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В умовах економічної кризи у багатьох країнах світу для кожного підприємства
важливим є забезпечення ефективної діяльності підприємства. Та це стосується не лише
отримання максимального прибутку, але й подальшого стратегічного розвитку. При цьому
повинні враховуватись не лише матеріальні та фінансові ресурси, а й організаційна культура
підприємства. Вона являється управлінським інструментом та має ефективний вплив на
складові організації.
Вплив організаційної культури на результати функціонування підприємства
досліджували багато як вітчизняних так і зарубіжних учених. Деякі зарубіжні учені
зв’язують ефективність діяльності підприємств з силою культури. Сучасні менеджери
підприємств розглядають свою організаційну культуру як потужний стратегічний
інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на спільні цілі,
мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати відданість і полегшувати спілкування.
Вони прагнуть створити власну культуру для кожної організації так, щоб всі співробітники
розуміли і дотримувалися її.
Однією із переваг над конкурентами, яку надає висока організаційна культура, є
узгодженість та послідовність дій персоналу організації, його залучення та зацікавленість у
діяльності підприємства. Спільні для працівників організаційні цінності, переконання та
звичаї посилюють внутрішню координацію, зацікавленість у спільній діяльності та сприяють
самоусвідомленню себе як частини загального результату, власної необхідності.
Організаційна культура є стратегічним чинником розвитку підприємства. Ідея місії,
спільне сприйняття цілей може скоординувати та прискорити діяльність у напрямі
досягнення спільної мети. Усвідомлення організаційної культури дозволяє краще зрозуміти
організацію, її функціонування, призначення на ринку, і не лише те ,що відбувається, але й,
чому це відбувається.
Отже, вплив організаційної культури на підприємство є суттєвим та позитивним
чииником у підвищенні конкурентоспроможності сучасного підприємства. Вона сприяє
розвитку підприємства в цілому та підвищує його конкурентоспроможність. Висока
організаційна культура підприємства дозволяє отримувати так званий “управлінський
прибуток”, який підприємство отримає не через відновлення технологій, устаткування,
розширення асортименту, а через використання інтелектуального капіталу й таланту
працівників, краще узгодження цілей організації та її підрозділів, створення позитивного
іміджу підприємства. Тому формування та розвиток організаційної культури сучасного
підприємства повинно бути представлено як програму розвитку організації для підвищенні її
конкурентоспроможності.
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