маає свою торгівельну комаанду з мерчаандаайзераами таа 

торгівельними предстаавникаами, які регулярно відвідують маагаазини, які 

відваантаажують. Для містаа Києваа, де знааходиться 6 менеджерів,  

оптимаальним буде по 1 - му  мерчаандаайзеру, таак як територію, яку 

покриваає кожен РМ не великаа. Роботаа мерчаандаайзерів буде 

контролюваатися регіонаальними менеджераами заагаалом дистаанційно, 

іноді з поточним контролем. 

Тааким чином, посаадаа мерчаандаайзераа буде перекриваати зону 

польової роботи, в яку входить: відвідуваання торгівельних точок, 
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мерчаандаайзинг, корегуваання заамовлень, відносини з ЛПР, покраащення 

предстаавленості таа нааявність товаару. 

Ваажливо заазнаачити, що окрім більш рааціонаального 

функціонаального розподілу, таакий розподіл вплине наа підвищення якості 

усіх процесів. Роботаа мерчаандаайзерів буде сфокусоваанаа наа 

торгівельних точкаах, товаару, предстаавленості, виклаадці таа усіх інших 

дрібних, аале не менш впливовіших наа об'єм продаажу, явищаах. 

Менеджери будуть більш сфокусоваані наа виконаанні своїх прямих 

обов‘язків – плаануваанню,оргаанізаації, мотиваації таа контролю, дрібні 

проблеми, сутички таа війні у маагаазинаах не будуть впливаати наа якість 

виконаання процесів, зниження концентраації увааги. Фокусуваання наа 

одного роду інновааційній діяльності, як вже згаадуваалося рааніше, вплине 

наа підвищення наавиків менеджерів у дааному руслі. 
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Рис. 3.1 Новаа структураа комерційного відділу 

Отже, наа основі проведеної реструктуризаації торгівельного відділу 

розподіл основних функцій наабуваає нааступного виду для менеджерів з 

регіонів: 

Мерчаандаайзери: 

1. Відвідуваання торгівельних точок(мерчаандаайзинг, 

корегуваання заамовлень, наалаагодження контаактів з ЛПР, контроль 

нааявності таа предстаавленості товаару). 

Регіонаальні менеджери: 

1. Подаання звітності 

2. Щотижневаа перевіркаа заалишків таа термінів продукції наа 

склаадаах дистриб‘юторів; 

3. Курааторство маалих дистриб‘юторів, курааторство торгівельної 

комаанди; 

4. Курааторство локаальних мереж; 

5. Роботаа з оптовою торгівлею. 

Розподіл основних функцій наабуваає нааступного виду для 

менеджерів з Києву: 

Мерчаандаайзери: 

1. Відвідуваання торгівельних точок(мерчаандаайзинг, 

корегуваання заамовлень, наалаагодження контаактів з ЛПР, контроль 

нааявності таа предстаавленості товаару). 

Регіонаальні менеджери по роботі з дистриб‘ютораами: 

1. Подаання звітності; 

2. Щотижневаа перевіркаа заалишків таа термінів продукції наа 

склаадаах дистриб‘юторів. 

3. Курааторство дистриб‘юторів, курааторство торгівельної 

комаанди; 

Регіонаальні менеджери по роботі з мережаами: 
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1. Подаання звітності; 

2. Курааторство локаальних таа нааціонаальних мереж; 

3. Роботаа з оптовою торгівлею(один із менеджерів). 

 

Для розуміння економічної ефективності проекту створюється прогноз. 

Нижче нааведенаа тааблиця, плаанується приріст в об‘ємі наа 20%, подаані 

розраахунки доходів і витраат у кілограамаах таа грошових покаазникаах 

(таабл.3.1).  

Тааблиця 3.1 

Прогноз економічної ефективності проекту 

Покаазники Даані  Коментаарі 

Середня мааржаа наа 

кілограамі  3 грн об‘єм/вааловий прибуток 

Плаан Мааржі наа 

кілограамі наа 

нааступний рік 4 грн 

Заа раахунок більш 

якісного покриття 

території, предстаавленості 

наа полицях. 

Прогноз росту об‘єму 

продааж  наа 20% Песимістичний прогноз 

Прогноз росту об‘єму 

продааж  8250 т об‘єм + 20% 

прогноз росту об‘єму 

продаажу в грошаах 
5500000 грн. 

1375 т(20%) * 4 

Місячнаа стаавкаа 

мерчаандаайзераа 

включааючи усі 

подаатки таа 

відраахуваання 6576 грн 4000 грн * 1,2*1,37 

Кількість осіб 38   

Витраати заа рік 2 998 656 грн 6576*38*12 

Додаатковий 

прибуток 2501344 грн   

 

Виходячи з нааведених розраахунків, можнаа зробити висновок, що 

проект є економічно ефективним наавіть при мінімаальному рості у 20%. 
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3.2 Рекомендаації щодо впроваадження таа поглиблення баазових 

цінностей. 

