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У статті подано огляд підходів до оцінки 
рівня економічної культури персоналу під-
приємства. Розглянуто основні чинники 
формування сучасної економічної культури: 
рівень розвитку економіки, розвиток нових 
технологій, освітні проєкти, кваліфікаційні 
вимоги, загальнокультурні цінності і тра-
диції, система управління персоналом, циф-
рова культура. Указано, що провідними у 
визначенні основних показників економічної 
культури персоналу підприємства є рівень 
загальної економічної культури, стратегія 
розвитку підприємства, культура управ-
ління персоналом, рівень використання 
цифрових технологій та рівень цифрових 
навичок персоналу. Визначено важливість 
урахування цифрового складника підчас 
здійснення оцінки економічної культури пер-
соналу. Розглянуто поняття «цифрова 
компетентність» як багатогранне явище, 
що постійно змінюється за появи нових тех-
нологій. Досліджено основні навички, якими 
має володіти сучасний працівник: hard skills – 
професійні навички, soft skills – креатив-
ність, критичне мислення, когнітивна гнуч-
кість і digital skills – навички з комп’ютерної 
та медійної грамотності. Запропоновано 
схему оцінки економічної культури персо-
налу підприємства з урахуванням цифрового 
складника.
Ключові слова: економічна культура, персо-
нал підприємства, цифрова економіка, циф-
рова трансформація, цифрові компетенції, 
цифрові навички.

В статье представлен обзор подходов к 
оценке уровня экономической культуры 

персонала предприятия. Рассмотрены 
основные факторы формирования совре-
менной экономической культуры: уровень 
развития экономики, развитие новых тех-
нологий, образовательные проекты,  ква-
лификационные требования, общекуль-
турные ценности и традиции, система 
управления персоналом, цифровая куль-
тура. Указано, что ведущими в определе-
нии основных показателей экономической 
культуры персонала предприятия явля-
ются: уровень общей культуры, стра-
тегия развития предприятия, культура 
управления персоналом, уровень исполь-
зования цифровых технологий и уровень 
цифровых навыков персонала. Определена 
важность учета цифровой составляющей 
при оценке экономической культуры пер-
сонала. Рассмотрено понятие «цифро-
вая компетентность» как многогранное 
явление, которое постоянно меняется 
при появлении новых технологий. Иссле-
дованы основные навыки, которыми дол-
жен обладать современный работник: 
hard skills – профессиональные навыки, 
soft skills – креативность, критическое 
мышление, когнитивная гибкость и digital  
skills – навыки основ компьютерной и 
медийной грамотности. Предложена схема 
оценки экономической культуры персонала 
предприятия с учетом цифровой состав- 
ляющей.
Ключевые слова: экономическая культура, 
персонал предприятия, цифровая эконо-
мика, цифровая трансформация, цифровые 
компетенции, цифровые навыки.

The article provides an overview of approaches to assessing the level of economic culture of the enterprise staff. The main factors of formation of modern 
economic culture are considered: level of economic development, development of new technologies, educational projects, qualification requirements, gen-
eral cultural values and traditions, personnel management system, digital culture. It is indicated that the leaders in determining the main indicators of eco-
nomic culture of the company's staff are the level of general economic culture, enterprise development strategy, personnel management culture, the level 
of use of digital technologies and the level of digital skills of staff. The importance of taking into account the digital component in assessing the economic 
culture of staff is determined. Different methods of research of economic culture are considered: historical-logical; classification and analytical; economic 
and mathematical methods; methods of observation, interviews, questionnaires; OCAI method (Organization of Culture Analysis), OCI (Organizational 
culture inventory) method, Daniel Denison's model – DOCS (Denison Organizational Culture Survey). The system of indicators by which the efficiency of 
economic culture is considered: the ratio of educational level of personnel, the ratio of stability of personnel of the enterprise, the ratio of average turnover, 
the parameter of labor discipline, the parameter of job satisfaction, the parameter of conflict. The article considers the concept of digital competence – as 
a multifaceted evolving process that is constantly changing with the advent of new technologies.  Digital competence is seen in the conscious and critical 
use of digital society technologies. The basic skills that a modern worker should possess are studied: Hard skills – professional skills, Soft skills – creativity, 
critical thinking, cognitive flexibility and Digital skills – computer and media skills. The scheme of an estimation of economic culture of the personnel of the 
enterprise taking into account a digital component is offered.
Key words: economic culture, enterprise personnel, digital economy, digital transformation, digital competencies, digital skills.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
формування переходу до Індустрії 4.0 – якісно 
нового рівня організації виробництва, який базу-
ється на зборі, аналізі та обробці даних, авто-
матичному прийнятті рішень із миттєвим упрова-
дженням у поточні процеси управління діяльністю 
підприємства [1; 2], ключовими питаннями в роботі 
підприємства стають використання нових техно-
логій та знань, робота з інформацією. За таких 
умов проблема розвитку економічної культури 

