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Наведено відомі інноваційні системи оцінки організаційної культури. 

Представлено структуру автоматизованої веб-системи підтримки 

планування змін організаційної культури університету, що автоматизує 

процес виміру, оцінки, діагностики та підтримки планування змін 

організаційної культури на шляху сталого розвитку університету. 
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measurement, assessment, diagnosis and support planning changes of organizational 

culture towards sustainable development of the university. 
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Дослідження, які проведені американськими вченими Кімом Камероном та 

Робертом Куінном, підтверджують, що питання про успішність та ефективність 

організації як в короткостроковій так і в довгостроковій перспективі тісно 

пов’язане з організаційною культурою [1]. Організаційна культура – це набір 

цінностей, заповідей та принципів, стрижневі атрибути, що досить довго 

залишаються незмінними і які характерні для організації та її персоналу. 

Діагностика організаційної культури проводиться через опитування 

працівників організації. 

Досягнення ефективності у прийнятті стратегічних рішень щодо розвитку 

та існування університету в короткостроковій так і в довгостроковій 

перспективі вимагає використання інформаційних технологій. Для 

університетів актуальність автоматизації процесу виміру, оцінки, діагностики 

та підтримки планування змін організаційної культури полягає в тому, що це 

дозволить: підвищити конкурентоспроможність та якість освіти в університеті 

при швидкозмінному конкурентному середовищі; спростити процес опитування 

у веб-системі з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом; централізовано зберігати 

тексти анкет, програм та результатів опитувань; зняти обмеження на залучення 

експертів зі специфічної сфери; надати програмний інструмент підтримки 

прийняття рішень людині, що приймає рішення з врахуванням колективної 

думки, щоб кожний був співавтором, а не лише виконавцем рішень, що 

приймаються без врахування його думки. 

Американськими вченими запропоновано використання рамкової 

конструкції конкуруючих цінностей для представлення результатів діагностики 

організаційної культури. Автори виокремлюють стани «Зараз» та «Бажано», які 

відображають уявлення респондентів про організаційну культуру. На основі 



 

 

рамкової конструкції конкуруючих цінностей у різні роки розроблено системи: 

OCAI (Organizational culture assessment instrument – інструмент оцінки 

організаційної культури) online (2010 р.), «Анкету для оцінки організаційної 

культури» (2008 р.), психокорекційний тест (2009 р.), діагностику 

інформаційної компетентності в рамках організаційної культури (2011 р.) [2-5]. 

Окремі з наведених систем розміщено на сайті MOODLE ЧДУ ім. Петра 

Могили [6]. Інструмент оцінки управлінських навичок MSAI (Management 

Skills Assessment Instrument) використовується щоб оцінити професіоналізм 

менеджерів. Критично важливі управлінські навички взаємопов’язані один з 

одним, а також і з типами організаційної культури. Базуючись на результатах 

цього інструменту, менеджери зможуть розвивати саме ті аспекти своєї 

компетентності, які дозволять прискорювати зміни організаційної культури в 

бажаному напрямку [1]. 

Наступним еволюційним кроком планування розвитку університету є 

об’єднання окреслених нами відомих методик. Рамкова конструкція 

конкуруючих цінностей - загальна оцінка. Психокорекція - оцінки особистих 

характеристик респондента. MSAI – оцінка управлінських якостей. Колективне 

прийняття рішень - залучення респондентів у процес змін та врахування думки 

кожного при формування інтегральної колективної оцінки. Означене дозволить 

автоматизувати цілісний процес виміру, оцінки, діагностики та підтримки 

планування змін організаційної культури університету.  

Представимо автоматизовану веб-систему (АВС) підтримки планування 

розвитку університетської системи освіти шляхом зміни організаційної 

культури, що розробляється у ЧДУ імені Петра Могили. Виділимо категорії 

респондентів, оскільки вони є носіями типів організаційної культури та змін. 

Адміністративний персонал: ректор, проректори, декани факультетів. 