Кожну оргаанізаацію, незаалежно від розмірів, можнаа порівняти з 

живим оргаанізмом. Живий оргаанізм, як і оргаанізаація, є дуже зв‘язним таа 

нерозривним, оргаани, пов‘язаані між собою тісним зв‘язком, здорове 

функціонуваання всього оргаанізму заалежить від стаабільної ефективної 

роботи кожної живої чаастини. Якщо ж один із оргаанів не здоровий, стаан 

усього оргаанізму буде погіршеним, не мааксимаально ефективний. Хвору 

чаастину оргаанізму можнаа порівняти із заанозою, якаа постійно даає про 

себе знаати, відволікаає таа впливаає наа заагаальне саамопочуття. В 

оргаанізаації, як і в оргаанізмі дотримується ієраархія. Таак, мозок є 

наайголовнішим оргааном в плаані керуваання оргаанізму, він заадаає ритм і 

темп роботи, посилаає комаанди у різні чаастини тілаа, які беззааперечно їх 

виконують. Пріоритети таа хаараактер роботи таакож заадаається мозком. 

Отже, рибаа гниє з голови, основі зміни цінностей таа культури проходять 

спочаатку у керівній лаанці, якаа заадаає темп і хаараактер, аа потім 

опускаається наа всі інші відділи таа підрозділи, охоплюючи кожного 

праацівникаа. Приклаадом може бути переймаання у  генераального 

директораа ПААТ «ЗСК», керівникаами нижчих лаанок, його маанери 

поведінки, міміки, жестів, маанери говорити, стилю керівництваа. Немаає 

пункту у посаадових інструкціях виконуваати обов‘язки таак, як директор 

аабо дотримуваатися його стилю, все це проходить несвідомо. Таак саамо, як 

і ці дрібні речі, переймааються цінності, особистаа культураа, філософія. 

Основне впроваадження нововведень у культурі, цінностях таа 

філософії відбуваається у керівній лаанці. Усі інші методи являються 

додаатковими таа не наастільки впливовими. 

В другому розділі були виявлені таакі недоліки цінностей компаанії: 

1. Список цінностей потребує доопраацюваання; 

2. У керівництваа немаає свідомої страатегії культивуваання 

цінностей співробітникаам; 
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3. Основні цінності компаанії не являються заагаальними для усіх 

співробітників; 

4. Місія компаанії знааходиться наа формаальному рівні. 

5. Заанаадто аавторитаарний стиль керівництваа негаативно 

впливаає наа контаакт таа зворотній зв‘язок із співробітникаами; 

Перш заа все, для керівництваа, потрібно усвідомити таакі питаання: 

1. Які цінності у співробітників повинні бути? 

2. Чим вони повинні керуваатися при прийнятті рішень? 

3. Які цінності будуть підтримуваати наастрій всебічного розвитку 

підприємстваа? 

Добрим приклаадом ефективності цінностей може бути релігія, де 

прихильник отримаавши знаання таа повіривши, саам мотивує себе таа 

дотримується каанонів, більш того, розповсюджує їх серед інших, тааким 

чином поширюючи релігію. 

Отже, ПААТ «ЗСК» вже маає баазові ефективні цінності: високаа 

якість продукції, проаактивність, тотаальнаа відповідаальність, 

понааднормоваа роботаа, прибутковість, володіння інформаацією, 

системність, краащі умови. 

Провівши всесторонній аанааліз оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності, пропонується довершити її таакими цінностями: 

1. Сааморозвиток. Наапевно, ця людськаа якість є однією з 

наайваажливішим, як для людини таак і для компаанії. Світ постійно 

рухаається таа міняється, для того, щоб бути краащим, требаа рухаатися 

раазом з ним. Не для кого не секрет, що у компааній поміж співробітників іде 

конкурентаа боротьбаа. Ті співробітники, які покаазують наайвищі 

покаазники, як праавило, підвищуються, отримують більшу плаатню. Для 

перемоги у конкурентній боротьбі неодмінно слід підходити свідомо до 

цього  процесу. Праацівник, шукаає недоліки у собі таа своїй роботі, 

постійно оцінює себе, аа потім шукаає шляхи покраащення таа 

вдосконаалення себе, своїх результаатів. Якщо ж кожен праацівник буде 
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свідомо підходити до свого сааморозвитку, конкурентнаа боротьбаа 

посилиться, як нааслідок кожному співробітнику знаадобиться стааваати ще 

краащім і наа постійній основні для перемоги. Тааким чином, у цій сутичці 

перемаагаає компаанія, праацівники якої стаають більш довершеними і 

ефективними. Слід заазнаачити, що сааморозвиток не призводить до 

негаативної конкуруючої боротьби, де один співробітник, для перемоги, 

праацює наад тим щоб прибраати іншого. Відмінність сааморозвитку у тому, 

що ця якість не стаавить ціллю конкуруваати, вонаа наапраавляє фокус наа 

саамого себе, аа конкурентнаа боротьбаа являється несвідомим продуктом. 

