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Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без належно сформованої 
організаційної культура підприємств мережевих структур неможливо досягнути високого 
рівня економічного ефективності. У цьому контексті є досить актуальним формування 
організаційної культура підприємств мережевих структур та виокремлення структурних 
елементів, обґрунтування структурно-логічних взаємозв’язків та відзначено, що ефективні 
функції (системоутворююча, інтегруюча, регулююча, результуюча) є економічним 
результатом стратегічних векторів організаційної культури підприємств мережевих 
структур (тактичні заходи, поточні плани, реалізація проектних рішень) та мають 
безпосередній вплив функціональні аспекти підприємницьких структур: організаційно-
правовий, соціально-економічний, технологічний. На основі чого виокремлено відповідну 
концепцію, яка базується на трьох економічних постулатах та інтерпретовано основні 
вектори розвитку системи формування організаційної культури підприємств мережевих 
структур в сучасних умовах макроекономічної нестабільності. 
 
Modern scientific studies point to the fact that without a well-established organizational culture of 
enterprises at network structures it is impossible to achieve a high level of economic efficiency. In 
this context, the formation of the organizational culture of enterprises at network structures and the 
isolation of structural elements, the justification of structural and logical interrelations is very 
relevant, and it is noted that effective functions (system-forming, integrating, regulating, resulting) 
are the economic result of strategic vectors of organizational culture of enterprises of network 
structures (tactical measures, current plans, implementation of project decisions) and have a direct 
impact on the functional aspects of business structures: the organization On the basis of this, an 
appropriate concept based on three economic postulates is defined and the main vectors of the 
development at system of formation organizational culture of enterprises at network structures in 
the current conditions of macroeconomic instability are interpreted. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах турбулентності економічних процесів організаційна 

культура підприємств мережевих структур є сукупністю різних за природою способів цілеспрямованого впливу 
суб’єктів управління на їх діяльність та на фактори й чинники, від яких залежить результат економічного 
розвитку підприємницьких структур, задля досягнення цілей. Мусимо відзначити, що при цьому залежно від 
факторів організаційної культури підприємств мережевих структур, які можуть мати економічну, соціальну, 
організаційну, політичну і правову природу, виокремлюють економічні, мотиваційні, організаційні, політичні, 
соціальногуманітарні та правові механізми, які формуються під впливом організаційно-правових аспектів та які 
мають застосовуватися у комплексі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасну проблематику організаційної культури мережевих 
підприємств досліджують такі вітчизняні науковці як Г. Дмитренко, Т. Заславська, Г. Колодко, В. Кириченко, 
Т. Максименко, С. Оборська, Ю. Пахомов, Р. Ривкіна, З.Шершньова, Е. Шарапова, В. Усачева, К. Франкич, Г. 
Хаєт та інш. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних умовах розвитку недостатньо 
розкрито структурно-логічні взаємозв’язки формування організаційної культури підприємств мережевих 
структур. Адже багатогранність, складність і неоднозначність організаційної культури як об’єкту дослідження 
сприяла тому, що як у зарубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі з’явилась значна кількість 
різноманітних за змістом наукових праць щодо сутності та структури організаційної культури. 

Метою роботи є дослідження та систематизація існуючих уявлень про суть та структуру організаційної 
культури підприємства, формування організаційної культури підприємств мережевих структур, розкритті 
особливостей формування механізму управління організаційною культурою підприємств мережевих структур, а 
також виокремлення структурних елементів організаційної культури підприємств в умовах макроекономічної 
нестабільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Якби парадоксально це не звучало, формування 
організаційної структури мережевих підприємств, зважаючи на складність управління економічним розвитком 
підприємницьких структур являє собою багаторівневу систему взаємопов’язаних відповідних елементів. Ми 
звертаємо увагу на те, що з практичної точки зору застосування функціонального підходу щодо визначення 
організаційної культури підприємств мережевих структур слід виділити функціонально відокремлені частини 
(підсистеми), кожна з яких містить як імпліцитні, так і експліцитні елементи.  

Вважаємо за доцільним акцентувати увагу на тому, що організаційна культура підприємств мережевих 
структур є системою, яка включає такі підсистеми, пов’язані тісними зв’язками прямого і зворотного характеру: 
1) ціннісна: цінності, місія і філософія компанії; 2) символічна: герої, легенди, ритуали, символи; 3) 
нормативна: норми, процедури, правила, критерії та структури; 4) комунікативно-управлінська: стиль 
управління, система комунікацій, система управління персоналом; 5) ідентифікаційна: фірмовий стиль, імідж, 
бренд компанії як роботодавця та товарний бренд. Слід відзначити, що базовою підсистемою організаційної 
культури мережевих підприємств є ціннісна, інші чотири перебувають у тісній залежності від неї [6]. 

