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А Н О Т А Ц І Я 

на кваліфікаційну роботу магістра на тему: 

«Формування та розвиток організаційної структури  на підприємстві» 

Ісмаілов Ельнур Асгар огли 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

Актуальність теми. Організаційна культура, як необхідний компонент 

функціонування підприємства На сьогоднішній день спостерігається 

ситуація, коли керівництво підприємств приділяє недостатню увагу питанням 

організаційної культури, втрачають силу попередні цінності та в недостатній 

мірі формуються нові. 

Термін «організаційна культура» охоплює явища духовного і 

матеріального життя колективу: домінуючі в ньому матеріальні цінності та 

моральні норми, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, форму 

одягу персоналу та встановлені стандарти якості продукту, що випускається. 

Організаційна культура зумовлює адаптацію нових працівників, знаходить 

відображення в певній філософії управлінської ланки, перш за все керівників 

вищої ланки управління, реалізується в конкретній стратегії організації.  

Метою кваліфікаційної роботи магістра є формування розвитку 

організаційної культури в мережі магазінів тютюнової продукції «Сигарний 

дом «Фортуна»». 

Завданнями роботи є: вивчити теоретичний матеріал по 

організаційній культурі, проаналізувати існуючу організаційну культуру в 

мережі магазинів тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»», 

розробити рекомендації щодо удосконалення  організаціоної культури в 

мережі магазинів тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»». 

Об’єктом дослідження є мережа магазинів тютюнової продукції 

«Сигарний дом «Фортуна»».  

Предметом дослідження є організаційна культура мережі магазінів 

тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»». 

Методи дослідження: методи логічного узагальнення, єдності аналізу 

та синтезу, спостереження, структурно-функціонального аналізу, описовий, 

порівняльний, графічний, анкетування тощо.   

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні розвитку 

організаційної культури на підприємствах, як механізму підвищення 

ефективності діяльності підприємства.   

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі. 

Структура кваліфікаційної робота магістра включає: основна частина  – 

75 стор.; таблиць – 10; рисунків – 7; літературних джерел – 54. 

Ключові слова (5-10): організаційна культура, норми, цінності, традиції, 

обряди, мотивація, стимулювання, субкультури, персонал, організація, 

стейкхолдери.    
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S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

"Development of e-government in Ukraine in the context of modern reforms" 

Venher Olena Serhiivna 

 

Actuality of theme. Organizational culture, as a necessary component of the 

functioning of the enterprise Today there is a situation when the management of 

enterprises pays insufficient attention to organizational culture, lost previous 

values and insufficiently formed new ones. 

The term "organizational culture" covers the phenomena of spiritual and material 

life of the team: the dominant material values and moral norms, the adopted code 

of conduct and ingrained rituals, uniforms and established standards of quality of 

the product. Organizational culture determines the adaptation of new employees, is 

reflected in a certain philosophy of management, especially senior executives, is 

implemented in a specific strategy of the organization. 

The purpose of the master's qualification work is to form the development 

of organizational culture in the network of tobacco shops "Cigar House" Fortune ".  

The tasks of the work are: to study the theoretical material on organizational 

culture, to analyze the existing organizational culture in the network of tobacco 

shops "Cigar House" Fortune ", to develop recommendations for improving 

organizational culture in the network of tobacco shops" Cigar House "Fortune". 

The object of research  is the chain of tobacco shops "Fortune Cigar House". 

The subject of the study is the organizational culture of the network of 

tobacco shops "Fortune Cigar House". 

Research methods: methods of logical generalization, unity of analysis and 

synthesis, observation, structural and functional analysis, descriptive, comparative, 

graphic, questionnaires, etc. 

The theoretical significance of the study is to study the development of 

organizational culture in enterprises as a mechanism for improving the efficiency 

of the enterprise. 

It is recommended to use the results of work in the work of in the work of 

authorities, etc. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part – 74 

pages; tables - 10; drawings - 7; literary sources - 54. 