персоналу, підходи до її оцінки набувають нового 
значення, бо її рівень впливає і на процес при-
йняття рішень, і на поведінку персоналу.

Сьогодні підходи до оцінювання економічної 
культури персоналу підприємства потребують 
додаткового вивчення, особливо за умов цифро-
вих трансформацій, тому основним завданням 
даної роботи є вдосконалення підходів до оцінки 
економічної культури за нових умов. Актуальність 
дослідження зумовлена тим, що економічна 
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культура впорядковує та структурує діяльність 
підприємства, виконує функцію адаптації до змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичні основи вивчення економіч-
ної культури підприємства знайшли відображення 
у роботах таких науковців, як О.В. Ареф’єва [3], 
Т.І. Лепейко [4], В.М. Ворони, Є.І. Суїменко [5], 
Т.О. Єфременко [6], А.Є. Шастітко [7], Ю.І. Палеха 
[8]. Дослідники використовують різноманітні ха- 
рактеристики та методи для оцінки впливу тих 
чи інших типів культури на ефективність діяль-
ності підприємства, розглядають економічну куль-
туру в широкому діапазоні її функціонування. 
Суттєвий інтерес становлять праці з дослідження 
організаційної культури таких закордонних авто-
рів, як Г. Хофстед [9], Ш. Шварц [10], Ф. Роджерс 
[11], Л. Гуізо [12], Е.Х. Шейн [13], М. Мескон [14], 
Д. Олдхем [15]. У своїх дослідженнях науковці 
концентрують увагу на системному характері 
організаційної культури, досліджують можливості 
її впливу на ефективність менеджменту.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є вдосконалення підходів до оцінювання еконо-
мічної культури персоналу підприємства, розро-
блення науково-практичних рекомендацій щодо 
імплементації цифрового складника економічної 
культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічну культуру підприємства розглядають як 
комплексну, багатоелементну систему, яка формує 
інтелектуальне, духовне та соціальне середовище 
підприємства, визначає поведінку його персоналу. 
Вона динамічно змінюється під впливом багатьох 
чинників зовнішнього середовища, а сьогодні цей 
процес відбувається під впливом цифрових змін. 

В Україні розвитку економічної культури на під-
приємствах ще не приділяється достатньо уваги, 
часто корпоративна культура залишається майже 
незадіяним ресурсом, що гальмує інноваційні про-
цеси і набуття конкурентних переваг. Це зумов-
лено низкою причин: непідготовленістю керівників 
до управління підприємствами в умовах змін, бра-
ком управлінської освіти, повільним опануванням 
нових стандартів поведінки, нерозумінням важ-
ливості цього інструменту в побудові ефективної 
системи управління підприємством.

Загальновідомими функціями економічної ку- 
льтури вважаються змістовна, виховна (освітня, 
розвиваюча), мотиваційна, інтегруюча, норматив- 
но-регулююча, адаптивна, комунікативна, тран-
сляційна, стабілізаційна, оптимізуюча, інноваційна 
та відтворювальна функції. Сьогодні, враховуючи 
вплив цифровізації, на перше місце виходять такі 
функції економічної культури, як інноваційна та 
адаптивна. Зовнішнє середовище впливає на зміст 
економічної культури, і функція адаптації  допома-
гає персоналу підприємства пристосуватися до 

нових викликів. На зміну стійкій (стабільній) куль-
турі підприємства приходить модель динамічної 
економічної культури.

Серед основних чинників зовнішнього серед-
овища, що впливають на економічну культуру, 
виділяють: національну культуру, партнерів, кон-
курентів, нормативно-правове забезпечення, інно-
ваційні тренди та ін. Серед основних чинників 
внутрішнього середовища можна виділити: сферу 
діяльності підприємства, рівень освіти і кваліфіка-
ції працівників, ресурси, технологію.

