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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Необхідно зазначити, що дослідження спрямовані на 

вирішення дуже важливих організаційно-економічних завдань стратегії 

формування корпоративної культури на підприємствах машинобудування та 

ефективності від її реалізації. Вибір стратегії формування корпоративної 

культури  на підприємствах машинобудування в сучасних умовах відіграє 

важливу роль. Керівництво підприємств машинобудування не приділяє 

важливої уваги вибору стратегії при формуванні корпоративної культури. 

Корпоративна культура тісно пов’язана з розвитком нових технологій, 

маневрами конкурентів, раптовою зміною купівельних потреб, незапланованим 

збільшенням або зменшенням витрат. В реаліях сьогодення  на підприємствах 

машинобудування необхідно розробити механізм вироблення стратегії як 

основну складову формування стратегії корпоративної культури. Системне 

дослідження організаційно-економічних основ стратегії формування 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування України в 

сучасних умовах господарювання виділяє основні проблеми, які потребують 

науково-методичного обґрунтування та швидкого ефекту від їх вирішення. 

Основними проблемами є виявлення якісної стратегії формування 

корпоративної культури та одержання ефекту від її реалізації на підприємствах 

машинобудування України. 

Проблемами формування стратегії корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації займалися такі вчені: іноземні науковці: 

Ансофф І., Армстронг М., Вейл П., Даулінг Г., Камерон К., Котлер Ф., 

Маслоу А., Мільнер Б., Пітерс Т., Рюттенгер Р., Саймон Г., Уотермен Р. 

Великий внесок у дослідження цих проблем зробили українські науковці: 

Антонюк А.А., Ащаулов В.В., Бабміндра Д.І., Бала О.І., Боковець В.В., 

Бондарчук М.К., Брустінов Д.В., Винничук Р.О., Гарафонова О.І., Гончар О.І., 

Грибик І.І., Дацій О.І., Євтухова Т.І., Захарчин Г.М., Зінов'єв Ф.В., Іванов М.М., 

Ігнатьєва І.А., Ізюмцева Н., Карпенко О.В., Кривоносова О.В., 

Кригульська Т.Б., Легенько Ю.В., Любомудрова Н.П., Мостенська Т.Л., 

Пижинський Я.І., Родіонов О.В., Руденко О.М., Савіна Г.Г., Самчук Л.І., 

Смолінська Н.В., Співак В., Череп А.В., Череп О.Г., Шапошников К.С., 

Шмиголь Н.М.  

Взагалі, значна обмеженість теоретико-методологічних доопрацювань з 

визначених питань, які відповідають сучасним вимогам й потребам економіки, 

розвитку та управлінню підприємствами машинобудування підвищують 

актуальність, значущість, своєчасне проведення нових наукових досліджень в 

механізмі вироблення стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності її реалізації на підприємствах машинобудування, що зумовило 

вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами планами, темами. Тема 

дисертації відповідає науковому напряму кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування “Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи 
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розвитку”, “Економічні реформи в Україні та їх вплив на фінансово-кредитні 

відносини”, “Забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, 

страхових компаній та банків в період економічних перетворень” 

Національного університету “Запорізька політехніка”.   

Тематика дисертації відповідає пріоритетним напрямкам ревізування 

науково-дослідних програм національного і галузевого значення. Дисертація 

виконана в межах науково-дослідних робіт Національного університету 

“Запорізька політехніка” за темами: “Фінансово-кредитні відносини в Україні: 

стан та перспективи розвитку” (номер держаної реєстрації 0112U005352) (акт 

впровадження результатів від 11.01.2019 р.), в якій обґрунтовано складові 

корпоративної культури підприємства та основи успішної реалізації його 

стратегії; “Економічні реформи в Україні та їх вплив на фінансово-кредитні 

відносини” (номер державної реєстрації 0115U004678) (акт впровадження 

результатів від 14.01.2019 р.), в рамках якої виявлено особливості національної 

культури та її вплив на корпоративну культуру; “Забезпечення фінансово-

інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків в період 

економічних перетворень” (номер реєстрації 05318) (акт впровадження 

результатів від 23.01.2019 р.), в рамках якої удосконалено механізм 

взаємозв’язку між типами корпоративної культури і показниками ефективності 

на підприємствах машинобудування, алгоритм розробки та застосування моделі 

управління організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури. 

Робота виконана також в межах науково-дослідних робіт Національної 

металургійної академії України за держбюджетною темою “Моделювання 

економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання” (номер 

державної реєстрації 0116U008360) та ініційованою темою “Методологія 

соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань”  

(номер державної реєстрації 0116U006782), в рамках яких розроблено 

методологічний підхід до оцінки ефективності корпоративної культури 

підприємства, модель корпоративної культури в розрізі  

корпоративних ініціатив (довідка впровадження результатів №203 від 

05.11.2018 р.), а також в межах теми дослідження “Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” 

(номер державної реєстрації 0107U001146) (акт впровадження результатів 

№116 від 16.05.2019 р.), в якій досліджено основні напрямки формування 

ділової стратегії підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-

прикладних засад стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування. 

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність постановки та 

вирішення таких завдань: 

- удосконалити світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну 
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культуру вітчизняної та закордонної наукової спільноти; 

- розвинути сутність поняття “корпоративна культура”;  

- обґрунтувати принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури, від впровадження яких можна здійснювати прогнозування та 

перспективи; 

- доповнити етапи корпоративної стратегії з урахуванням специфіки 

діяльності підприємства; 

- розробити алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури; 

- розвинути механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування; 

- виконати співставлення механізмів впровадження і підтримки 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування;  

- розвинути механізм формування бізнес–стратегій з урахуванням 

відповідальності менеджерів за рівнями і ієрархії корпоративної культури 

підприємств машинобудування;  

- оцінити можливість корпоративної культури та обґрунтувати 

доцільність формування стратегії корпоративної культури; 

- розширити синергетичний механізм формування та розвитку 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування; 

- узагальнити модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку; 

- удосконалити методичний підхід до вибору стратегії і тактики 

корпоративної культури; 

- розробити методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства; 

- розробити механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури 

і показниками ефективності на підприємствах машинобудування; 

- розробити модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної діяльності; 

- удосконалити інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів 

інжинірингових технологій; 

- розробити методологічні підходи до прогнозування корпоративної 

культури на засадах оцінки її ефективності, використання формалізованих й 

неформалізованих методів та з урахуванням експертної оцінки корпоративної 

культури.  

Об’єктом дослідження є процес формування стратегії корпоративної 

культури та ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні та 

практичні засади формування стратегії корпоративної культури та ефективності 

від її реалізації на підприємствах машинобудування.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

складають сукупність прийомів, принципів, загальнотеоретичних, спеціальних, 
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міждисциплінарних методів наукового дослідження. Для досягнення 

встановленої мети та розв’язання визначених завдань використано наступні 

методи: метод теоретичного узагальнення – для формування власного підходу 

до розуміння ключових понять у царині сутності і структури, структурних 

елементів корпоративної культури, особливостей національної культури та її 

впливу на корпоративну культуру (підрозділи 1.1, 1.2, 1,3); методи 

дослідження операцій і теорії прийняття рішень – для розробки алгоритму 

моделі управління організаційною поведінкою, формування та підтримки 

корпоративної культури, вибору стратегії і тактики корпоративної культури 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 5.1); методи середніх та відносних величин – для 

дослідження стану розвитку підприємств машинобудування в Україні 

(підрозділ 3.1); балансовий, відсоткових чисел – для оцінки ефективності 

діючих стратегій, стійкості конкурентної позиції, доцільності вирішення 

формування стратегії та прогнозування розвитку підприємств 

машинобудування (підрозділи 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3); елементарні методи 

обробки показників у динаміці – для аналізу ресурсів і конкурентних 

можливостей підприємств машинобудування (підрозділи 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3); 

індексний – для розрахунку фінансових показників майнового стану, 

рентабельності, індексу цін на продукцію (підрозділи 3.1, 3.2, 4.2, 4.3); 

трендовий аналіз – для розрахунку прогнозу обсягу реалізованої промислової 

продукції підприємств машинобудування (підрозділ 5.2); морфологічний аналіз 

– для уточнення понятійно-категорійного апарату за проблемою (усі розділи 

дисертації); графічний – для наочного подання теоретичного і методичного 

матеріалу дисертації (усі розділи дисертації). 

Інформаційною базою дослідження виступають праці вітчизняних та 

зарубіжних науковців за проблемами формування стратегії корпоративної 

культури та ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування; 

щорічні фінансові звіти підприємств машинобудування; статистичні дані 

Державної служби статистики України; нормативно-правові акти України, що 

регламентують галузь машинобудування; інтернет-ресурси; результати власних 

напрацювань і спостережень. Економічні розрахунки виконані із  

застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій обробки 

статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

концептуальних, теоретичних, методологічних, методико-прикладних основ 

стратегії формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації 

на підприємствах машинобудування, що забезпечило одержання таких 

основних наукових положень:  

вперше: 

- розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства, який враховує показники освітнього 

рівня, кваліфікації, задоволення роботою; ґрунтується на експертній оцінці 

вагових коефіцієнтів показників ділової активності, що  
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дозволить підприємствам підвищити рівень корпоративної культури та її 

ефективність;  

- розроблено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної 

культури і показниками ефективності на підприємствах машинобудування, 

який ґрунтується на базових цінностях, демократії, співробітництві, довірі, 

чесності співробітників, що забезпечують командний дух, повагу та 

делегування повноважень в межах автократичного, ієрархічного, ринкового, 

інноваційного типів культури з метою пошуку ініціативи нових підходів і 

прагнень до успіху лідерства і концентрації на результат, що направлено на 

свободу думки й дії, успішне здійснення й реалізацію інновацій, високу 

креативність, самореалізацію задля підвищення показників ефективності 

діяльності, збільшення ринкового сегменту, фінансового зростання і лідерства 

на ринках та забезпечення кредитоспроможності як продукції, так й 

інноваційності підприємств;  

- розроблено модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної діяльності, розвитку, 

виходу на нові ринки, результативної інформаційної стратегії, яка забезпечує 

ділову активність, фінансову стабільність, платоспроможність, 

конкурентоспроможність підприємств та передбачає високі моральні якості 

керівників і робітників; сприяє дотриманню гендерної стратегії і моральним 

цінностям, а також направлена на виявлення й закріплення переваг 

підприємства на внутрішньому і світовому ринках; 