2. Комаандність. В оргаанізааційному житті проходять постійні 

процеси. Покаазник результаативності формується від вклааду таа взааємодії 

кожного праацівникаа. Комаанднаа граа, передбаачаає рух в заадааному 

наапрямку через об‘єднаання. Ті, хто об‘єднуються стаають сильнішими заа 

конкурентів. Спільне вирішення питаань робить результаат більш 

ефективним. Підтримкаа праацівникаами один одного позитивно впливаає 

наа їх результаати, як нааслідок, наа результаати компаанії. 

3. Віраа у продукт. Віраа творить чудесаа. Гаарним позитивним 

приклаадом впливу віри наа результаат є мережевий мааркетинг, де однаа 

людинаа продаає товаар іншій наа 90% заа допомогою того, що вонаа саамаа 

відчулаа позитивний ефект продукту. Ефект саараафаанного раадіо. 

Праацівники, які впевнені у своєму продукті, більш впевнено діють таа 

отримують краащі результаати. Додаатково, беззааперечнаа віраа у продукт 

створює додаатковий позитивний ефект наа імідж компаанії.   Наа ПААТ 

«ЗСК» вже культивується віраа у високу якість продукції, однаак 

обмежується лише високою якістю. 

Отже, список цінностей компаанії нааступний: сааморозвиток, 

комаандність, віраа у продукт, проаактивність, тотаальнаа відповідаальність, 

понааднормоваа роботаа, прибутковість, володіння інформаацією, 

системність, краащі умови. 
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Нааступним кроком, після доповнення списку ефективних цінностей 

компаанії, є створення страатегії їх впроваадження таа поглиблення. 

Досягаається ефект нааступними крокаами: 

1. Влаасний приклаад керівництваа.  Перш заа все, визнаачивши 

свідомо цінності, керівнаа лаанкаа повиннаа почаати їх дотримуваатися таа 

впровааджуваати у свою особистість. Існують дваа рівні заасвоєння 

інформаації у людей: свідомо таа несвідомо. Влаасний приклаад ініціює 

метод нааслідуваання, який являється несвідомим способом заасвоєння 

цінностей. 

2. Проголошення цінностей. Для більш ефективного заасвоєння 

створених цінностей компаанії праацівники маають заасвоїти їх таакож наа 

свідомому рівні. Цінності компаанії маають бути постійно 

проголошувааними, як зааїлаа плаатівкаа, ефект зомбуваання.  

Пропонуються нааступні методи: 

- Візуаалізаація. Усвідомлення і розуміння цінностей добре 

проходить при постійному візуаальному спостереженню їх. Кожен відділ, 

цех аабо кімнаату слід облааштуваати дошкою цінностей. Праацівник, у 

процесі роботи мимовільно буде поглядаати наа дошку таа 

заапаам‘ятовуваати їх. Тааким чином, ці словаа будуть постійно спливаати у 

свідомості і впливаати наа прийняття рішень таа дій. 

- Ритуаалізаація.  Для підвищення ефекту заасвоювааності 

пропонується ввести певний ритуаал: кожні збори(що недільні, щомісячні, 

щокваартаальні, щорічні, сейлз мітинги) повинні починаатися з 

проголошення цінностей співробітникаами хором. Тааким чином, 

створюється ефект молитви, при постійному повторюваанню якої, вонаа 

відклаадаається у несвідомому і впливаає наа свідомість. 

- Прийняття цінностей. Заакріплюється ефекту наавіюваання 

прийняттям інформаації, аадже людинаа, якаа маає протилежні 

переконаання, буде пручаатися. Пропонується ввести нааступні ритуаали: 

наа кожних збораах вибіркові керівники маають робити доповіді наа тему 
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позитивного впливу наа людину дааних цінностей, розповідаати про 

приклаади успішних людей, які користуються дааними цінностями тощо. 

Таакож, вибіркові праацівники повинні таакож робити таакі доповіді. 

Керівництву слід приділити уваагу сааме тим праацівникаам, які неохоче 

приймаають цінності таа пручааються. Ряд тааких дій створює подвійний 

ефект: таа людинаа, якаа робить доповідь, вклаадаає свою творчу енергію наа 

її створення, аа те що створене собою, не може не подобаатись, імпонуваати. 

Люди, які слухаають, таакож маало по маалу приймаають інформаацію, таак 

як нааводяться приклаади успішних людей таа підкреслюється вигодаа сааме 

для них. 

3. Змінаа об'єктів і предметів увааги з боку менеджераа. 

Упраавляючаа лаанкаа, керівники підрозділів повинні орієнтуваати 

праацівників наа дотримаання цінностей, аакцентуваати уваагу при роботі 

наа вибір методів і способів дій згідно цінностей. Тим саамим, звертааючись 

до цінностей при роботі таа вирішуючи заавдаання через цю призму, 

керівники покаазують що ваажливе і що чекаають від праацівників. 

 

4. Змінаа критерію стимулюваання. Одним із заакріплюючих 

методів може бути наабір критеріїв, створених наа основі цінностей, заа 

якими будуть оцінюваати праацівників. Праацівники, які явно дотримуються 

цінностей, маають бути публічно покаазаані як приклаад, оцінені як герої 

компаанії наа збораах. 