Для вивчення впливу чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища на економічну культуру 
необхідно:

– виділити найбільш суттєві чинники, які зумов-
лені сферою діяльності підприємства, його ринко-
вим становищем, конкурентним потенціалом і т. ін.;

– визначити ступінь впливу кожного чинника на 
економічну культуру;

– проаналізувати отримані результати, визна-
чивши чинники, які мають найбільший вплив на 
економічну культуру.

Розглянемо схему формування економічної 
культури, де ми пропонуємо проаналізувати такий 
чинник впливу на економічну культуру, як цифрова 
культура (рис. 1).

Серед традиційних напрямів впливу на форму-
вання економічної культури додається дія цифро-
вої культури. Сучасний світ – це світ інтерактив-
них обмінів, взаємодій, трансформацій; цифрова 
культура стає невід’ємним складником світової 
культури, вона задіяна в усіх суспільних процесах 
і вливає на всі форми взаємодії. Вплив цифрових 
технологій на економічну культуру виявляється у 
поєднанні класичних цінностей із цифровими цін-
ностями, що включають у себе цінності науково-
технічного та технологічного прогресу, раціональ-
ності, ефективності, мобільності та ін.

Визначення основних напрямів формування 
сучасної економічної культури, їх складників дає 
змогу вибрати оптимальний метод оцінки стану 
економічної культури на підприємстві.

В основі економічної культури лежать такі кате-
горії, як цінності, норми поведінки, традиції, колек-
тивна пам’ять, мотиваційні очікування, задоволе-
ність, репутація, імідж, які мають якісний характер, 
тому кількісна оцінка ефективності економічної 
культури підприємства значно ускладнена. 

Для оцінки стану економічної культури викорис-
товують різноманітні методи дослідження: істо-
рико-логічний; класифікаційно-аналітичний; еконо-
міко-математичні методи; методи спостереження, 
інтерв’ю, анкетування; метод ОСАІ (Огgаnіzаtіоnаl 
Сulture Аnаlуsіs Іnstгumеnt), який базується на 
моделі «рамкової конструкції конкуруючих ціннос-
тей» [16]. Оцінка організаційної культури за допо-
могою цього інструменту дає уявлення про те, як 
функціонує підприємство, якими цінностями воно 
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характеризується, на яких слід зосередити увагу, 
яких змін потребує підприємство. Інструмент 
ОСАІ, який має форму запитальника, призначе-
ний для оцінки організаційної культури підприєм-
ства за шістьма ключовими вимірами (найважли-
віші характеристики, загальний стиль лідерства в 
організації, управління найманими працівниками, 
внутрішні процеси в організації, стратегічні цілі, 
критерії успіху). 

Серед кількісних методів найбільш розро-
бленим, описаним і часто вживаним є метод 
OCI (Organizational culture inventory) Р. Кука і  
Дж. Лафферті [17]. За даною методикою можна 
провести оцінку організаційної культури за два-
надцятьма стилями: людинолюбним; дружнім; 
схвальним; увічливим; залежним; таким, що ухи-
ляється; протилежним; силовим; конкуруючим; 
вимогливим; успішним; самоактуалізаційним. 

Використовуючи модель Д. Денісона DOCS 
(Denison Organizational Culture Survey) [18], керів-
ники можуть оцінити компанію за двома напря-
мами: внутрішнє та зовнішнє середовище (сильні 
та слабкі сторони розвитку комунікації всере-
дині підприємства), отримати уявлення про те, 
чи здатна компанія швидко реагувати на зміни 
зовнішнього середовища. 

Застосування різноманітних науково-методич-
них підходів до оцінки економічної культури пер-
соналу на практиці дає змогу визначити рівень 
економічної культури, який склався на підприєм-
стві; поліпшити інформаційно-аналітичне забезпе-
чення процесів управління; знизити ступінь неви-
значеності та ризику під час здійснення процесів її 
формування і, таким чином, підвищити обґрунто-
ваність та якість прийняття управлінських рішень, 
посилити конкурентоспроможність підприємства.