- розроблено алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури, який 

враховує п’ять етапів покрокового запровадження з урахуванням цілей, 

цінностей, стандартів, місії, застосування заходів щодо утилізації несумісних з 

корпоративною культурою дій, діагностики, моніторингу та оцінювання 

корпоративних новацій, що дозволить підприємствам забезпечити 

соціокультурні вимоги та корпоративний кодекс підприємства;  

- розроблено методологічні підходи до прогнозування корпоративної 

культури на засадах оцінки її ефективності за моделями закордонних науковців, 

на основі формалізованих та неформалізованих методів з урахуванням 

експертної рейтингової оцінки корпоративної культури, що надасть 

підприємствам машинобудування можливість швидко реагувати на зміни в 

фінансово-господарській діяльності підприємств, допоможе визначити стан 

корпоративної культури та відповідність діючої стратегії на підприємствах, 

позитивно вплине на підвищення прибутку, заохочення кадрового потенціалу, 

конкурентоспроможність, репутацію та імідж підприємств машинобудування і 

дозволить прогнозувати дані показники на перспективу;  

удосконалено: 

- світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну культуру, яке, 

на відміну від існуючих, враховує не лише ціннісний, а й поведінковий підходи 

до тлумачення сутності даного поняття через призму точок зору вітчизняних і 
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закордонних науковців, що розширює сприйняття характеристик і ґрунтується 

на досвіді як на вітчизняних, так і розвинутих країн світу;  

- принципи формування, розвитку і зміни корпоративної культури, які, 

на відміну від існуючих, враховують системність, гармонійність, усвідомлення, 

ресурсне забезпечення, що дозволяє не лише задовольнити стійкість  

до зміни внутрішнього й зовнішнього середовища, а й здійснювати 

прогнозування з урахуванням адаптаційних можливостей й сталого розвитку в 

перспективі; 

- механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, передбачає визначення місії, 

мети, завдань діяльності підприємства, що забезпечує баланс використання 

методів управління корпоративною культурою, контроль за досягненням 

індивідуальних і групових результатів (при необхідності коригування);  

- методичний підхід до вибору стратегії і тактики корпоративної 

культури, який, на відміну від існуючих, враховує взаємозв’язок оперативної 

роботи з тактичними завданнями, розподілом функціональних обов’язків, 

особливостями стратегічних й тактичних дій, що дозволяє мотивувати персонал 

підприємства в процесі формування і розвитку корпоративної культури на 

підприємстві;  

- удосконалено інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів 

інжинірингових технологій, які, на відміну від існуючих, передбачають 

врахування діджиталізації, швидкості інновацій, маркетинг, створення 

інноваційних екосистем, що дозволить підприємствам машинобудування 

формувати стратегію економічного зростання;  

набули подальшого розвитку: 

- визначення сутності поняття “корпоративна культура”, яку 

запропоновано розглядати як: скарбницю духовних, моральних, матеріальних 

аспектів і цінностей, техніко-інформаційних складових, які  

складалися в середовищі окремого підприємства та відображають 

індивідуальність й особливість, відповідають стратегії розвитку та 

ефективності втілення;   

- етапи розробки корпоративної стратегії, які, на відміну від існуючих, 

враховують специфіку, діяльність підприємства та передбачають формування 

функціональних стратегій, що забезпечують необхідність відповідальності 

керівників підприємства за масштаб, характер діяльності з метою уникнення 

проблем розвитку;  

- модель розвитку підприємств машинобудування на глобалізаційному 

ринку з урахуванням діджиталізації всіх процесів, запровадження передового 

досвіду, методів і процесів виробництва, що дозволить вибрати саме ті джерела 

фінансування діяльності, які забезпечать підвищення ефективності 

виробництва, створення належного бізнес-середовища та захоплення ринкової 

частки на світовому ринку;  

- співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної 
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культури на підприємствах машинобудування, які, на відміну від існуючих, 

враховують первинні й вторинні механізми формування, впровадження, 

закріплення з урахуванням оцінки та контролю критеріїв розвитку 

корпоративної культури;  

- синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної 

культури, який, на відміну від існуючих, направлений на встановлення та 

посилення взаємозв’язку й взаємодії елементів соціально-економічної  

системи структурних підрозділів підприємства. Для ефективного 

співробітництва необхідно, щоб працівники знали процеси, що протікають на 

підприємстві, функції, мету, специфіку роботи всіх структурних підрозділів 

підприємства;  

- механізм формування бізнес–стратегій, який, на відміну від існуючих, 

забезпечує підприємствам стійке конкурентне середовище на ринку та спонукає 

до об’єднання стратегічного зусилля всіх підрозділів підприємства, базується 

на відповідальності менеджерів за рівнями і ієрархією корпоративної культури 

підприємств машинобудування.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні, розвитку методико-прикладної бази забезпечення стратегії 

формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на 

підприємствах машинобудування. Результати наукових досліджень були 

використані Запорізькою торгово-промисловою палатою (довідка № 7 від 

10.01.2019 р.); Запорізьким благодійним фондом “Єдність за майбутнє” 

(довідка № 124-1/12 від 17.12.2018 р.); ПрАТ “Запорізький абразивний 

комбінат” (довідка № 9 від 15.01.2019 р.), ПрАТ “Гідросила ЛЄДА” (довідка 

№ 8 від 22.01.2019 р.), ПМВКП “Ассоль” (довідка № 7 від 31.01.2019 р.), 

Казенне підприємство “Науково-виробничий комплекс “Іскра” (довідка № 8 від 

01.02.2019 р.), ТОВ “ДТЕК Трейдінг” (довідка № 12 від 01.02.2019 р.), 

ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені 

академіка О.Г. Івченка (довідка № 25 від 11.02.2019 р.), ПАТ “Мотор Січ” 

(довідка № 133 від 02.04.2019 р.).  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

факультету економіки і управління Національного університету “Запорізька 

політехніка” під час викладання дисциплін “Проектне фінансування”, 

“Фінансовий аналіз”, “Фінанси підприємств”, “Фінанси, гроші і кредит” 

(довідка № 32-53/2645 від 10.07.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо стратегії 

формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на 

підприємствах машинобудування. Усі основні наукові положення, висновки та 

пропозиції, що винесені на захист, одержано автором самостійно. З наукових 

праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті результати, які отримано 

автором особисто. Власний науковий внесок здобувача в наукові роботи, 
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опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою 

дисертації. Матеріали та висновки кандидатської дисертації автора у цій роботі не 

використовувалися.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 

Міжнародна науково-практична конференція “Менеджмент у ХХІ сторіччі: 

методологія і практика” (м. Полтава, 16-17 травня 2013 р.); Науково-практична 

конференція, присвячена науковій діяльності завідувача кафедри економіки 

підприємства професора Івана Романовича Михасюка “Перспективи розвитку 

національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів” 

(м. Львів, 15 травня 2015 р.); Науково-практична конференція серед студентів, 

викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів “Тиждень науки” 

(м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р.); Міжнародний економічний науково-

практичний форум “Підприємництво і маркетинг у XXI столітті” 

(м. Хмельницький – Одеса, 23-25 вересня 2016 р.); XV Міжнародна науково-

практична конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” 

(м. Хмельницький – Одеса, 23-25 вересня 2016 р.); International scientific and 

practical conference “Problems and perspectives in European education 

development” (м. Прага, Чехія, 20-27 листопада 2016 р.); XVІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” 

(м. Хмельницький – Одеса, 15-17 вересня 2017 р.); ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації 

економіки України” (м. Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.); 

Науково-практична конференція “Тиждень науки” (м. Запоріжжя, 16-20 квітня 

2018 р.); І Всеукраїнська науково-практична конференція “Всеукраїнський 

семінар з проблем економіки інтелектуальної власності” (м. Київ, 18 травня 

2018 р.); ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління 

економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” 

(м. Хмельницький, 23-25 травня 2018 р.); XVII Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький – 

Одеса, 21-23 вересня 2018 р.); Международная научно-практическая 

конференция, посвящена 28-ой годовщине Комратского государственного 

университета “Наука, образование, культура” (м. Комрат, Молдова, 2019 р.); 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Фінанси, банківська 

система та страхування в Україні: стан проблеми та перспективи розвитку в 

кризовій економіці” (м. Дніпро, 21-22 березня 2019 р.);  

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави” (м. Запоріжжя, 18-19 квітня 

2019 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 55 наукових працях, з них: 13 монографій, 

з них 1 одноосібна, 24 статті у наукових фахових виданнях України (із них 11 
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статей у наукових фахових виданнях України, 13 статей у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття 

у науковому періодичному виданні іншої держави, 15 тез доповідей за 

матеріалами конференцій, 2 навчальні посібники. Загальний обсяг публікацій 

становить 84,55 друк. арк. (особисто автору належить 59,75 друк. арк.).  

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 

302 найменувань, 8 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 465 

сторінок, зокрема основний зміст роботи викладено на 365 сторінках тексту. 

Робота містить 87 таблиць та 49 рисунків.    

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано її мету та 

завдання, визначено об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову 

новизну, практичне значення отриманих результатів, вказано особистий внесок 

здобувача, подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – “Теоретичні засади до визначення корпоративної 

культури” – удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про 

корпоративну культуру; удосконалено принципи формування, розвитку і зміни 

корпоративної культури; проаналізовано підходи науковців та надано авторське 

вираження сутності поняття “корпоративна культура”.  

Виявлено, що корпоративна культура являє собою складний матеріально-

духовний феномен, системний за своєю сутністю. Тому розглядати її необхідно 

всебічно, із позицій різних сфер знання. Корпоративна культура формується і 

сприймається людською свідомістю, впливає на поведінку людини й спосіб її 

почувань та думання. В зв’язку з цим, удосконалено світове дерево пізнань 

наукової думки про корпоративну культуру з урахуванням іноземної та 

вітчизняної гілки пізнань, яке враховує поведінковий і ціннісний підхід та 

розширює сприйняття характеристик корпоративної культури. Обмежуватися 

організаційно-економічними або технічно-функціональними підходами замало. 

Феномен корпоративної культури вимагає усвідомлення і прийняття 

відповідної позиції з низки проблем, а саме проблеми змісту, який вкладається 

в дане поняття.   