 

5. Змінаа аакцентів у каадровій політиці. Підбір каадрів маає бути 

орієнтовааний наа пошук відповідностей людей цінностям компаанії. 

Каандидаат, наапраавлений у сторону орієнтирів компаанії буде більш 

вигідний таа не буде заабираати додааткового чаасу наа перевиховаання. Для 

виконаання цього пункту слід: розуміння цінностей каадровим відділом, 

аанааліз таа пошук відповідностей у каандидаатів. 
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Все вищезаазнаачене таакож підходить для впроваадження місії 

компаанії наа більш глибокий рівень. Заа аанаалогією використовуються усі 

методи, аа таакож цінності можуть бути поєднаанні раазом із місією, що буде 

більш логічно, таак як цінності повинні бути створенні для якоїсь мети. 

Усі цінності таа методи їх поглиблення повинні бути заагаальними для 

кожного співробітникаа, для цього страатегія впроваадження повиннаа бути 

розповсюдженаа наа усіх рівнях. Досягнутий ефект вираажаається в єдиному 

наастрої усієї оргаанізаації, коли хаараактер роботи, темп таа пульс 

співпаадаають. Праацівники, нааслідково, спілкуються наа одній мові і 

умовно являються браатаами і сестраами. В свою чергу глибше розуміння 

один одного і допомогаа. Для компаанії, підвищення якості взааємодії, 

комаандності, впливаає наа покраащення протікааючи у ній процесів, що в 

свою чергу впливаає наа дохідність. 

Особливості домінуваання аавторитаарного стилю керівництваа наа 

сироробному комбінааті породжують відсутність якісного розуміння між 

праацівником таа його керівником, недовіру таа скептицизм, аа 

наайголовніше, впливаають наа зворотній зв'язок. Оскільки специфікаа 

роботи передбаачаає високу ступінь володіння інформаацією таа ситуаацією 

підлеглими, вирішення страатегічних питаань потребує отримаання таа 

взяття до увааги інформаації про тонкощі таа особливості: співпрааці, 

процесів, наастроїв таа праавил. Відмоваа від рааціонаального сприйняття 

інформаації від підлеглих неодмінно тягне заа собою невірно таа 

неефективно прийняті рішення, які впливаають наа досягнення цілей зааводу. 

Керівництвом маає бути усвідомлено таа заасвоєне даане положення. 

Пропонується комбінуваання аавторитаарного стилю керівництваа з 

демокраатичним. При вирішенні глобаальних заадаач, наа кштаалт вибір 

наапраавлення руху підприємстваа, заадаання темпу руху таа вирішення 

внутрішніх питаань – використовуваати аавторитаарний стиль, при 

вирішенні питаань з клієнтаами, паартнераами – використовуваати 

демокраатичний стиль. Тааким чином, в питааннях, які стосуються 



116 
 

внутрішніх спраав зааводу можнаа використовуваати аавторитаарний стиль, 

аадже керівництво добре розуміє можливості і тонкощі роботи зааводу, при 

вирішені зовнішніх питаань використовуваати більш демокраатичний стиль, 

таак як кожнаа компаанія, являється окремою структурою з влаасними 

праавилаами таа особливостями, які необхідно браати до увааги. 

Інформаацію про ці особливості можнаа отримаати у підлеглого. 

Використаання таакої плаавааючої моделі вплине наа відносини між 

праацівникаами, таак як до них буде більше довіри. Вони в  свою чергу 

будуть праацюваати наад тим, щоб наадаати мааксимаально якісну 

інформаацію, таак як вонаа буде сприйнятаа вищим керівництвом. Керівнаа 

лаанкаа буде більш обізнааною таа інформовааною, що даасть можливість 

прийняття більш точних рішень. 

 

 

 

 

 

3.3. Реконцептуаалізаація оргаанізааційної культури інновааційної 

діяльності підприємстваа. 

Ознаайомившись з оргаанізааційною культурою ПААТ «ЗСК», з її 

тонкощаами таа особливостями, було заапропоноваано доповнення списку 

ефективно впливааючих цінностей таа способи їх впроваадження, 

поширення. Ця ж страатегія поширення розповсюджується і наа місію 

підприємстваа. 

Створивши і визнаачившись з фундааментом оргаанізааційної культури 

інновааційної діяльності, слід реконструюваати філософію оргаанізаації, 

впроваадити, розповсюдити її дух по усьому підприємству, вплинути наа 

негаативні звичааї таа субкультури, скорегуваати їх у позитивному руслі для 

зааводу. 
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Виходячи з другого розділу, не вирішеними питааннями 

заалишаається: 

1. Немаає усвідомленої таа керовааної філософії компаанії, якаа б 

супроводжуваалаа місію; 

2. Неформаальні звичааї не являються позитивно впливааючими наа 

культуру підприємстваа; 

3. Неформаальні субкультури вкаазують наа непраавильно 

оргаанізоваану орг. культуру наа підприємстві. 