У сучасних умовах макротрендів бізнесу керівники підприємницьких структур розглядають свою 
організаційну культуру як потужний стратегічний вектор, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих 
осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати відданість і полегшувати 
спілкування. На основі проведених наукових досліджень встановлено, що організаційна культура підприємств 
мережевих структур – це набір найбільш важливих припущень, прийнятих членами організації, що 
виражаються у заявлених організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій. Дані ціннісні 
орієнтації передаються членам організації через символічні засоби духовного і матеріального оточення 
організації [2]. 

В таких умовах функціонування важливим аспектом є те, що організаційна культура підприємств 
мережевих структур є стратегічним чинником розвитку підприємства. Ідея місії, спільне сприйняття цілей може 
скоординувати та прискорити діяльність у напрямі досягнення спільної мети. Усвідомлення організаційної 
культури дозволяє краще зрозуміти організацію, її функціонування, призначення на ринку, і не лише те, що 
відбувається, але й чому це відбувається. На основі цінностей формулюється місія, яка у стислому вигляді 
відображає сенс існування компанії. Місія описує, яку роль підприємство хоче відігравати у суспільстві, а тому 
вона виступає засобом позиціювання підприємства у зовнішньому середовищі. У формулюванні місії, як 
правило, враховують інтереси усіх контактних груп відносно даної організації. Слід наголосити, що філософія 
компанії включає в себе місію, опис цінностей та основних принципів і формується у вигляді документа, 
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доступного до загального користування як працівниками підприємства, так і зовнішніми суб’єктами. Якщо 
місія формулює сенс існування організації у стислому вигляді, то у філософії подається в розгорнутому вигляді 
опис основних цілей, детальна характеристика цінностей і принципів діяльності компанії.  

На основі проведених теоретичних досліджень нами розроблена та систематизована структурно-
логічна схема організаційної культури підприємств мережевих структур (рис. 1). 

Згідно даного рисунку сформовано структурно-логічні взаємозв’язки організаційної культури 
підприємств мережевих структур, а саме, що ефективні функції (системоутворююча, інтегруюча, регулююча, 
результуюча) є економічним результатом стратегічних векторів організаційної культури підприємств 
мережевих структур (тактичні заходи, поточні плани, реалізація проектних рішень) та мають безпосередній 
вплив функціональні аспекти підприємницьких структур: організаційно-правовий, соціально-економічний, 
технологічний. 

У контексті досліджуваної проблематики можна стверджувати, що до основних передумов появи 
підприємства мережевих структур віднесемо: 

– глобалізацію бізнесу та посилення міжнародної конкуренції; 
– появу глобальних швидкозмінних ринків, де фірми постійно генерують інноваційні продукти, 

послуги та технології; 
 

Місія 
Планування організаційної культури 

мережевих підприємств Правова база 

Стратегічні вектори 
організаційної культури 
мережевих підприємств 

Функції управління  
організаційної 

культури мережевих 
підприємств 

Визначення внутрішніх і зовнішніх загроз організаційної культури мережевих підприємств 

Системоутворююча 
 

- тактичні заходи 

Регулююча 
 

- поточні плани 
мережевих підприємств 

Механізм формування організаційної культури мережевих 
підприємств 

- реалізація проектних 
рішень мережевих 
підприємств 

Інтегруюча 
 

Інноваційні технології мережевих підприємств 

Результуюча 
 

Контроль організаційної культури мережевих підприємств 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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організаційної 
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підприємств 

соціально-
економічний 

аспект 

організаційно-
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Рисунок 1. Структурно-логічна схема формування організаційної культури підприємств  

мережевих структур 
[авторська розробка] 

 
– прискорення процесів оновлення технологій та їх проникнення через кордони галузей і держав; 
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– суттєве зростання невизначеності бізнес-середовища, що вимагає нетрадиційних методів адаптації до 
неї; 

– бурхливий розвиток внутрішньо- і міжфірмових комп’ютерних мереж, виникнення нового типу 
ділових комунікацій, зниження витрат на управління потоками інформації [4]. 

Звертаємо увагу на те, що глобальне поширення підприємств мережевих структур дозволяє окремим 
економічним системам розвиватися стрибкоподібно, за рахунок внутрішньої реконфігурації, що відкриває 
перехідним економікам шанс для інноваційного прориву. Це, перш за все, стосується України, де вже почався 
процес системних реформ. Він має включати послідовне усунення всіх видів бар’єрів для безперешкодного 
розвитку горизонтальних зв’язків, активне використання інтернет-технологій для формування різноманітних 
мережевих альянсів в економіці. Отже, в умовах глобалізації суспільства та стрімкого поширення 
інформаційних комп’ютерних технологій, досягнення реалізації цілей окремих економічних структур 
досягається завдяки формуванню організаційної культури нового типу через запровадження принципів 
мережевого ефекту та положень системи мережевої взаємодії. 