На основі узагальнення підходів науковців до визначення сутності 

поняття “корпоративна культура” було відображено власне бачення сутності 

даного поняття “корпоративна культура”, яку запропоновано розглядати як 

скарбницю духовних, моральних, матеріальних аспектів і цінностей, техніко-

інформаційних складових, які складалися в середовищі окремого підприємства 

та відображають індивідуальність й особливість, відповідають стратегії 

розвитку та ефективності втілення. Світове дерево пізнань про корпоративну 

культуру базується на іноземній гілці наукової думки та українській гілці, 
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враховує ціннісний та поведінковий підхід, сприяє сприйняттю характеристик 

корпоративної культури й поєднує наукові школи.  

Визначено принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури, які поділяються на загальні та спеціальні й дотримання принципів 

корпоративної культури впливає на подальший її стан, ефективність прийняття 

управлінських рішень, результативність діяльності працівників. Дослідження 

принципів корпоративного управління та практика діяльності підприємства 

дозволили розширити принципи, які сприяють розвитку корпоративної 

культури. 

Корпоративна культура є важливим чинником оновлення економіки 

підприємства, тому необхідне її використання як інструмента  

управління, що формуватиме у свідомості людей прагнення працювати на 

єдину ціль, використовувати свої знання й досвід для досягнення успіху 

підприємства. 

Виявлено взаємозв’язок господарського менталітету й корпоративної 

культури, який базується на споріднених ознаках, функціях, структурі, рівнях, 

підсистемі, мотиваційному аспекті та стимулює розвиток ділової активності 

через міцний духовний фундамент. Духовна складова є домінуючою у 

світосприйнятті й життєдіяльності та адаптується через мережу корпоративного 

підприємництва. 

У другому розділі – “Теоретико–методологічні основи формування 

стратегії управління корпоративною культурою” – розроблено алгоритм 

розробки та застосування моделі управління організаційною поведінкою за 

допомогою корпоративної культури; розроблено методологічний підхід до 

оцінки ефективності корпоративної культури підприємства; розширено 

синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної культури; 

удосконалено механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування; співставлено механізми впровадження і підтримки 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування; доповнено етапи 

розробки корпоративної стратегії; удосконалено методичний підхід до вибору 

стратегії і тактики корпоративної культури; розвинуто механізм формування 

бізнес–стратегій.   

Встановлено, що корпоративну культуру підприємств машинобудування 

складають переконання, принципи бізнесу, традиції, робочі процедури, трудова 

атмосфера. Існуючі моделі управління організаційною поведінкою персоналу 

підприємств машинобудування не враховують численні соціальні  

фактори внутрішнього середовища. Тому, запропоновано алгоритм  

розробки та застосування моделі управління організаційною поведінкою за 

допомогою корпоративної культури, який допоможе підприємствам  

поетапно запроваджувати корпоративну культуру та застосувати  

такі моделі управління, які будуть відповідати стратегії, цінностям,  

цілям, місії підприємства. Це дозволить здійснити діагностику, моніторинг та 

надавати оцінку корпоративним новаціям, які забезпечать розробку 
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корпоративного кодексу підприємств та дотримання соціально-культурних 

вимог (рис. 1).  

Рис. 1. Алгоритм розробки та застосування моделі управління організаційною 

поведінкою за допомогою корпоративної культури підприємства 
Примітка: розроблено автором 

 

Визначено, шо корпоративна культура на підприємствах 

машинобудування складається не відразу, процес її формування складний й 

тривалий в часі. Сам процес розвивається за своїми специфічними законами, 

має свої принципи, та передбачає основні етапи формування. У зв’язку з тим, 

що корпоративна культура може частково змінюватися під впливом різних 

факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, процес розвитку 

корпоративної культури є безперервним. Взагалі, тільки культура визначає 

шляхи вирішення проблем і способи організації та взаємозв’язків в процесі 

організації діяльності підприємства. Тому всі перетворення локального чи 

глобального масштабу на підприємстві будуть неефективними без відповідної 

зміни корпоративної культури, так як вона має фундаментальне значення для 

вибору напрямків розвитку підприємства.  

Встановлено, що особливе значення має оцінка ефективності 

корпоративної культури підприємства. Тому запропоновано методологічний 

підхід до оцінки ефективності корпоративної культури підприємства, який 

враховує суттєві зміни зовнішнього середовища, адаптацію культури 

підприємства або окремих її елементів до цих змін, щоб не відбулося конфлікту 
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між цінностями, які провокує зовнішнє середовище з внутрішнім середовищем, 

дозволяє визначити ефективність управління поведінкою персоналу 

інструментами корпоративної культури на основі оцінки допустимості 

використання для кожного співробітника. 

Визначено, що управління процесом формування, розвитку та зміною 

корпоративної культури здійснюється на засадах стійких духовних зв’язків і 

комунікацій на підприємстві, підвищення кваліфікації персоналу, використання 

власних інноваційних розробок, забезпечує самоорганізацію системи і 

відповідно, встановлює та посилює взаємозв’язок елементів як виробничої, так 

і соціально-економічної системи. Тому, нами розширено синергетичний 

механізм формування та розвитку корпоративної культури на підприємствах 

машинобудування, який направлено на спільну роботу, що забезпечує 

досягнення синергетичного ефекту, відповідно до якого сумарна ефективність 

діяльності команди буде вища ніж звичайна сума результатів окремих 

працівників, так як дуже висококваліфіковані та професійні працівники мають 

потребу в співробітництві й допомозі колективу підприємства 

машинобудування.  

З’ясовано, що синергетичний механізм формування та розвитку 

корпоративної культури проявляється через встановлення та посилення 

взаємозв'язку і взаємодії елементів соціально-економічної системи (а саме, 

структурних підрозділів підприємства). Але для ефективного співробітництва 

необхідно, щоб працівники знали процеси, що протікають на підприємстві, 

функції, мету, специфіку роботи всіх структурних підрозділів підприємства. На 

сучасному підприємстві машинобудування недостатньо знати й уміти 

виконувати тільки свою, невелику частину цілого виробничого процесу, 

необхідно працювати над усім процесом, розуміти своє місце в ньому, бачити 

та знати кінцевий результат і бути зацікавленому в його досягненнях.  

Ефективна корпоративна культура, що орієнтує працівників на 

кооперацію, спільну роботу, забезпечує досягнення синергетичного ефекту, 

відповідно до якого сумарна ефективність діяльності команди буде вища, ніж 

звичайна сума результатів окремих працівників, адже навіть 

висококваліфіковані та професійні працівники мають потребу в співробітництві 

й допомозі колективу підприємства машинобудування.  

Встановлено, що на підприємствах машинобудування процес формування 

корпоративної культури здійснюється за допомогою зовнішньої адаптації та 

внутрішньої інтеграції підприємства до вимог ринку. Сучасні умови 

функціонування підприємств машинобудування пов’язують процес зовнішньої 

адаптації з пошуком підприємства своєї ніші на ринку продукції 

машинобудування та пристосуванням підприємств до зовнішнього середовища. 

Тому, удосконалено механізм формування корпоративної культури за 

допомогою зовнішньої адаптації та виживання підприємств машинобудування. 

Для підприємств він надасть змогу застосовувати весь набір методів управління 

корпоративною культурою та здійснювати постійний контроль за результатами 

діяльності кожного окремого працівника і підприємства в цілому (рис. 2).  
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Рис. 2. Формування корпоративної культури за допомогою механізму 

зовнішньої адаптації та виживання підприємств машинобудування 
Примітка: побудовано автором 
 

Обґрунтовано, що головою метою корпоративної культури виступає 

підвищення трудового потенціалу підприємства, який сприяє компетенції 

персоналу, що призводить до збільшення прибутковості діяльності та зростання 

прибутку. Удосконалено співставлення механізмів впровадження і підтримки 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування, що дозволить 

здійснювати контроль всіх бізнес-процесів на підприємстві та надавати оцінку 

їх ефективності; проводити навчання працівників, здійснювати рольове 

моделювання й наставництво; визначити поведінку лідерів у кризових 

ситуаціях та критерії рівня винагороди і статусу персоналу (рис. 3).  

Опрацювання літературних джерел до вибору стратегії і тактики 

формування корпоративної культури доводять, що для підприємств 

машинобудування стратегія виступає як ключова складова формування 

корпоративної культури. 

Визначено, що при виробленні стратегії враховують зміни в зовнішньому 

середовищі, де виникають стратегічні можливості, які потребують корегування 

окремих елементів сформованої стратегії. Поєднання стратегії й тактики 

свідчить про ефективне формування корпоративної культури. Тому 

удосконалено методичний підхід до вибору стратегії і тактики корпоративної 
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культури підприємства, який враховує сукупність факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища, умови конкуренції, можливості та загрози, спільні 

цінності та мотивацію персоналу, направлену на процес формування й розвитку 

корпоративної культури. Вибір тактики в процесі формування й розвитку 

корпоративної культури проявляє себе, як цільова допомога в реалізації 

стратегії.  

 
Рис. 3. Співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування 
Примітка: побудовано автором  
 

Формування й розвиток корпоративної культури для підприємства 

виявляється нововведенням, тому потрібно проводити роботу з персоналом та 

пристосувати його до змін. Встановлено, що корпоративна стратегія є 

загальним планом управління диверсифікованим підприємством та відображає 

важливі напрямки-масштаби і характер диверсифікації, тому нами доповнено 

етапи розробки корпоративної стратегії, що забезпечують необхідність 

відповідальності керівників підприємств за асортиментну політику і 

диверсифікацію діяльності підприємств. В результаті зміцнення конкурентних 

позицій підприємства корпоративна стратегія в даних галузях забезпечить 

зростання прибутковості всіх підрозділів підприємства. 

Результати проведеного дослідження підтверджують важливість 

механізму формування бізнес-стратегій на підприємствах машинобудування. 