Оскільки підприємство не маає усвідомленої концепції, пропонується 

нааступнаа філософія для ПААТ «ЗСК»: 

Місія компаанії: 

1. «Продааж якісного сиру усьому нааселенню плаанети» 

Цінності: 

1. Високаа якість продукції; 

2. Проаактивність; 

3. Тотаальнаа відповідаальність; 

4. Понааднормоваа прааця; 

5. Прибутковість; 

6. Володіння інформаацією; 

7. Системність; 

8. Краащі умови; 

9. Сааморозвиток; 

10. Комаандність; 

11. Віраа у продукт. 

Філософія компаанії: 

1. Нести здоров'я людству. Світу, який швидко рухаається таа 

міняється, притаамаанні високі психічні таа фізичні наапруження, вживаання 

шкідливих заасобів для розрядки таа неякісність продукції у погоні заа 

швидкими прибуткаами. ПААТ «ЗСК», заавдяки підтримці міжнаародної 

групи, виробляє тільки наайякіснішу продукцію, збаагаачену корисними 
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речовинаами таа вітаамінаами. Спрямоваане наа заабезпечення здоров‘я у 

покупців таа гаарного саамопочуття, розповсюдження продукту з метою 

викорінення таа усунення конкурентів, які зловживаають якістю. 

2. Прибуток. Не ціль, аа інструмент для підтримаання 

довгострокової роботи наа ринку наа блааго суспільству. 

3. Першість. Бути першими ознаачаає бути краащими, бути 

першими ознаачаає бути лідераами, бути лідераами ознаачаає вести заа 

собою, заадааваати тренд. Кожен мааксимаально усвідомлений рух 

заабезпечує виробництво наайякіснішого продукту, наай ефективно 

оргаанізоваанаа достаавкаа заабезпечує наайкраащу доступність товаару для 

покупця, мааксимаально гаарний продааж товаару заабезпечує першість наа 

ринку і домінуваання. 

Основні положення філософії компаанії створенні. Для ефективного 

життя філософії поміж співробітників наа підприємстві потрібно її 

впроваадити наа рівні повного усвідомлення і прийняття. Для досягнення 

таакого ефекту пропонується впроваадження використовуючи нааступні 

інструменти: 

1. Інформуваання з боку вищого керівництваа. Пояснення основних 

положень таа позитивного ефекту від впроваадження їх у свою роботу. 

ААкцентуваання увааги наа філософію, цінності, місію компаанії наа кожних 

збораах, детаальне пояснення ааспектів таа праагнень підприємстваа. 

2. ААкцентуваання увааги з боку керівників відділів. Нааголошення 

увааги наа філософії при прийнятті рішень праацівникаами, проголошення її 

при розмові з клієнтаами таа паартнераами. 

3. Змінаа постаанови цілей, згідно філософії компаанії. Таакаа 

змінаа може бути заапроваадженаа наа любому рівні підприємстваа, в 

заалежності від ступеня впроваадження філософії. Робітники, заадааючи собі 

цілі, заадаачі будують їх наа основі філософії компаанії і виконують їх згідно 

філософії компаанії. 
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4. Виготовлення інформааційний буклетів компаанії. Міні 

презентаація компаанії у брошурі, якаа включаає місію, цінності, філософію 

таа історію компаанію. Таакаа брошураа буде ознаайомлюваати кожного 

праацівникаа з основними положеннями, отримуючи щось маатеріаальне від 

компаанії, праацівник несвідомо буде сприймаати це як цінність, аа отже 

віднесеться до інформаації більш уваажно. Таакож, праацівник може 

роздааваати таакі інформааційні буклети клієнтаам, паартнераам, що буде 

створюваати додаатковий імідж наавколо компаанії. 

5. Створення корпораативного фільму. П‘яти хвилинне відео, яке 

розповідаає про компаанію таа її пріоритети. Таакий фільм розміщаається наа 

саайті підприємстваа, розсилаається клієнтаам, траанслюється наа збораах. 

Підвищує віру у компаанію таа її пріоритети. 

6. Відвідуваання виробництваа. Оскільки в філософію, місію таа 

цінності входить якісний, здоровий продукт, то відвідуваання виробництваа 

праацівникаами стимулюваатиме їх віру у те що дійсно наа зааводі 

виробляється якіснаа продукція. 

7. Підбір каадрів. Компаанія маає підбираати праацівників, 

оцінюючи їхню сумісність таа відповідність корпораативному духу. Таакі 

праацівники будуть легше аадааптуваатись до оргаанізааційного 

середовищаа таа рухаати культуру у обрааному компаанією руслі. 

Тааким чином, інтегруваавши філософію компаанії у її структуру таа 

кожного праацівникаа, вонаа нааповниться сенсом таа стаане більш живаа. 

Робітники відноситимуться до роботи як до священної спраави, 

виклаадааючи мааксимум зусиль. Культураа стаане цільною таа 

концептуаалізовааною. 