Key words (5-10): organizational culture, norms, values, traditions, rituals, 

motivation, incentives, subcultures, staff, organization, stakeholders.  
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ВСТУП 

 

 

Існуюча організаційна культура на підприємстві може надавати 

великий вплив на досягнення цілей компанії і мотивацію персоналу. 

Корпоративна культура може виступати як сильний каталізатор для більш 

швидкого досягнення стратегічних цілей компанії, в зворотному ж випадку - 

найсильнішим гальмівним механізмом. 

Культура організації - це слідування тим традиціям, цінностей і 

переконань, які існують на даному підприємстві, і що виявляється в поведінці 

працівників. Причому дотримання існуючих традицій може в різних 

організаціях сприйматися працівниками по-різному. 

Корпоративна культура реалізується в традиціях, які мають місце в 

компанії. І багато в цьому випадку залежить від керівництва, так як ті 

цінності, які вигідні компанії, ведуть до успіху і розвитку. Що, в свою чергу, 

відбивається на результатах діяльності. Саме тому підприємство повинно 

формувати і розвивати позитивну організаційну культуру. Ті компанії, які 

цього процесу приділяють більшу увагу, врешті-решт, виявляються попереду 

менш уважних до цього середовища конкурентів. 

Формувати настрій співробітників на результат, впроваджувати 

традиції компанії, дотримуватися це роками - ось що може зробити компанію 

сильною і конкурентною. Культура може формуватися роками і 

десятиліттями, це теж варто враховувати. 

Найчастіше сформувалися традиції в «компаніях - старожилів» 

можуть не відповідати сучасному часу, і спроби їх змінити можуть привести 

до негативних наслідків. Консервативний і інертний підхід до корпоративної 

культури може привести до негативних наслідків, а й нові зміни можуть не 

прижитися. 
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Організаційна культура виконує функції: визначення цілей і завдань 

фірми, її стратегії, ефективність по шляху до цілям. Культура так само 

зближує учасників і диктує модель поведінки, загальну для всіх членів 

корпоративного «корабля». 

На сьогоднішній день необхідно дуже уважно ставитися до 

перетворень в організаційній культурі, так як в період становлення 

української економіки в пост радянських часів, цей момент був упущений. 

Наслідком цього є сформована самостійно організаційна культура, яка далеко 

не завжди сприяє досягненню цілей компанії. А так же слід враховувати 

національні особливості росіян при формуванні культури, яка буде 

спрямована на досягнення цілей компанії. 

Вітчизняні вчені займаються вивченням організаційної культури 

західних країн, створюючи методичне забезпечення, адаптоване для 

українських компаній. Застосування ж на практиці цих вказівок на даний 

момент в експериментальній стадії. 

Об'єкт дослідження - мережа магазинів тютюнової продукції 

«Сигарний дом «Фортуна»» 

Предмет дослідження – організаційна культура мережі магазінів 

тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»» 

Метою  дослідження  є формування розвитку організаційної культури 

в мережі магазінів тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»». 

Для досягнення поставленої мети планується вирішення наступних 

завдань:  

1. Вивчити теоретичний матеріал по організаційній культурі. 

2. Проаналізувати існуючу організаційну культуру в мережі 

магазинів тютюнової продукції «Сигарний дом «Фортуна»». 

3. Розробити рекомендації щодо удосконалення  організаціоної 

культури в мережі магазинів тютюнової продукції «Сигарний дом 
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«Фортуна»». 

Випускна кваліфікаційна робота складається з трьох розділів, 

висновків та списку використаної літератури. 

У першому розділі основна увага приділена вивченню основної 

термінології та складу організаційної культури, а саме сутності і структури, 

функцій і ознак, причин, що впливають, а також існуючим видам 

організаційних культур. 

У другому розділі проводиться вивчення організаційної культури в 

мережі магазинів «Сигарний дом «Фортуна»». У підпунктах вивчається 

діяльність мережі, проводиться аналіз структури управління, вивчаються 

особливості управління персоналом, існуюча організаційна культура 

підприємства, а також виявляються «слабкі місця» в управлінні мережі 

магазинів. 