Встановлено, що бізнес-стратегія направлена на успішне функціонування 

підрозділів підприємств з описом шляхів створення стабільної і довгострокової 

конкурентної позиції даного підрозділу. Бізнес-стратегія дозволяє здійснювати 

управління одним підрозділом для досягнення його оптимальної 

продуктивності. Нами розвинуто механізм формування бізнес–стратегій, який 

Співставлення 

механізмів 

впровадження і 

підтримки 

корпоративної 

культури на 

підприємствах 

машинобуду-

вання 

Первинні механізми 

впровадження корпоративних 

основ 

Вторинні механізми чіткого 

формування та закріплення 

корпоративних основ 

♦ Структура і механізм  

♦ Підприємства 

♦ Організаційні системи та 

процедури 

♦ Організаційні звичаї та 

ритуали 

♦ Дизайн фізичного простору, 

фасадів і будівель 

♦ Історії, легенди і міфи про 

визначних осіб і події 

♦ Офіційне визнання  

філософії, цінностей і 

переконань на підприємстві 

♦  Оцінка і контроль явищ і 

процесів з боку лідерів 

♦ Поведінка лідерів у 

критичних ситуаціях і під час 

організаційних криз 

♦ Об'єктивні критерії розподілу 

дефіцитних ресурсів 

♦ Свідоме рольове 

моделювання, навчання і 

наставництво 

♦ Об'єктивні критерії 

визначення рівня винагороди і 

статусу працівника 

♦ Об'єктивні критерії при наймі, 

відборі, просуванні і звільненні 

працівників підприємства 



15 

 

враховує наступні елементи: реакцію на зміни в галузі та економіці в цілому, в 

юридичній, політичній та інших значущих сферах; розробку конкурентної 

стратегії і ринкової політики, що забезпечують стійку перевагу на ринку; 

накопичення необхідних знань і засобів виробництва; координація стратегічних 

ініціатив функціональних підрозділів; вирішення конкретних стратегічних 

проблем підприємств. Саме даний механізм формування бізнес–стратегії 

підприємства може бути доцільним в даній конкурентній ситуації, при 

існуючих тенденціях в економіці, рівні розвитку технологій, демографічній 

структурі і потребах покупців, законодавчій базі.  

У третьому розділі – “Оцінка стану розвитку та стратегії ефективності 

використання корпоративної культури підприємств машинобудування” –

узагальнено модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку; розроблено механізм взаємозв’язку між типами 

корпоративної культури і показниками ефективності на підприємствах 

машинобудування.  

З’ясовано, що в умовах Євроінтеграції країни головним виступає 

механізм всестороннього розвитку та застосування чітко розробленої стратегії 

формування корпоративної культури підприємств машинобудування, від якого 

залежить подальше існування їх на ринку, взаємозв’язок з партнерами по 

бізнесу, з попитом на продукцію, з вмінням протистояти конкурентному 

середовищу, сприяти ефективним економічним зв’язкам підприємств 

машинобудування. 

Для створення сталої та конкурентної індустрії Євросоюзу створено нову 

Рамкову програму досліджень та інновацій HORIZON 2020, яка здатна 

створювати нові робочі місця, стимулювати економічний розвиток та 

конкурентні умови, сприяти поліпшенню умов життя людей. Нами 

встановлено, що дана програма буде позитивно впливати на подальший 

розвиток підприємств машинобудування та корпоративної культури, підвищить 

конкурентоздатність підприємств та продукції.  

Для підприємств машинобудування в умовах глобалізаційних викликів 

важливим є визначення джерел фінансування, використання новітньої техніки і 

технології та проведення їх модернізації з метою підвищення ефективності 

виробництва. Край необхідним є запровадження передового досвіду, 

інноваційних методів і процесів з урахуванням діджиталізації всіх процесів 

виробництва. Тому, побудовано модель розвитку підприємств 

машинобудування України на глобалізаційному ринку. Дана модель дозволить 

підприємствам машинобудування визначити своє місце на європейському 

ринку, намітити перспективи розвитку, нові можливості співпраці з 

європейськими підприємствами та підвищити рівень корпоративної культури 

вітчизняних підприємств. 

З’ясовано, що на підприємствах машинобудування управління 

корпоративною культурою тісно пов’язано з показниками майнового стану, 

платоспроможністю, ліквідністю та фінансовою стійкістю. Від їх величини та 

структури залежить рівень корпоративної культури та соціально-економічний 
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розвиток підприємства, стан розвитку корпоративної культури (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз показників майнового стану підприємств машинобудування  

2013-2017 рр. 
Показник  Періоди Відхилення (±) 2017 р.  від 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 

ПАТ “Турбоатом” 
 

Валюта балансу 3236826 3721030 4019084 4818962 4742844 1506018 1021814 723760 -76118 

Середня величина 
основних засобів 

337964 420116 493353 498035,5 1476367 1138403 1056251 983014 978331,5 

Фондоозброєність 55,85 73,15 104,99 134,31 421,7 365,85 348,55 316,71 287,39 

Фондовіддача 
основних фондів 

5,15 4,32 5,46 4,35 1,61 -3,54 -2,71 -3,85 -2,74 

Частка основних 
засобів в активах 

0,3 0,28 0,31 0,27 0,29 -0,01 0,01 -0,02 0,02 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

0,67 0,66 0,6 0,62 0,63 -0,04 -0,03 0,03 0,01 

Коефіцієнт 
оновлення 
основних засобів 

0,93 0,86 0,95 0,96 0,13 -0,8 -0,73 -0,82 -0,83 

Коефіцієнт 
мобільності 
активів 

4,62 5,2 4,86 6,91 1,91 -2,71 -3,29 -2,95 -5 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 
 

Валюта балансу 3720307 3563315 3622264 3708752 4383956 663649 820641 761692 675204 

Середня величина 
основних засобів 

806018 905967 9868005 924660,5 924660,5 118642,5 18693,5 -
8943344,5 

0 

Фондоозброєність 166,74 240,31 342,45 350,12 511,7 344,96 271,39 169,25 161,58 

Фондовіддача 
основних фондів 

4,96 1,72 1,07 2,46 1,76 -3,2 0,04 0,69 -0,7 

Частка основних 
засобів в активах 

0,21 0,25 0,28 0,28 0,3 0,09 0,05 0,02 0,02 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

- 0,12 0,0088 -0,07 -0,0088 - -0,1288 -0,0176 0,0612 

Коефіцієнт 
оновлення 
основних засобів 

0,91 0,88 1 1 1 0,09 0,12 0 0 

Коефіцієнт 
мобільності 
активів 

1,08 0,68 0,52 0,6 0,74 -0,34 0,06 0,22 0,14 

Примітка побудовано автором  

 

На підприємстві ПАТ “Турбоатом” доцільним є збільшення валюти 

балансу, ефективності використання основних фондів, створення умов до 

збільшення чисельності робітників, підвищення рівня корпоративної культури. 

З урахуванням виконаного аналізу підприємству 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” необхідно підвищити ефективність 

використання основних фондів, вийти на нові ринки збуту продукції й таким 

чином залучити робітників на підприємство, створити нові робочі місця.  

Загалом, в оцінюванні ефективності корпоративної культури виступає 

аспект, що пов'язаний з технічною складовою проведення цієї оцінки через 
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феноменальність даного поняття, його багатоаспектність, неоднозначність. 

Важливою проблемою виступає установлення залежності між впливом 

корпоративної культури на розвиток підприємств машинобудування та її 

фінансовими результатами. 

З’ясовано, що основним показником впливу корпоративної культури на 

ефективність функціонування підприємства є його репутація та імідж, які 

відображають зовнішній прояв стану і рівня корпоративної культури. Всі 

результати господарської діяльності підприємства конкретно залежать від 

ділової репутації та іміджу підприємства, а це спонукає вітчизняні і зарубіжні 

підприємства вкладати значні засоби у формування позитивного іміджу за 

допомогою рекламних кампаній, соціальних програм та ін. Тому було 

розроблено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури і 

показниками ефективності на підприємствах машинобудування (рис. 4).  

 
Рис. 4. Механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури і 

показниками ефективності на підприємствах машинобудування 
Примітка: побудовано автором  

 

Доведено, що важливим показником впливу корпоративної культури на 

ефективність діяльності підприємства є показник, який сприяє підвищенню 

ефективності роботи персоналу підприємства. Ті співробітники, які працюють 

на підприємстві тривалий час, є лояльними і задоволеними своєю працею. 

Підприємствам особливо властивий високий рівень згоди серед співробітників 

щодо базових переконань цінностей, якими вони керуються в своїй діяльності. 

Типи 

культур 

Автократичний Ієрархічний Ринковий Інноваційний 

Базові 

цінності 

Демократія, 

співробітництв

о, довіра, 

чесність. 

Робота в 

команді, 

повага, 

делегування 

повноважень 

Механізми, 

інструкції, 

авторитет влади, 

ієрархія, воля 

керівництва, 

сильне 

авторитарне 

керівництво, 

дисципліна і 

порядок 

Ініціатива і 

пошук нових 

підходів, 

орієнтація на 

ринок, 

індивідуалізм, 

прагнення до 

успіху, 

лідерства, 

концентрація на 

результат 

Свобода думки і 

дії, напрям на 

успішне 

здійснення 

проектів, 

інновацій, висока 

креативність. 

Самореалізація 

Показники 

оцінки 

ефектив-

ності 

Рентабель-

ність, 

своєчасність, 

стабільність 

функціону-

вання 

Надійність 

поставок, 

гнучкі 

календарні 

графіки, 

низькі 

витрати, 

рентабель-

ність 

Збільшення 

ринкового 

сегменту, 

фінансове 

зростання, 

лідерство на 

ринку. Зростання 

обсягів продажу 

Виробництво 

унікальних і нових 

продуктів чи послуг. 

Показники 

конкурентоспроможно

сті як організації, так і 

її продукту. Загальний 

рівень інноваційності 

на підприємстві 
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На таких підприємствах панує сприятливий соціально-психологічний клімат, 

співробітники добре згуртовані і об’єднані спільною метою, а це позитивно 

позначається на якості праці. Всі ці заходи допомагають підвищити загальну 

ефективність підприємства.  

У четвертому розділі – “Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей 

підприємств машинобудування” – проаналізовано існуючі методичні підходи 

до оцінки ефективності діючих стратегій підприємств машинобудування з 

узгодженням корпоративної культури; обґрунтовано стійкість конкурентної 

позиції підприємств машинобудування та доцільність формування стратегії 

корпоративної культури підприємств машинобудування. 

Доведено, що аналіз діяльності підприємств машинобудування визначає 

відповідність фактичних даних підприємств їх стратегіям розвитку, а також 

конкурентним можливостям. Тому, рекомендовано в процесі аналізу діяльність 

підприємства досліджувати за такими параметрами: ефективність діючої 

стратегії підприємств машинобудування, сильні й слабкі сторони підприємств, 

можливості та загрози, конкурентоспроможність продукції підприємств, 

стійкість конкурентної позиції в порівнянні з основними суперниками. 

Ефективність таких стратегій залежить від об’єктивності оцінювання. Для того, 

щоб уникнути кризових явищ, забезпечити стійке економічне зростання і, 

відповідно, зміцнення позицій з корпоративної культури на підприємствах 

машинобудування, необхідно підвищувати ділову активність, яку представлено 

в табл. 2. 