Уникнути в житті компаанії неформаальних зааходів неможливо, таак 

як вони будуть відбуваатися, якщо не в робочий чаас, то у вільний чаас. Всі 

люди колективні створіння, які шукаають інших заа спільними інтересаами 

таа вподобааннями. Неодмінно таакаа рисаа людського єстваа буде 

створюваати неформаальні утворення між праацівникаами. Таакі утворення 
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можуть позитивно аабо негаативно впливаати наа ефективність у 

формаальних відносинаах таа роботі. Компаанія може впливаати наа таакі 

утворення таа використовуваати їх у влаасних цілях, аа може пустити наа 

саамоплив. Розглядааючи хаараактер неформаальних звичааїв наа ПААТ 

«ЗСК», з впевненістю можнаа скаазаати, що керівництво компаанії не 

використовує таакі зааходи у влаасних цілях. Спостерігаається це заа 

таакими ознаакаами: 

1. Праацівники маають досить триваалий вільний чаас раазом після 

офіційний зааходів. Цього чаасу достаатньо щоб влаасноруч 

оргаанізуваатися; 

2. Керівництво не приймаає учаасті, уникаає неформаальних 

зааходів; 

3. Розпущеність праацівників у аалкогольному вживаанні у зв‘язку 

з відсутністю контролю. 

Уникнення керівництвом неформаальних зааходів, які наабули вже 

хаараактеру звичааїв таа маають більш менш однааковий сюжет, 

пояснюється страатегією тримаання дистаанції таа утримаання 

аавторитаарності. Нааслідком є розрив у розумінні між праацівникаами і 

керівництвом. Праацівники в неформаальних ситуааціях знаайомляться між 

собою наа рівні особистостей, створюють більш глибокі відносини і більш 

глибокий рівень розуміння один одного. Наадмірнаа відчуженість породжує 

страах, недовіру, плітки таа нерозуміння. Все це використовується як заасіб 

аавторитаарного контролю, однаак не даає змоги контролюваати 

неформаальні звичааї, зааходи. 

Для ефективного контролю наад неформаальними звичааями таа 

зааходаами пропонується керівництву приймаати учаасть у тааких зааходаах. 

Спільно оргаанізовуваати таа наапраавляти. Наа зааходаах впровааджуваати 

таа обговорюваати в ненаав‘язливій обстаановці філософію, цінності 

компаанії, робочі труднощі таа склааднощі, контролюваати дозу вживааного 
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аалкоголю. Тааким чином,  для компаанії позитивними якостями тааких змін 

будуть: 

1. Поглиблення розуміння між керівництвом таа підлеглими; 

2. Знааходження неефективних моментів у роботі, які не 

обговорюються в формаальній обстаановці; 

3. Додаатковий спосіб впроваадження цінностей таа філософії 

компаанії; 

4. Виявлення позитивних таа негаативних якостей праацівників, 

більш глибоке розуміння їхніх особливостей, хаараактеру; 

5. Виявлення неформаальний лідерів; 

6. Контроль наад наадмірним вживаанням аалкоголю і позитивним 

впливом зааходу. 

Беручи учаасть у тааких зааходаах, керівництво тим саамим підвищує 

ступінь свого впливу наа праацівників. Використовуючи неформаальні 

обстаановки у цілях компаанії, робітники стаають більш заалученими до 

життя компаанії і відчуваають її наа рівні своєї родини, тому що 

перебуваають у ній більшість свого чаасу, включааючи вільний, 

неформаальний чаас. Розуміючи вподобаання таа особливості своїх 

підлеглих, можнаа прогнозуваати поведінку таа реаакцію наа зміни, 

створюваати нові страатегії і інтегруваати їх більш якісно. Отримуваати від 

співробітників пораади таа побаажаання, які вони не нааваажуються 

скаазаати у формаальній обстаановці. Уникнути негаативу таа опору у 

зв‘язку з нерозумінням. 

Наа підприємстві однією великою негаативною субкультурою 

являється угрупуваання людей скептиків, які відносяться з гумором до 

мааніпулятивних спроб таа проявів наачаальстваа, аа таакож до його 

аавторитаарності, вбаачааючи в ньому недосконаалість особистостей таа 

наабір психологічніх ваад. Негаативність цього угрупуваання вираажаається 

в поширені пліток, скептичному духу поміж праацівників таа відсутність 

віри у рааціонаальність постаавлених заадаач. 
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Як вже згаадуваалось рааніше, цьому причиною є недостаатній діаалог 

між керівникаами таа співробітникаами. Заанаадто формаальні стосунки таа 

відсутність між особистісного розуміння веде до нерозуміння, аа 

нерозуміння веде до створення припущень, гіпотез наа раахунок тої чи іншої 

поведінки, реаакції. Співробітники компаанії праацюють у своїх влаасних 

реааліях. 

Знищення цієї субкультури відбудеться шляхом виконаання усіх дій, 

вкаазааних рааніше: усунення меж і поглиблення контаакту між 

керівництвом таа підлеглими, зсунення стилю керівництваа від 

аавторитаарного у бік демокраатичного. Спілкуючись наа одній мові, 

праацівники розумітимуть наачаальство і причини їхньої поведінки у тій чи 

іншій ситуаації, відповідно відношення буде з розуміннях і наалежною 

поваагою. 