У третьому розділі виводяться рекомендації щодо вдосконалення 

існуючої організаційної культури в мережі магазинів, а саме обґрунтування 

необхідності даного процесу і основні рекомендації щодо вдосконалення. 

У висновку описується кінцевий результат виконаної роботи, а також 

всі необхідні висновки і рекомендації. 

Результати дипломної роботи можуть бути використані керівництвом 

мережі тютюнових магазинів (і не тільки тютюнових) з метою вдосконалення 

існуючої корпоративної культури, що може підвищити ефективність 

підприємства, це і є практична значущість написаного дипломного проекту. 

Дослідження організаційної культури підприємства має не тільки 

наукову, а й практичну значимість для підприємств. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Організаційна культура надає компанії ряд можливостей для 

покращення іміджу компанії. Великі компанії, при пошуку нових 

можливостей, прийшли до єдиної думки, що корпоративна культура має 

дуже великий вплив на різні показники: плинність кадрів, прибуток, 

виконання планів і т.д. 

Корпоративна культура в мережі магазинів тютюнової продукції 

«Сигарний дом «Фортуна»» знаходиться на шляху становлення 

організаційної культури. Оскільки цей процес знаходиться в розробці, 

розуміння до керівництва необхідності створення стійкої корпоративної 

культури вже прийшло. Але все ж більше стимулюється підтримка попиту на 

тютюнову продукцію, в міру технологічних і професійних можливостей 

компанії. Велика ємність ринку дає фірмі можливість виходу на інші 

сегменти з метою завоювання великої частки ринку. Поряд з можливостями 

ринок несе в собі також ряд загроз, які ускладнює розвиток фірми. Основна і 

найбільш небезпечна загроза виходить з боку конкурентів. На ринку даної 

сфери спостерігається досить високий рівень конкуренції, тому що в Одесі 

існує безліч місць, де можна придбати тютюнову продукцію. Для усунення 

слабких сторін і загроз, а також невеликим досвідом роботи на ринку 

рекомендується розробити заходи щодо підвищення продуктивності 

організації, і відповідно збільшення прибутку. Для того щоб мережа 

магазинів «Сигарний дом «Фортуна»» продовжувала розвиватися, витримала 

конкуренцію потрібно розробити стратегію диверсифікації, предметом якої 

буде відкриття нового підрозділу. 

У даній роботі проведено аналіз організаційної структури мережі 

магазинів тютюнової продукції, аналіз кадрової політики. Розраховані 

показники рентабельності продажів і ін. 

Мета магістерської  роботи - формування і розвиток організаційної 

культури на прикладі мережі магазинів тютюнової продукції «Сигарний дом 
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«Фортуна»» досягнута в повному обсязі. Дана мета досягалася шляхом 

вирішення поставлених завдань, а саме: був вивчений і проаналізований 

теоретичний матеріал по темі, а також винесені пропозиції щодо поліпшення 

організаційної культури на конкретному підприємстві. 

В ході проведення аналізу організаційної культури мережі магазинів 

«Сигарний дом «Фортуна»», була проаналізована існуюча організаційна 

культура, були описані позитивні і негативні сторони організаційної 

культури мережі магазинів, а також визначена організаційна культура, яку 

хотіли б бачити співробітники. 

До позитивних сторона організаційної культури можна віднести: 

наявність логотипу, фірмового стилю, наявність рекламних буклетів, є 

система навчання персоналу, є традиції, існує сформульована місія 

організації та мета, є норми і правила поведінки співробітників. 

До негативних сторін організаційної культури можна віднести: 

відсутність у співробітників уявлення про мету і місію організації, 

незадоволеність заробітною платою, відмінність цінностей торгового і 

управлінського персоналу, не дуже теплий морально- психологічний клімат. 

Запропоновано розробити та впровадити  Кодекс соціальної 

відповідальності, який позитивно вплине як стан організаційної культури 

мережі магазинів «Сигарний дом «Фортуна»» 
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