Таблиця 2 

Аналіз показників ділової активності на підприємствах машинобудування 

Роки 
Періоди 

Рентабельність активів 
% 

Рентабельність капіталу 
% 

Рентабельність продажу 
% 

Рентабельність 
виробництва % 

1 2 3 4 5 

ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування” 

2013 -7.5 -10 6,7 7,2 

2014 -7.2 -74 17 21 

2015 -4.2 -44 33 50 

2016 9,1 6,9 31 44 

2017 -7 -8 23 30 

ПАТ “Мотор Січ” 

2013 18 11 29 41 

2014 17 12 36 55 

2015 28 20 51 106 

2016 13 9 43 75 

2017 6 6 -3,41 70 

ПАТ “Полтавський турбомеханічний завод” 

2013 8,4 5,7 9,9 11 

2014 3,2 3,2 10,3 11,5 

2015 19,5 16 19,8 4,3 

2016 1,45 1,3 -4,4 4,3 

2017 0,65 0,53 0,085 0,085 

ПАТ “Турбоатом” 

2013 22 18 40 64 

2014 22 17 15 18 

2015 49 41 49 94 

2016 27 22 44 79 

2017 18 15 50 98 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 

2013 32 25 35 53 

2014 -64 -64 19 24 

2015 -74 -74 8,0 8,6 

2016 -25 -25 40 65 

2017 -110 -11 25 33 

Примітка побудовано автором  

 

Встановлено, що стійкість конкурентної позиції підприємства 

машинобудування оцінюється за витратами. Чим вище витрати виробництва 

підприємств машинобудування у порівнянні з витратами конкурентів, тим 

уразливіше їх конкурентна позиція і, відповідно, нижчі можливості 

задоволення потреб працівників в формуванні корпоративної культури.  

Визначено, що на підприємствах ПАТ “Запорізький завод важкого 

кранобудування”, ПАТ “Мотор Січ”, ПАТ “Турбоатом”, 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” постійно здійснюються заходи по зниженню 

витрат, засновані на комплексному підході: вдосконаленні виробничого 

процесу, розвитку інфраструктури, комплексному заощадженню використання 

ресурсів підприємств машинобудування, що підвищить їх конкурентоздатність, 

рівень корпоративної культури, збільшить прибутковість, підвищить 

платоспроможність.  

Сформульовано, що на основі дослідження доцільності вирішення 

формування стратегії корпоративної культури підприємств машинобудування, 

ефективна стратегія повинна утримувати всі варіанти рішення всіх стратегічних 

проблем даних підприємств. Згідно результатів оцінки сильних й слабких 

сторін підприємств машинобудування було віднесено до сильних сторін: 

ефективна стратегія, сильна торгова марка і репутація, право власності на 

ключові технології, високий рівень обслуговування покупців, достатність 

фінансових ресурсів. До внутрішніх слабких сторін належать: застарілі 

виробничі потужності, внутрішні виробничі проблеми, низький рівень 

завантаження виробничих потужностей. Для аналізованих підприємств 

необхідно реалізувати стратегію модернізації виробництва, яка дозволить 

знизити витрати та зупинить процес падіння обсягу реалізації на 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор”, ПАТ “Запорізький завод важкого 

кранобудування”. 

Доведено, що підприємствам машинобудування, щоб досягти успіху 

необхідні ресурси для забезпечення конкурентних переваг. Ресурсний 

потенціал підприємств машинобудування, який необхідний для успішної 

конкурентної боротьби, складається з таких складових: інтелектуальний 

капітал, досвід та знання підприємств, унікальні навички, ринкові досягнення 

та стратегічно цінні активи. Механізм мобілізації ресурсів для одержання 

конкурентних переваг включає такі елементи: конкурентні можливості, 

ключові та характерні компетенції, стратегічно значимі активи, успіх на ринку, 

конкурентні переваги.  
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У п’ятому розділі – “Формування стратегій підприємств 

машинобудування на підставі розвитку корпоративної культури” –

удосконалено інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів 

інжинірингових технологій підприємств машинобудування; розроблено модель 

корпоративної культури в розрізі корпоративних ініціатив підприємств 

машинобудування; розроблено методологічні підходи до прогнозування 

корпоративної культури на засадах оцінки її ефективності за моделями 

закордонних науковців.  

Виявлено, що впровадження української стратегії індустрії 4.0 на 

підприємствах машинобудування для українського внутрішнього ринку є 

каталізатором зростання промисловості та оборонно-промислового комплексу, 

залучення до діджиталізації української промисловості та  

енергетики ІТ-сектору, науки. Це надасть підприємствам  

машинобудування робочі місця та замовлення в Україні, включаючи численні 

дані підприємств; буде мати позитивний вплив на всю екосистему  

промислових машинобудівних хайтек-сегментів; підвищить збільшення 

конкурентоздатності своїх товарів та технологій, що позитивно  

вплине на підвищення інноваційності товарів й послуг та швидкість 

впровадження інновацій, створення потужного маркетингу,  

укріплення корпоративної культури. Тому, удосконалено інноваційну модель 

взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій, що дозволить 

підприємствам машинобудування формувати стратегію економічного зростання 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Інноваційна модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових 

технологій на основі хайтек цифрових технологій 
Примітка: побудовано автором  

Машино-, приладо-, 
авіабудування. 
Комплексний 
інжиніринг. 

Проектування 
технологій та 
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переробна. 
Металургія. 
Енергетика. 
Нафтогаз. 

Фармацевтична. 
Будівельні матеріали. 
Інфраструктура міст. 

Інноватори 4.0: 
вендори ІТ-АСУ, 

розробники, системні 
інтегратори, центри 

R&Q 

Manufacturing 

• машини та лінії; 
• технологічні та б-
процеси; 
• інфраструктура, 
енергетика; 
• логістика 

Industry 4.0 
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Industrial Engineering 
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− електротехніка; 
− електроніка; 
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− комплексний 
інжиніринг 
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Обґрунтовано, що нові стратегічні ініціативи є основою для стратегічного 

поліпшення загальної ефективності підприємств машинобудування та стану 

корпоративної культури. Для того, щоб підвищити ефективність корпоративної 

культури, необхідно реалізувати стратегію підприємств машинобудування. 

Тому, розроблено модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної діяльності, розвитку, 

виходу на нові ринки. Її запровадження буде сприяти дотриманню  

гендерної стратегії, підвищенню моральних цінностей, збереженню ресурсної 

бази та підвищенню ефективності її використання з метою зростання її 

масштабів, забезпечить конкурентоздатність підприємства на світовому ринку 

(рис. 6). 

 

Корпоративна культура підприємств машинобудування 

Корпоративна культура в реалізації стратегії підприємств машинобудування 
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Рис. 6. Модель корпоративної культури в розрізі корпоративних ініціатив 

підприємств машинобудування 
Примітка: побудовано автором 

 

Оцінка та діагностика корпоративної культури повинна проводитися на 

засадах загального організаційного розвитку підприємств машинобудування 

згідно стратегії й поставлених цілей. В зв’язку з цим, було розроблено 

методологічні підходи до прогнозування корпоративної культури з 

урахуванням експертної рейтингової оцінки. Розроблений методологічний 

підхід дозволить підприємствам машинобудування визначити  

стан корпоративної культури на сучасному етапі та її бачення у  

майбутньому періоді, відповідність діючої стратегії, позитивно вплине на 

підвищення прибутку, заохочення кадрового потенціалу та на  



22 

 

прогнозування показників в перспективі. На основі методологічного підходу 

спрогнозовано обсяг реалізованої промислової продукції  

підприємств машинобудування з урахуванням рівня корпоративної культури 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Розрахунок прогнозу обсягу реалізованої промислової продукції підприємств 

машинобудування за видами економічної діяльності у 2016-2020 рр. 

Період (рік/квартал) 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, млн. 

грн. 

Ковзаюча 

середня за 

чотири 

квартали 

Сума 

двох 

сусідніх 

значень 

Центрована 

середня, тренд, 

млн. грн. 

Витрати 

/Тренд 

*100 

2016/1 22962,2     

2016/2 51002,5     

2016/3 79929,9 67565,48 137198,38 68599,19 58,26 

2016/4 116367,3 69632,9 142686,63 71343,32 81,55 

2017/1 31231,9 73054,63 151381,78 75690,90 20,63 

2017/2 64689,4 78327,15 165166,73 82583,37 39,17 

2017/3 101020,0 86839,58 175454,83 87727,42 57,58 

2017/4 150417,0 88615,25 185426,45 92713,23 81,12 

2018/1 38334,6 96811,2 204837,85 102418,92 18,71 

2018/2 97473,2 108026,65 223974,82 111987,41 43,52 

2018/3 145881,8 115948,17 248613,27 124306,63 58,68 

2018/4 182103,1 132665,1 252728,72 126364,36 72,05 

2019/1 105202,3 120063,62 227162,39 113581,19 46,31 

2019/2 47067,3 107098,77 206251,95 103125,97 22,82 

2019/3 94022,4 99153,18    

2019/4 150320,7     

Сезонна варіація 

Рік Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4  

2016   58,26 81,55  

2017 20,63 39,17 57,58 81,12  

2018 18,71 43,52 58,68 72,05  

2019 46,31 22,82   Разом 

Нескор. сер. 28,55 35,17 58,17 78,24 200,13 

Скорект. сер. 28,55 35,25 58,68 78,30 200,78 

Прогноз тренда млн. 