Водночас слід особливо наголосити, що підприємства мережевих структур є новою моделлю 
перерозподілу інтелектуальних і виробничих ресурсів, що дозволяє її суб’єктам мінімізувати часові та 
матеріальні витрати на адаптацію до умов ринку. В умовах макроекономічної нестабільності, коли ресурси 
високотехнологічних підприємств обмежені і не відповідають вимогам конкурентної боротьби, саме їх 
реорганізація за мережевим принципом дозволяє перерозподілити ризики та скоротити часові та фінансові 
витрати на розробку і впровадження інновацій [5]. 

Слід відзначити, що концепція підприємства мережевих структур базується на трьох економічних 
постулатах: 1) еволюційній економічній теорії, що стверджує роль координації у економічному розвитку; 2) 
положенні про економіку знань, за яким перевагою економічних авторів є посилення їх компетенцій як для 
традиційних напрямів виробництва, так і для науково-дослідних організацій; 3) вчення про синергетичний 
ефект, який передбачає, що мережі організовуються на основі спільних ресурсів, інформаційної 
інфраструктури, інвестиційної діяльності [1]. 

Формування різних культурних особливостей, явищ культури, що вже склалася, була викликана 
певними обставинами, умовами, чинниками, що діяли на цю організацію у минулому і, можливо, що 
продовжують діяти зараз. Тому, перш ніж робити спроби змінити організаційну культуру будь-якого вектору, 
варто проаналізувати, чим було викликано появу цих особливостей, чи змінилися умови, і яку роль відіграють 
ці явища. 

Досліджуючи механізми формування організаційної культури підприємства необхідно приділити увагу 
факторам, що впливають на її формування. На практиці можна виділити цілий ряд чинників, що, на нашу 
думку, роблять найбільший вплив на формування організаційної культури. Основним чинником формування 
вважається вплив лідерів, що заснували компанію. Ці люди робили найбільш сильний вплив на формування 
культури організації, становлення організаційного клімату. Це, як правило, сильні особи, що мають чітко 
усвідомлювані цінності і ясне бачення того, якій має бути організація. Оскільки вони грали ключову роль у 
відборі початкового штату компанії, їх установки і цінності передавалися в готовому виді новим 
співробітникам. Результатом є те, що їх точка зору стає єдино прийнятою в організації, і продовжує існувати, 
поки засновники знаходяться “біля керма” компанії або навіть довше. Через деякий час причини, чому люди 
поступають таким або іншим чином, можуть бути забуті, проте цінності і філософію засновників вони 
увічнюють. 

Іншим важливим чинником є довкілля, організаційна культура часто розвивається або змінюється під 
впливом переживаних організацією зовнішніх  екстремальних подій. Споживачі, конкуренти, економічна та 
політична ситуація, держава і т. д. – усі ці чинники взаємодіють один з одним і накладають свій відбиток на 
організаційну культуру. Кожна організація повинна знайти свій імідж і нішу на ринку. Таким чином, 
організаційна культура формується під впливом  взаємодії із зовнішнім оточенням, яке може бути в стані 
постійної зміни. Звідси постійний тиск на організаційну культуру у бік її зміни з метою “підгонки” до 
зовнішнього оточення, особливо у бурхливі часи.  

Дуже важливою для формування ефективної організаційної культури є об’єктивна необхідність 
вироблення і підтримки ефективних робочих взаємовідносин серед членів організації.  

Структура робочої сили, її соціальний, віковий, освітній і кваліфікаційний склад роблять сильний 
вплив на стан організаційної культури компанії.  

І нарешті, національні культури, традиції роблять величезний вплив на становлення корпоративної 
культури і на бізнес в цілому. Японські компанії широко практикують групове ухвалення рішень і командну 
роботу.  

Перераховані чинники можуть бути доповнені іншими. Чинники впливають на організаційну культуру 
в комплексі. Дослідження їх впливу можна провести за допомогою статистичних методів. Результати 
комплексного аналізу чинників дозволяють грамотно і ефективно управляти розвитком організаційної культури 
[3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Досліджуючи дану наукову проблематику 
вбачаємо за необхідне зазначити, що складність і неоднозначність організаційної культури підприємств 
мережевих структур як об’єкту дослідження породжує велику кількість уявлень щодо її структури. 
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Результати значної кількості досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених дозволяє нам сформувати 
думку про те, що усвідомлення та формування організаційної культури підприємств мережевих структур 
дозволяє інтерпретувати наступні вектори розвитку: діяти ефективніше та результативніше, враховуючи 
тенденції, загрози та можливості; протидіяти стереотипам, які обмежують можливості працівників; усвідомити 
причетність працівників до колективної діяльності, свою невід’ємність; побудувати позитивний імідж 
підприємств мережевих структур; визначити правильну систему мотивації працівників; встановити місію та 
цілі підприємств мережевих структур, побудувати організаційні цінності та ідеали; зрозуміти індивідуальну та 
колективну поведінку, усвідомити стиль керівництва та питання лідерства. 
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