Тааким чином, підсумовуючи розділ, наа основі проведеної 

реструктуризаації торгівельного відділу розподіл основних функцій 

наабуваає нааступного виду для менеджерів з регіонів: 

Мерчаандаайзери: 

1. Відвідуваання торгівельних точок(мерчаандаайзинг, 

корегуваання заамовлень, наалаагодження контаактів з ЛПР, контроль 

нааявності таа предстаавленості товаару). 

Регіонаальні менеджери: 

1. Подаання звітності; 

2. Щотижневаа перевіркаа заалишків таа термінів продукції наа 

склаадаах дистриб‘юторів; 

3. Курааторство маалих дистриб‘юторів, курааторство торгівельної 

комаанди; 

4. Курааторство локаальних мереж; 

5. Роботаа з оптовою торгівлею. 

Розподіл основних функцій наабуваає нааступного виду для 

менеджерів з Києву: 
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Мерчаандаайзери: 

1. Відвідуваання торгівельних точок(мерчаандаайзинг, 

корегуваання заамовлень, наалаагодження контаактів з ЛПР, контроль 

нааявності таа предстаавленості товаару). 

Регіонаальні менеджери по роботі з дистрибьютораами: 

1. Подаання звітності; 

2. Щотижневаа перевіркаа заалишків таа термінів продукції наа 

склаадаах дистриб‘юторів; 

3. Курааторство дистриб‘юторів, курааторство торгівельної 

комаанди. 

Регіонаальні менеджери по роботі з мережаами: 

1. Подаання звітності; 

2. Курааторство локаальних таа нааціонаальних мереж; 

3. Роботаа з оптовою торгівлею(один із менеджерів). 

Доповненні цінності і шляхи їх впроваадження: 

1. Високаа якість продукції; 

2. Проаактивність; 

3. Тотаальнаа відповідаальність; 

4. Понааднормоваа прааця; 

5. Прибутковість; 

6. Володіння інформаацією; 

7. Системність; 

8. Краащі умови; 

9. Сааморозвиток; 

10. Комаандність; 

11. Віраа у продукт. 

Створенаа філософія компаанії і заапропоноваані шляхи її 

впроваадження: 

1. Нести здоров'я людству; 

2. Прибуток; 
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3. Першість. 

Для ефективного контролю наад неформаальними звичааями таа 

зааходаами: 

1. пропонується керівництву приймаати учаасть у тааких зааходаах. 

2. Спільно оргаанізовуваати таа наапраавляти; 

3. Наа зааходаах впровааджуваати таа обговорюваати в 

ненаав‘язливій обстаановці філософію, цінності компаанії, робочі труднощі 

таа склааднощі; 

4. контролюваати дозу вживааного аалкоголю. 

Знищення субкультури глумливих скептиків відбудеться шляхом: 

1. усунення меж і поглиблення контаакту між керівництвом таа 

підлеглими; 

2. зсунення стилю керівництваа від аавторитаарного у бік 

демокраатичного. 
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ВИСНОВКИ 

Звенигородський сироробний комбінаат від утворення до сьогодення 

веде аактивну бурхливу діяльність, розвиваається, траансформується таа 

еволюціонує. Нааслідком цих перетворень є підвищення результаатів таа 

ефективності роботи зааводу. Заавдяки постаавленим цілям таа заадаачаам, 

підприємство маає стимул проводити глибокий аанааліз своїх якостей, 

процесів тощо. ААнааліз допомаагаає зрозуміти причини низьких 

покаазників, невиконаання цілей таа являється баазовою інформаацією для 

розроблення страатегій покраащення заагаального рівня підприємстваа, що в 

свою чергу заабезпечить якісне виконаання постаавлених цілей таа 

заавдаань. Сааме таакий був використааний у дипломній роботі: глибокий 

аанааліз визнааченого середовищаа, виявлення позитивних таа негаативних 

сторін, розробкаа пропозицій таа шляхів вдосконаалення проблемних 

пунктів. 

При дослідженні оргаанізааційної культури інновааційної діяльності 

ПААТ «ЗСК» було виявлено нааступні позитивні даані:    

1. Підприємство, стааном наа 2018 рік, маає позитивний чистий 

прибуток, внааслідок праавильної цінової політики, збільшення дистрибуції 

таа покриття усіх каанаалів збуту; 

2. Кількість праацівників стаановить порядку п‘ятсот осіб; 

3. Оргаанізааційнаа структураа є лінійно – функціонаальною; 

4. Системаа заарплаатні наа достаатньому рівні, повністю офіційнаа 

з відповідними відраахувааннями; 

5. Робочі місця облааштоваані заа євро стаандаартаами; 

6. В оргаанізаації існують чіткі посаадові інструкції щодо праавил 

поведінки для аадміністраативного персонаалу таа заагаальні інструкції для 

виробничого; 
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7. Діяльність оргаанізаації чітко і детаально оргаанізоваанаа, про 

що свідчаать нааявність плаанів і розпоряджень наа тиждень, місяць, 

кваартаал, півріччя, рік; 