грн. 2020 р. 
105150,0 105151,5 10515,30 105104,5  

Сезонний чинник, % 28,55 35,25 58,68 78,30  

Прогноз обсягу 

продажів на 2020 р., 

млн. грн. 
30020,33 37065,90 61703,78 82296,82  

Примітка: сформовано автором на підставі статистичної інформації Державної 

служби статистики України  

 

Запропоновано до показників оцінювання діючої стратегії підприємств 

машинобудування віднести такі показники та оцінити їх за балами: зростання 

обсягів продажу підприємства – 20 б., зміна прибутку – 15 б., динаміка чистого 

прибутку – 15 б., собівартість – 15 б., коефіцієнт оборотності запасів – 10 б., 

чистий прибуток на одну акцію – 10 б., репутація підприємства та імідж в балах 

– 15 б., всього балів – 100 б. Апробацію результатів аналізу стратегії здійснено 

на підприємствах машинобудування (табл. 4).  
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Таблиця 4 

Результати аналізу стратегій підприємств машинобудування 

Показники 

оцінювання стратегії 

підприємства 

Період 

ПАТ 

“Мотор 

Січ” 

ПАТ “Полтавський 

турбомеханічний 

завод” 

ПАТ 

“Турбоатом” 

ПрАТ 

“Запоріжтран

сформатор” 

ПАТ “Запорізький 

завод важкого 

кранобудування” 

Зростання обсягів 

продажу 

підприємства 

20/15 20/10 20/18 20/17 20/18 

Зміна прибутку 15/12 15/8 15/13 15/13 15/13 

Динаміка чистого 

прибутку 
15/12 15/8 15/12 15/8 15/3 

Собівартість 15/13 15/12 15/13 15/10 15/8 

Коефіцієнт 

оборотності запасів 
10/6 10/7 10/9 10/6 10/5 

Чистий прибуток на 

одну акцію 
10/9 10/5 10/9 10/3 10/2 

Репутація 

підприємства та 

імідж в балах 

15/3 15/0 15/3 15/3 15/0 

Всього балів 100/70 100/50 100/77 100/60 100/49 

Примітка побудовано автором  

 

За результатами аналізу стратегії виявлено, що найбільш ефективна 

стратегія у ПАТ “Турбоатом” – 77 балів, перше місце, друге місце посідає 

ПАТ “Мотор Січ” – 70 балів, третє місце займає 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” – 60 балів, четверте місце обіймає 

ПАТ “Полтавський турбомеханічний завод” – 50 балів, п’яте місце охоплює 

ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування” – 49 балів. Стан 

корпоративної культури має тісний взаємозв’язок з стратегією даних 

підприємств: яка стратегія, така і корпоративна культура. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та 

обґрунтовано вирішення науково-практичної проблеми щодо стратегії 

формування корпоративної культури та ефективність від її реалізації на 

підприємствах машинобудування. Отримані під час проведення наукового 

дослідження методологічні, практичні результати надають змогу зробити такі 

висновки: 

1. Удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну 

культуру, яке базується на наукових наопрацюваннях вітчизняних та 

закордонних науковців. Нами було виділено ціннісний та поведінковий підходи 

до бачення сутності поняття, що розширює сприйняття характеристик. Таке 

визначення може використовуватися науковою спільнотою для подальших 

досліджень в процесі формування корпоративної культури на промислових 

підприємствах.  

2. На підставі дослідження різних трактувань поняття “корпоративна 

культура”, їхнього узагальнення та порівняння розвинуто визначення даної 

економічної категорії з позиції духовних, моральних, матеріальних аспектів і 
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цінностей, техніко-інформаційних складових, які складалися в середовищі 

окремого підприємства та відображають індивідуальність й особливість, 

відповідають стратегії розвитку та ефективності втілення. Такий новий підхід 

комплексних досліджень сутності поняття “корпоративна культура”, 

осмислення його між суб’єктами та об’єктами підприємств машинобудування 

сприяє укріпленню стратегії і тактики, корпоративній культурі, підвищенню 

ефективності від її впровадження, дотримання гендерної політики 

підприємства.  

3. Узагальнено та доповнено принципи формування, розвитку і зміни 

корпоративної культури, від впровадження яких можна здійснювати 

прогнозування та намітити подальші перспективи розвитку підприємств. Дані 

принципи відрізняються від існуючих тим, що сприяють розвитку 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування, відображають 

вихідні засади та положення з ефективного управління персоналом.  

Виявлено, що дотримання принципів корпоративної культури впливає на 

подальший її стан, ефективність прийняття управлінських рішень, 

результативність діяльності працівників. Корпоративна культура виступає 

важливим чинником поновлення економічних процесів на підприємстві, тому її 

потрібно використовувати як дієвий інструмент управління, що формує в 

уявленні працівників прагнення досягти єдиної цілі в роботі, використовувати 

свої знання та досвід для успішного розвитку підприємства. 

4. З урахуванням специфіки підприємств машинобудування доповнено 

етапи корпоративної стратегії, що ґрунтуються на основі функціональних 

стратегій та передбачають необхідність впровадження на підприємствах, 

відстеження та пристосування нових технологій, врахувати маневреність 

конкурентів, появу нових законів.  

5. Встановлено, що для того, щоб бути ефективною, корпоративна 

культура повинна підтримувати місію, цілі та конкуренту стратегію розвитку 

підприємства. В реальних умовах дуже проблематично змінити вже 

сформовану корпоративну культуру, чим довести нові переконання на недавно 

створеному підприємстві. Тому, було розроблено алгоритм розробки та 

застосування моделі управління організаційною поведінкою за допомогою 

корпоративної культури, який складається з п’яти етапів та допомагає 

визначити тип корпоративної культури, узгоджує цінності певного типу 

культури, сприяє розробці й запровадженню корпоративної культури, коригує 

застосування заходів з виокремлення та утилізації тих, що не сумісні з 

корпоративної культури, дозволяє проводити діагностику, моніторинг та 

оцінювати нові корпоративні новації.  

6. Розвинуто механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування. Даний механізм має тісний взаємозв’язок з пошуками та 

знаходженням підприємств своєї особливої ніші на ринку машинобудування та 

її пристосуванням до мінливого зовнішнього середовища. Доведено, що на 

процес внутрішньої інтеграції впливає встановлення й підтримка ефективних 
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відносин в результаті роботи між членами колективу підприємства. Такий 

механізм дозволяє підприємствам машинобудування визначити місію, мету та 

намітити її головні завдання, здійснити вибір стратегії, створити інформаційну 

систему, використовувати засоби й методи для досягнення цілей діяльності 

підприємства та корекцію.  

7. Доведено, що головною метою корпоративної культури є збільшення 

трудового потенціалу промислових підприємств, що сприяє зростанню 

компетенції персоналу, прибутку підприємства. Тому необхідно підтримувати 

заходи розвитку корпоративної культури та впроваджувати їх планово й 

системно, що допоможе сформувати в колективі співробітників спільний 

інноваційний образ корпоративної культури підприємства. В результаті чого, 

виконано співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування, що допоможуть оцінити та 

здійснити контроль розвитку корпоративної культури.  

8. Розвинуто механізм формування бізнес–стратегій, який базується на 

відповідальності менеджерів за рівнями та ієрархії корпоративної культури. 

Даний механізм формування бізнес-стратегії відповідає внутрішньому й 

зовнішньому середовищу оточення підприємства, швидко реагує на зміни цього 

середовища, підлягає коригуванню, забезпечує стійку конкурентну перевагу, 

послідовність дій, дозволяє отримати прибуток та зайняти лідируючі позиції на 

ринку.  

9. Встановлено, що ефективна корпоративна культура орієнтує 

працівників на спільну роботу і кінцевий результат діяльності підприємств. 

Саме така кооперація забезпечує досягнення синергетичного ефекту від 

спільної роботи працівників, які володіють знаннями, навичками і здібностями, 

що дозволяє успішно виконувати роботу та має необхідні умови і спонукальні 

мотиви, впливаючи на ключові цінності підприємства. Розширено 

синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної культури з 

урахуванням пріоритетів розвитку підприємства та елементів соціально- 

економічної системи. Виявлено, що він проявляється через структурні 

підрозділи підприємства. Ефективна корпоративна культура досягає 

синергетичного ефекту на підприємствах машинобудування завдяки командній 

діяльності колективу підприємства.  

10. Встановлено, що підприємства машинобудування уже сьогодні 

забезпечують 75% експорту Євросоюзу та 80% всіх інновацій. Тому 

узагальнено модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку, яка базується на новій стратегії розвитку з 

урахуванням визначення пріоритетів найсучасніших виробничих технологій та 

інновацій для докорінної зміни промислового ландшафту Європи та зміцнення 

її конкурентоспроможності. Узагальнення моделі розвитку підприємств 

машинобудування на глобалізаційному ринку з урахуванням такої стратегії 

направлено на реіндустріалізацію в Європі, проведення нової промислової 

революції.  
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11. Визначено, що при формуванні на підприємствах машинобудування 

корпоративної культури поєднання стратегії із тактикою сприяє підвищенню 

ефективності діяльності. Вибір тактики здійснюється послідовно й поетапно на 

основі вже виробленої та прийнятої на підприємстві стратегії. Тактика 

координує процес реалізації стратегії. В зв’язку з цим удосконалено 

методичний підхід до вибору стратегії і тактики корпоративної культури 

шляхом врахування взаємозв’язку оперативної роботи з тактичними 

завданнями, що дозволяє забезпечити узгоджену роботу всіх підрозділів 

підприємства з урахуванням розподілу функціональних обов’язків і мотивації 

персоналу підприємства.  

12. Доведено, що оцінка ефективності корпоративної культури на 

підприємствах машинобудування має велике значення, пов’язана із технічною 

складністю здійснення такої оцінки, відображає багатоаспектність та 

неоднозначність даного поняття. Тому розроблено методологічний підхід до 

оцінки ефективності корпоративної культури підприємства, який ґрунтується 

на показниках ділової активності підприємства, освітнього рівня персоналу та 

враховує експертну оцінку показників. Такий підхід дозволить підприємствам 

машинобудування вирішувати не лише економічні проблеми (ефективність, 

якість і інше), але й враховувати чинники мотивації на підприємстві, 

соціального клімату в колективі та інші складові корпоративної культури.  

13. Встановлено, що на підприємствах машинобудування велике 

значення в процесі управління колективом відіграє тип корпоративної 

культури, який може бути внутрішнім джерелом інноваційного розвитку й 

примноженням потенціалу підприємства машинобудування. Він має великий 

вплив на задоволення робітників працею, соціально-психологічний клімат, 

згуртованість, об’єднання спільною метою, що потім позначається на якості 

праці. Тому, удосконалено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної 

культури і показниками ефективності, який включає при автократичній і 

ієрархічній культурі – показники рентабельності, своєчасності, стабільності 

функціонування і передбачуваності; при домінуванні інноваційного або 

ринкового типу корпоративної культури, серед важливих показників 

ефективності перевагу доцільно віддати показникам досягнення мети, 

випередження суперників в конкурентній боротьбі завдяки інноваціям, 

збільшення ринкової частки на ринку і фінансовому зростанню.  