Для якісної та кількісної оцінки економічної 
культури необхідно вибрати систему показників, 
за якими оцінюють ефективність корпоративної 
культури, а також окреслюють види ефективності 

(економічна, соціальна, етична, правова тощо) 
[19]. Показники соціальної ефективності є важ-
ливим блоком у системі показників ефективності, 
оскільки відображають вплив корпоративної куль-
тури на соціально-психологічні настрої персоналу. 
До них належать: коефіцієнт освітнього рівня пер-
соналу, коефіцієнт стабільності персоналу, кое-
фіцієнт середньої плинності, коефіцієнт трудової 
дисципліни, коефіцієнт задоволення від роботи, 
коефіцієнт конфліктності. Прояв соціально-еко-
номічної ефективності корпоративної культури 
має мультиплікаційний характер. Впливаючи 
через цінності й норми на поведінку співробітни-
ків, корпоративна культура сприяє згуртованості 
персоналу організації, створенню сприятливого 
морально-психологічного клімату і творчої атмос-
фери в колективі. У результаті виробничі про-
блеми розв’язуються швидше, поліпшується імідж 
організації та зміцнюються її конкурентні позиції 
на ринку. Також науковці на чолі з Г.М Захарчин 
пропонують ураховувати показники, які характе-
ризують рівень задоволення персоналом своєю 
діяльністю: поліпшення соціально-психологічного 
клімату; задоволення від роботи; організаційну 
«відданість»; активність персоналу; розвиток пер-
соналу тощо.

Для повноти картини показники економічної 
та соціальної ефективності економічної культури 
треба доповнити індикаторами ефективності вико-
ристання цифрових технологій, рівня володіння 
цифровими навичками персоналу. Особливості 
індикаторів оцінки рівня економічної культури за 
умов цифрових трансформацій представлено в 
табл. 1.

За умов цифрових перетворень такі складники, 
як рівень використання цифрових технологій, сис-
тема управління процесами цифрового розвитку, 
рівень цифрової освіти працівників, відіграють 
важливу роль у системі показників ефективності 
економічної культури.

Рис. 1. Напрями формування економічної культури підприємства
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За прогнозами експертів, у найближчий час 
зміняться більше третини знань і навичок, важли-
вих для сьогоднішньої трудової діяльності. Таким 
чином, як зазначається в Доповіді про розвиток 
людини (Human Development Report) [21], опану-
вання навичок, необхідних для XXI ст., має стати 
складовою частиною процесу освіти протягом 
життя, спрямованою на критичне мислення, креа-
тивність і комунікативність.

Автори аналітичної записки [22] виділяють 
чотири типи цифрової грамотності, за якими можна 
виділити і класифікувати навички й компетентності 
на рівні користувачів. Перший рівень – hardware 
skills, тобто навички, пов’язані з користуванням 
комп’ютерами або з будь-якими пристроями, що 
дають змогу виходити в мережу Іnternet. Другий 
рівень − software skills − навички взаємодії з про-
грамним забезпеченням, що виокремлюється в 
інший напрям − software studies, який програмує 
людину на роботу з машиною. І, нарешті, є тре-
тій рівень навичок − meta skills, тобто ті навички, 
якими повинна володіти будь-яка людина, осо-
бливо та, котра хоче працювати із цифровими про-
дуктами. І професійні навички hard skills, і навички 
soft skills, які поєднують креативність, критичне 
мислення, когнітивну гнучкість, становлять основу 
навиків цифрової грамотності – digital skills. 

За результатами дослідження цифровізації 
малих та середніх підприємств в Україні 64,9% 
їхніх співробітників володіють комп’ютерними 
навичками на середньому рівні [23]. Водночас 
17,5% персоналу фірм демонструють низький 
рівень володіння комп’ютером, що пов’язано з 
небажанням персоналу отримувати нові знання 
або з відсутністю мотивації до опанування цифро-
вих технологій. 

Основними проблемами для цифрової транс-
формації є відсутність необхідної організаційної 
культури, недостатні компетенції та низька квалі-
фікація персоналу. Як зазначає у своєму дослі-
дженні Н.С. Ринкевич [24], 46% компаній регулярно 
стикаються з проблемою відсутності у персоналу 
цифрових компетенцій; 20% опитаних  відзнача-
ють нерозвиненість IT-інфраструктури як одну з 
головних перешкод щодо зміни в організаційній 
культурі; 18,3% експертів зазначили брак фахівців, 
які володіють цифровими навичками, і 22,6 % опи-
таних відзначили нерозуміння цифрових трендів. 