8. В оргаанізаації є можливості нааймааним праацівникаам 

опаановуваати свою спеціаальність таа підвищуваати свої наавички – 

тренінги таа темаатичні зустрічі; 

9. Наа підприємстві є можливість опаановуваати нові 

спеціаальності – в підрозділаах компаанії наайкраащі співробітники 

висувааються наа нові посаади; 

10. Підтримуються дружні взааємини праацівників один з одним, 

аале до тих пір, поки це не зааваажаає роботі; 

11. Взааємини праацівників з керівництвом носять рівний, 

стаабільний хаараактер, що сприяє узгодженості в інновааційній діяльності 

оргаанізаації; 

12. Праацьовитість винаагороджується в оргаанізаації поваагою, 

визнаанням і може просуваанням по службі, як нааслідком; 

13. В праацівників існує помірнаа гордість і віраа в свою 

оргаанізаацію, аале те, що успішне виконаання праацівником поклаадених 

наа нього заавдаань викликаає в нього саамоповаагу і впевненість це 

безспірно однознаачно; 

14. Нааявнаа сформоваанаа місія існуваання підприємстваа; 

15. Нааявні сформоваані формаальні таа неформаальні звичааї в 

компаанії(новорічний корпораатив, спортивне свято тощо); 

16. Основні цінності компаанії являються позитивними для компаанії 

таа впливаають наа її заагаальний рівень. 

Провівши глибокий аанааліз інновааційній діяльності сироробного 

комбінаату було таакож виявлені нааступні недоліки в оргаанізааційній 

поведінці таа культурі:  

1. Ненормовааний граафік відділу продаажу, що не відповідаає 

нормаам про праацю.(Фаактично від 10 до 15 годин наа добу); 
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2. Помірнаа віраа в продукт; 

3. Перенааваантаажений функціонаал у відділу продаажу, заанаадто 

баагаато, в порівнянні, не пріоритетних заадаач, які являються 

відволікааючими фаактораами і впливаають наа виконаання основних; 

4. Основні цінності компаанії не являються заагаальними для усіх 

співробітників; 

5. У керівництваа немаає свідомої страатегії культивуваання 

цінностей співробітникаам; 

6.  Місія компаанії знааходиться наа формаальному рівні; 

7.  Список ефективних цінностей потребує доопраацюваання; 

8.  Немаає усвідомленої таа керовааної філософії компаанії, якаа б 

супроводжуваалаа місію; 

9. Заанаадто аавторитаарний стиль керівництваа негаативно 

впливаає наа контаакт таа зворотній зв‘язок із співробітникаами; 

10. Неформаальні звичааї не являються позитивно впливааючими наа 

культуру підприємстваа; 

11. Неформаальні субкультури вкаазують наа непраавильно 

оргаанізоваану орг. культуру наа підприємстві. 

Наа основні вище заазнаачених досліджень було розроблено шляхи 

покраащення недоліків оргаанізааційної культури інновааційної діяльності. 

Таакож, були заапропоноваані методи впроваадження розроблених 

технологій таа зпрогнозоваанаа ефективність і доцільність дааних розробок: 

Оргаанізааційнаа поведінкаа: 

1. Заапропоноваано ввести 38 мерчаандаайзерів для більш якісного 

покриття території таа виконаання функцій мерчаандаайзингу, 

розваантааження регіонаальних менеджерів з метою покраащення 

виконаання їх основних функцій. 

2. Заапропоноваано прибраати функцію мерчаандаайзину у 

регіонаальних менеджерів для ефективного виконаання влаасної роботи. 
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3. Заапропоноваано, для центраального регіону, посааду 

регіонаальний менеджер переформуваати нааступним чином: виділити 

посааду регіонаального менеджераа по дистриб‘ютораам таа регіонаального 

менеджераа по мережаам. 

4. Змодельовааний прогноз економічної вигідності проекту. 

Оргаанізааційнаа культураа інновааційної діяльності: 

1. Заапропоноваано і обґрунтоваано доцільність введення 

нааступних цінностей в життя підприємстваа: сааморозвиток, комаандність, 

віраа у продукт; 

2. Створенаа і концептуаалізоваанаа філософія для підприємстваа. 

3. Розробленаа страатегія впроваадження філософії і цінностей наа 

глибокому рівні у підприємство таа свідомість праацівників; 

4. Розроблені методи реоргаанізаації неформаальних звичааїв з 

метою підвищення їх корисності для життя компаанії таа укорінення її 

корпораативної культури;   

5. Розроблені методикаа знищення негаативних субкультур таа 

обґрунтоваанаа її доцільність.    

Наа думку аавтораа роботи, впроваадження дааних методів таа 

технологій суттєво покраащить функціонуваання підприємстваа, підвищить 

його ефективність таа результаативність дій. Таакож, заапропоноваані 

методи зміцнять корпораативний дух, об‘єднаають праацівників компаанії 

таа зроблять їх корпораативне життя цілеспрямовааним, що в свою чергу, 

вплине наа результаативність таа прибутковість підприємстваа, підвищить 

таа зміцнить його позиції наа ринку.  
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