14. Обґрунтовано, що з метою уникнення кризових явищ та 

формування ефективної корпоративної культури на підприємствах 

машинобудування, а також забезпечення стійкого економічного зростання, 

необхідно постійно підвищувати ділову активність, яка сприяє мінімізації 

ризиків в складних умовах економічної нестабільності ринкового середовища 

та великої конкуренції. Оскільки ділова активність підприємств 

машинобудування проявляється в динамічному розвитку даних підприємств та 

швидкості обороту їх засобів, виконано аналіз даних показників, визначено 

сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, що дозволить здійснювати 
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обґрунтований пошук найкращих взаємозв’язків між набором економічних 

ресурсів та основною кількістю якісних економічних благ, які повинні постійно 

створюватися за допомогою цих ресурсів.  

15. Встановлено, що для забезпечення конкурентоспроможності 

продукції підприємства машинобудування повинні реалізувати програми 

інтеграції в ланцюжки доданої цінності на рівні інших світових співтовариств. 

Прискорення переходу на євростандарти шляхом гармонізації вітчизняних 

стандартів до IEC/ISO може відбутися на засадах використання інноваційної 

моделі розвитку підприємств машинобудування. Тому удосконалено 

інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових 

технологій, яка передбачає діджиталізацію і виступає каталізатором 

економічного зростання підприємств машинобудування.  

16. Визначено, що основою для стратегічного поліпшення ефективності 

діяльності підприємств машинобудування виступають нові стратегічні 

ініціативи. Такі ініціативи характеризуються аналітичними процедурами, 

конкретними методиками й моделями, які дозволяють формувати стратегію 

корпоративної культури підприємств. Розроблена модель корпоративної 

культури в розрізі корпоративних ініціатив направлена на виявлення й 

закріплення переваг підприємства на внутрішньому і світовому ринках, 

забезпечить підприємствам машинобудування вихід на нові світові ринки.  

17. Обґрунтовано доцільність формування на кожному підприємстві 

машинобудування своєї унікальної корпоративної культури. Для того, щоб 

розробити заходи з поліпшення існуючої та прогнозування ефективної 

корпоративної культури в майбутньому, доцільно розробити такий 

методологічний підхід до її прогнозування, який базується на стандартних 

діагностичних процедурах, спеціальних методах оцінки корпоративної 

культури. Запропонований методологічний підхід до прогнозування 

корпоративної культури на основі формалізованих та неформалізованих 

методів з урахуванням експертної оцінки, враховує загальний стиль лідерства 

на підприємстві, стиль менеджменту, поєднує сутність підприємства, його 

стратегічні цілі та критерії успіху. Даний методологічний підхід до 

прогнозування корпоративної культури апробовано на підприємствам 

машинобудування Запорізької, Полтавської та Харківської областей.  
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розвитку: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ. с. 57-63 (0,60 друк. арк.). 

9. Андросова, О.Ф., 2018. Методичні підходи до оцінки ефективності 

корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України. В: 

Л.М. Савчук та Л.М. Бандоріна, ред. Бізнес-моделі розвитку національної 

економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: 

колективна монографія з міжнародною участю. Дніпро: Журфонд. с. 138-148 

(0,47 друк. арк.).  

10.  Androsova, E.F., 2019. Creating corporate culture at machine-building 

enterprises of Ukraine as one of the aspects of implementing the strategy. In: 

M. Bezpartochnyi, ed. Organizational-economic mechanism of management 

innovative development of economic entities: collective monograph. Przeworsk, 

Poland: WSSG. Vol. 3. p. 212-219 (0,40 друк. арк.).   

11. Андросова, О.Ф., 2019. Корпоративна культура як основа управління 

організаційною поведінкою працівників машинобудування підприємств 

України. В: А.В. Череп, ред. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: колективна 

монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет. с. 227-237 

(0,49 друк. арк.).  

12. Андросова, О.Ф., 2019. Основні напрямки формування ділової 

стратегії підприємства. В: Л.М. Савчук, ред. Управління соціально-економічним 

розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна 

та транспортна галузі): монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О. с. 130-136 

(0,26 друк. арк.).  

13. Андросова, О.Ф., 2019. Стратегія формування ефективної 

корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в 

умовах мінливого середовища: монографія. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 

388 с. (22,55 друк. арк.).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

14. Андросова, О.Ф. та Христофорова, І.В., 2012. Основні елементи 

обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Вісник 

Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні 

науки, №1 (13), с. 87-92 (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,23 друк. арк., структуровано основні вимоги до річних звітів, визначено 

основні напрямки емпіричного дослідження).  

15. Андросова, О.Ф. та Черномаз, К.Г., 2013. Проблеми прогнозування 

фінансових звітів на промислових підприємствах України. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 

№4 (20), с. 5-11 (0,61 друк. арк., особистий внесок автора: 0,31 друк. арк., 

зроблено прогнозований звіт про фінансові результати підприємства та 

постатейне прогнозування балансу підприємства).  

16. Андросова, О.Ф. та Аркатова, Ю.В., 2013. Стандартизація 
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аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні. Сталий розвиток економіки: 

міжнародний науково-виробничий журнал, №3 (20), с. 256-259 (0,31 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., визначено важливість надання 

інвесторам, власникам і контролюючим органам достовірної, прозорої і 

підтвердженої інформації про результати діяльності промислових 

підприємств, а також необхідність адаптації вітчизняного законодавства до 

законодавства ЄС). 

17. Андросова, О.Ф., 2017. Сучасний науковий підхід до формування 

структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах. Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління: науково-практичний журнал, [online] 

Вип. 5(10), с. 22-34. Доступно: <http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/10_2017/28.pdf> [Дата звернення 25 Вересень 2017] 

(1,30 друк. арк.). 

18. Андросова, О.Ф., 2017. Визначення і сутність корпоративної культури 

в сучасному управлінні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: 

науково-практичний журнал, [online] Вип. 6(11), с. 224-233. Доступно: 

<http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/11_2017/75.pdf> [Дата звернення 28 

Листопад 2017] (0,88 друк. арк.).  

19. Андросова, О.Ф. та Дубиніна, С.М, 2017. Класифікація та розподіл 

загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, №3(35), 

с. 7-13 (0,88 друк. арк., особистий внесок автора: 0,44 друк. арк., представлено 

класифікацію та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних 

стандартах). 

20. Андросова, О.Ф. та Шестопалова, О.В., 2017. Оцінка ефективності 

використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ». Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, №4(36), 

с. 14-20 (0,85 друк. арк., особистий внесок автора: 0,42 друк. арк., 

представлено методику визначення показників ефективності використання 

оборотних активів підприємства та їх розрахунок). 

21. Андросова, О.Ф., 2018. Основи вибору стратегії формування 

корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України. 

Економічний простір: Збірник наукових праць, №137, с. 106-114 

(0,47 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

22. *Андросова, О.Ф., 2018. Бізнес-стратегії як унікальні компетенції в 

процесі вироблення стратегії в корпоративній культурі на машинобудівних 

підприємствах України. Економічний простір: Збірник наукових праць, №138, 

с. 128-138 (0,28 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).   

23. *Андросова, О.Ф., 2018. Корпоративна культура на машинобудівних 

підприємствах України як особлива система. Економічний простір: Збірник 
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наукових праць, №139, с. 162-170 (0,46 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).   

24. Андросова, О.Ф., 2018. Особливості національної культури та її 

вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних 

підприємствах України. Вісник Запорізького національного університету: 

збірник наукових праць. Економічні науки, №4(40), с. 13-19 (0,61 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)).  

25. *Андросова, О.Ф., 2018. Оцінка діючої стратегії та корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування в Україні. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №3, Т. 3, 

с. 52-55 (0,42 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

26. *Андросова, О.Ф., 2018. Вплив господарського менталітету на 

формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах 

України. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 

Економічні науки, №5, Т. 1(262), с. 170-174 (0,64 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

27. *Андросова, О.Ф., 2018. Вибір тактики для ефективного формування 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування України. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №6, Т. 2, с. 118-128 (0,54 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

28. Андросова, О.Ф., 2018. Оцінка стратегічного положення підприємств 

машинобудування в контексті корпоративної культури. Соціально-економічний 

розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, №28(18), с. 114-124 

(0,60 друк. арк.).  

29. Андросова, О.Ф., 2018. Проблемні питання та перспективи розвитку 

машинобудівних підприємств в умовах входження України в ЄС. Соціально-

економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, № 29 (18), 

Т. 1, с. 109-115 (0,28 друк. арк.).  

30. Андросова, О.Ф., 2018. Методологічні аспекти розрахунку показників 

ділової активності на українських підприємствах машинобудування. Соціально-

економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, №30(19), 

Т. 1, с. 26-38 (0,25 друк. арк.).  

31. *Androsova, E.F., Shestopalova, E.V. and Cherviakova, V.V., 2019. 

Formation of strategy and tactics for the financial decision-making at industrial 

enterprises of Ukraine. Вісник Запорізького національного університету: збірник 

наукових праць. Економічні науки, №2(42), с. 9-13 (0,58 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,19 друк. арк., для забезпечення життєдіяльності 
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підприємства надано пропозиції з розроблення обґрунтованої фінансової 

стратегії, яка враховує вплив зовнішніх та внутрішніх факторів) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)).  

32. *Андросова, О.Ф., 2019. Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей 

підприємств машинобудування. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”, № 2(93), с. 16-28 

(0,25 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща)).  

33. *Андросова, О.Ф., 2019. Механізм формування корпоративної 

культури на машинобудівних підприємствах України та процеси її розвитку. 

Економічний простір: Збірник наукових праць, №141, с. 205-212 

(0,46 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

34. *Андросова, О.Ф., 2019. Оцінка динаміки змін показників майнового 

стану та управління корпоративною культурою підприємств машинобудування. 

Економічний простір: Збірник наукових праць, №144, с. 116-124 

(0,47 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).   

35. *Андросова, О.Ф., 2019. Оцінювання динаміки відносних показників 

фінансової стійкості на підприємствах машинобудування в Україні та  

їх вплив на корпоративну культуру. Економічний простір: Збірник  

наукових праць, №145, с. 104-114 (0,46 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).   

36. Андросова, О.Ф., 2019. Оцінювання системи відносних показників 

ліквідності та платоспроможності на підприємствах машинобудування в 

Україні. Економічний журнал Одеського політехнічного університету: 

науковий журнал, № 1(7), с. 79-83 (0,31 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

37. Андросова, О.Ф., 2019. Показники рентабельності підприємств 

машинобудування як індикатори ефективності їх діяльності. Науковий вісник 

Одеського національного економічного університету, №4(267), с. 13-25 

(0,90 друк. арк.).  