Цифровізація стає одним із головних напря-
мів на ринку праці. Вона є необхідністю та ство-
рює безліч можливостей: деякі робочі місця зни-
кають, інші з’являються, багато робочих місць 
трансформується. Розвиток цифрових навичок 
являє собою одну з найважливіших умов для роз-
витку цифрового ринку будь-якої країни, оскільки 
прямо або опосередковано пов’язаний з усіма 
сферами функціонування суспільства та еконо-
міки. Цифрові навички також уважаються вихід-
ною рамковою умовою для розвитку всіх інших 
пріоритетів у сфері гармонізації цифрових ринків 
країн ЄС та Східного партнерства, визначених під 
час засідання на рівні міністрів на тему «Цифрова 
спільнота» (2016 р., Брюссель) [25].

Запропоновано таку схему оцінки економічної 
культури персоналу підприємства з урахуванням 
цифрового складника (рис. 2). Слід зазначити, що 
вона включає оцінку цифрового розвитку підприєм-
ства та цифрових компетенцій персоналу. В епоху 
цифровізації необхідно переносити акцент на під-
вищення ефективності за рахунок упровадження 
цифрових технологій та пов’язаного з ними розви-
тку систем управління персоналом, у тому числі 

Таблиця 1
Індикатори оцінки рівня культури підприємства

Складники Механізм оцінки Заходи щодо підвищення  
рівня економічної культури

Рівень економічної 
культури підприємства Експрес-діагностика економічної культури Формування цінностей, традицій та норм

Стратегія розвитку 
підприємства

Наявність у підприємства довгострокових 
планів розвитку та ступінь прийняття їх 
персоналом

Підвищення кваліфікації працівників, нові 
технології, пілотні проєкти

Культура управління 
персоналом

Наявність кодексу, норм поведінки, 
кількість конфліктів і т. ін.

Розроблення нових правил та норм, 
залучення працівників до управління, 
заохочення самостійності та ініціативності 
працівників, корпоративна символіка

Рівень використання 
цифрових технологій

Аналіз наявних технологій та навичок 
персоналу. Моніторинг стану процесу 
цифрових трансформацій

Освітні курси, майстер-класи із цифрової 
грамотності

Система управління 
процесами цифрового 
розвитку

Визначення пріоритетних напрямів 
цифрового розвитку Тиражування успішних практик

Рівень цифрової освіти 
працівників Моніторинг, тестування Підвищення кваліфікації, освітні курси

Джерело: доопрацьовано автором на основі [20] 
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навчання цифровим навичкам та створення нових 
цифрових робочих місць.

Необхідно приділяти увагу розвитку цифро-
вих компетенцій персоналу як сукупності знань, 
здібностей, навичок у сфері застосування персо-
нальних комп’ютерів та цифрових технологій для 
досягнення цілей у своєму особистому або про-
фесійному житті. Слід погодитися з науковцями 
[22], що сьогодні пріоритетним завданням є фор-
мування та розвиток цифрових компетенцій, що 
суттєво впливає на якість формування людського 
капіталу і на можливість його реалізації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Актуальними для оцінювання рівня економічної 
культури є питання дослідження впливу окремих 
чинників на економічну культуру та визначення 
кількісних і якісних критеріїв оцінки рівня економіч-
ної культури персоналу підприємства. Визначення 
впливу окремих чинників на загальний рівень 
економічної культури – складне завдання, вирі-
шення якого потребує використання різноманітних  
методів.

Сьогодні розвиток цифрових технологій при-
звів до революції в інформаційному просторі, вна-
слідок цих змін з’явилося нове явище – цифрова 
економіка. Вона є частиною економічної системи, 
у якій значну роль відіграють економічна культура, 
її типи, рівні і форми адаптації. Економічна і циф-
рова культура є чинником цифрової трансформа-
ції в діяльності сучасних підприємств, тому необ-
хідно включити до системи оцінки економічної 
культури цифровий складник: рівень використання 
цифрових технологій, систему управління про-
цесом цифрового розвитку підприємства, рівень 

цифрової освіти працівників. Комплексна оцінка 
стану економічної культури відкриває шляхи у 
напрямі вдосконалення економічної діяльності 
підприємства за мінливих умов сьогодення. 

Розроблення науково-практичних рекомендацій 
щодо імплементації цифрового складника еконо-
мічної культури є завданням подальших досліджень.
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