 

1.3. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави: 

 

38. Андросова, Е.Ф., 2019. Источники формирования и поддержка 

корпоративной культуры машиностроительных предприятий. HOMO-

SOCIETAS-TECHNOLOGIAE, Lithuania, No 6, с. 71-79 (0,41 друк. арк.).   
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2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

39. Андросова, О.Ф., 2013. Методологічні підходи до формування 

корпоративної культури промислових підприємств. В: Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ред., 

Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-

практична конференція. Полтава, Україна, 16-17 Травень 2013. Полтава: 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

(0,47 друк. арк.).  

40. Андросова, О.Ф., 2015. Корпоративна культура ділових партнерів та 

акціонерів на підприємствах машинобудування. В: Колектив авторів, ред., 

Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення 

глобалізаційних процесів: Науково-практична конференція, присвячена науковій 

діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана 

Романовича Михасюка. Львів, Україна, 15 Травень 2015. Львів: СПОЛОМ 

(0,12 друк. арк.). 

41. Андросова, О.Ф., 2016. Складові корпоративної культури 

підприємства та основи успішної реалізації його стратегії. В: Ю.М. Внуков, 

ред., Тиждень науки: науково-практична конференція серед студентів, 

викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Запоріжжя, Україна, 18-22 

Квітень 2016. Запоріжжя: ЗНТУ, Т. 2 (0,14 друк. арк.).  

42. Андросова, О.Ф., 2016. Класифікація інструментарію розробки 

корпоративної культури на промислових підприємствах. В: Хмельницький 

національний університет, ред., Підприємництво і маркетинг у XXI столітті: 

Міжнародний економічний науково-практичний форум. Хмельницький – Одеса, 

Україна, 23-25 Вересень 2016. Хмельницький: Хмельницький національний 

університет (0,11 друк. арк.).  

43. Андросова, О.Ф., 2016. Механізм розробки і впровадження 

корпоративної культури машинобудівних підприємств в умовах мінливого 

середовища. В: Хмельницький національний університет, ред., Проблеми 

планування в ринкових умовах: XV Міжнародна науково-практична 

конференція. Хмельницький – Одеса, Україна, 23-25 Вересень 2016. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет (0,12 друк. арк.).  

44. Андросова, О.Ф., 2016. Особливості національної культури та її вплив 

на корпоративну культуру. In: Prague Institute for Qualification Enhancement, ed., 

Problems and perspectives in European education development: International 

scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 20th-27th of November 

2016. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement (0,11 друк. арк.). 

45. Андросова, О.Ф., 2017. Методологічні підходи до оцінки ефективності 

удосконалення корпоративної культури на підприємствах машинобудування. В: 

Хмельницький національний університет, ред., Проблеми планування в 
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культури підприємства. Розроблено механізм взаємозв’язку між типами 

корпоративної культури і показниками ефективності на підприємствах 

машинобудування. Розроблено модель корпоративної культури в розрізі 

корпоративних ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної 

діяльності, розвитку, виходу на нові ринки, результативної інформаційної 

стратегії. Розроблено алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури. Розроблено 

методологічні підходи до прогнозування корпоративної культури на засадах 

оцінки її ефективності за моделями закордонних науковців.  

Удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну 

культуру, обґрунтовано принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури. Розвинуто механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування, удосконалено методичний підхід до вибору стратегії і 

тактики корпоративної культури. Удосконалено інноваційну модель 

взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій.  

Розвинуто визначення сутності поняття “корпоративна культура”. 

Доповнено етапи розробки корпоративної стратегії. Узагальнено модель 

розвитку підприємств машинобудування на глобалізаційному ринку з 

урахуванням діджиталізації всіх процесів. Виконано співставлення механізмів 

впровадження і підтримки корпоративної культури на підприємствах 

машинобудування. Розширено синергетичний механізм формування та 

розвитку корпоративної культури. Розвинуто механізм формування бізнес–

стратегій.  

Ключові слова: корпоративна культура, стратегія, ефективність, 

управління, тактика, ресурси, прогнозування, діджиталізація, бізнес-стратегія, 

місія. 
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Диссертационная работа посвящена разработке концептуальных, 

теоретико-методологических и методико-прикладных основ стратегии 

формирования корпоративной культуры и эффективности от реализации на 

предприятиях машиностроения. 

Разработан методологический подход к оценке эффективности 

корпоративной культуры предприятия. Разработан механизм взаимосвязи 
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между типами корпоративной культуры и показателями эффективности на 

предприятиях машиностроения. Разработана модель корпоративной культуры в 

разрезе корпоративных инициатив с учетом стратегии финансово-

экономической деятельности, развития, выхода на новые рынки, 

результативной информационной стратегии. Разработан алгоритм разработки и 

применения модели управления организационным поведением с помощью 

корпоративной культуры. Разработаны методологические подходы к 

прогнозированию корпоративной культуры на основе оценки ее эффективности 

на основе моделей зарубежных ученых. 

Усовершенствовано мировое дерево знаний научной мысли о 

корпоративной культуре, обоснованы принципы формирования, развития и 

изменения корпоративной культуры. Расширенно механизм внешней адаптации 

и выживания предприятий машиностроения, усовершенствован методический 

подход к выбору стратегии и тактики корпоративной культуры. 

Усовершенствовано инновационную модель взаимосвязи объектов и субъектов 

инжиниринговых технологий.  

Расширено определение сущности понятия “корпоративная культура”. 

Дополнено этапы разработки корпоративной стратегии. Обобщено модель 

развития предприятий машиностроения на глобализационном рынке с учетом 

диджитализации всех процессов. Выполнено сопоставление механизмов 

внедрения и поддержки корпоративной культуры на предприятиях 

машиностроения. Расширен синергетический механизм формирования и 

развития корпоративной культуры. Расширено механизм формирования бизнес-

стратегий. 

Ключевые слова: корпоративная культура, стратегия, эффективность, 

управление, тактика, ресурсы, прогнозирование, диджитализация, бизнес-

стратегия, миссия. 

  

SUMMARY   

Androsova O.F. The Strategy of Corporate Culture Formation and the 

Efficiency of  its Realization at the Machine-building Enterprises. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation for the Doctor of Economics degree in specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (under the types of economic activity). – 

National University “Zaporizhzhia Polytechnic” of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Zaporizhzhia; Zaporizhzhia National University of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019.  

The dissertation is devoted to the development of conceptual, theoretically-

methodological and methodologically-applied principles of corporate culture 

formation strategy and the efficiency of its realization at the machine-building 

enterprises.  

The methodological approach to the assessment of the enterprise’ corporate 

culture efficiency based on educational level indicators is worked out; it contains 
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qualification signs, takes job satisfaction into account, is based on the expert 

evaluation of weighting coefficients, business activity indicators, which will enable 

machine-building enterprises to increase the level of corporate culture. 

The mechanism of interrelation between types of corporate culture and 

measures of effectiveness at the machine-building enterprises is developed, thus 

contributing to improving the measures of effectiveness of the enterprise, increase in 

the market segment, financial growth and leadership in the domestic and overseas 

markets and ensuring the creditworthiness of products and innovation of enterprises. 

The corporate culture model is developed from the point of view of corporate 

initiatives, and is based on the indicators of business activity, financial stability, 

creditworthiness; it promotes the competitiveness of enterprises and improves the 

moral qualities of top managers and employees, and is aimed at identification and 

consolidation of the enterprise advantages in  the domestic and overseas  markets. 

The algorithm of development and application of the organizational behavioral 

management model through the corporate culture has been worked out; it includes 

five steps, takes the type of corporate culture into account, singles non-corporate 

culture activities out, provides diagnostic monitoring and innovation’ assessment at 

the machine-building enterprises. 

Methodological approaches to corporate culture prognostication have been 

developed, these will enable the machine-building enterprises the opportunity to 

adapt quickly to changes in the financial and economic activity, will help determine 

the state of corporate culture and the equivalence of this strategy at the enterprises, 

increase the profit, competitiveness, status (reputation) and image of machine-

building enterprises, allow to make predictive estimations for the future. 

The world tree of knowledge of scientific thought about corporate culture, 

based on the assessment and behavioral approaches was improved; it will help 

scientists in their studies as to the formation of corporate culture under present-day 

conditions. 

The principles of formation, development and changes in corporate culture 

have been improved; these will  allow to increase the steadfastness to changes in the 

internal and external environments and to carry predictive estimations out  taken with 

adaptive opportunities. 

The mechanism of external adaptation and machine-building enterprises 

survival has been developed; it helps determine the mission, purpose, objectives of 

industrial enterprises performance; it is grounded on the use of corporate culture 

management methods, exercises the control over the achievement of individual and 

group effects. 

The methodological approach to the choice of strategy and corporate culture 

tactics has been improved; it will help arrange the work of all the enterprise divisions 

and help motivate the employees. An innovative model of the interrelation between 

the objects and subjects of engineering technologies has been improved; this will 

enable the machine-building enterprises to formulate the economic growth strategy. 

The definition of the concept “corporate culture” has been developed, which is 
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proposed to be considered as: a treasury or depository of spiritual, moral, material 

aspects and values, technical and information constituents, formed in the individual 

enterprise environment and reflect individuality and peculiarity, are in line with the 

strategy of development and implementation efficiency.  

The stages of corporate strategy development, based on functional strategies, 

adjusted to new technologies and competitors maneuvers and which determine the 

specificity, the enterprise activity directivity, contribute to the formation of functional 

strategies. The model of machine-building enterprises development in the globalized 

market is generalized; it will help determine the priorities of contemporary 

manufacturing technologies and innovations, will allow to pursue a new industrial 

policy in the European space. 

The comparison of implementation and support of corporate culture 

mechanisms at machine-building enterprises based on estimation and 

accomplishment of control of corporate culture development at machine-building 

enterprises is carried out. 

The synergistic mechanism of corporate culture formation and development, 

which is revealed through the structural divisions of the enterprise and has a 

synergistic effect in the team work of an industrial enterprise staff, has been 

expanded. 

The mechanism of business strategies formation has been worked out; it 

creates a stable competitive environment for the enterprises in the market and unites 

the strategic efforts of all divisions of the enterprise is based on the responsibility of 

managers under the levels and hierarchy of corporate culture of industrial enterprises. 

Keywords: corporate culture, strategy, efficiency, management, tactics, 

resources, prognostication, digitization, business strategy, mission. 
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