Викладацький склад: викладачі, доктори та кандидати наук. Працівники 

університету, які не входять до вище зазначених категорій; аспіранти; 

докторанти, студенти, абітурієнти та їх батьки. Відповіді респондентів 

відображають уявлення про поточну, бажану та перспективну організаційну 



 

 

культуру. Третій стан «Перспектива» характеризує уявлення респондента про 

найбільш перспективний стан стратегічного розвитку університету, віддалений 

в часі порівняно зі станами «Зараз» та «Бажано» [7]. 

Автоматизована веб-система підтримки планування розвитку університету 

включає шість етапів: структуризацію, вимірювання, оцінку особистих та 

управлінських характеристик респондента, діагностику та визначення 

колективної інтегральної оцінки [8].  

Перший етап – «структуризація» – авторизація респондента для  

визначення його ролі та призначення вагового коефіцієнту. Коефіцієнти 

попередньо розраховуються згідно зі структурною схемою університету та 

освітнього середовища регіону за методом групової динаміки під час першого 

запуску веб-системи адміністратором (людиною, що підтримує систему) та\чи 

людиною, що приймає рішення [9]. Врахування ролі респондента дозволяє 

забезпечити зваженість оцінювання при формуванні колективної інтегральної 

оцінки. 

Другий етап – «вимірювання» – анкета з шістьма блоками питань: 

найважливіші характеристики; загальний стиль лідерства; управління 

працівниками; стратегічні цілі; зв’язуюча сутність та критерії успіху. Блоки 

питань модифіковано для дослідження університету, порівняно з 

оригінальними [1]. За основу взято «Анкету для оцінки організаційної 

культури», де додатково введено третій стан «Перспектива» та межі сталого 

розвитку [7]. Результати опитування представлено графіками-профілями, які 

візуалізують стани «Зараз», «Бажано» та «Перспектива». 

Третій етап – «оцінка особистих характеристик респондента» – надання 

якісним характеристикам кількісного значення. Оскільки носіями типів 

організаційної культури є працівники організації, тому потрібно визначити 

особисті характеристики працівників, щоб забезпечити їх додатковою 

інформацією для осмислення отриманих результатів опитування, що 

співвідносяться з типами організаційної культури. Свідомість респондента 

характеризує тип лідерства, менеджменту, а також переважаючі цінності 



 

 

особистості та тип організаційної культури до якої вона схиляється. 

Оцінюються психологічні характеристики респондента на основі праць 

Світлани Бахтіярової та Майкла Аптера [10-12]. Для цього об’єднано теорію 

організаційної культури та теорію «занадто». Після процесу обрання цілей для 

корекції (перехід зі стану «Зараз» до «Бажано») будуть представлені поради. Ці 

поради генеруються як результат опрацювання відповідей, що одержані на 

попередніх кроках психокорекційного тесту. Також передбачено візуалізацію 

результатів кожного кроку та порад щодо досягнення обраних цілей.  

Четвертий етап – «оцінка управлінських характеристик респондента» за 

тестом MSAI [1]. Базуючись на результатах MSAI респонденти оцінюють свої 

управлінські якості та зможуть оцінити власну компетентність у сфері 

менеджменту. Тобто етап дозволяє респонденту провести самооцінку та 

визначити схильності до типів організаційної культури. 

П’ятий етап – «діагностика» – визначає життєвий цикл університету на 

основі вже отриманих даних від респондента та додаткових уточнюючих 

питань. Те, що є каталізатором розвитку на одному етапі життєвого циклу, 

може бути чинником занепаду та смерті організації на іншому. Отже, будь-які 

зміни, дії потрібно робити зважаючи на досягнутий етап життєвого циклу  

згідно із дослідженнями інституту Іцхака Адізеса [13].  

Шостий етап – «колективна інтегральна оцінка» – встановлення 

підсумкового результату. Візуалізація особистої й колективної інтегральної 

оцінок та плану дій. Деякі категорії респондентів можуть формально ставитись 

до запропонованих процедур та бути не зацікавленими у проходженні 

опитування, наприклад, окремі студенти. Тобто, виникає проблема формування 

колективної інтегральної оцінки ОК на основі результатів опитувань категорій 

респондентів та ігнорування сумнівних оцінок. Тому у автоматизованій веб-

системі підтримки планування розвитку університету передбачається 

використання методик забезпечення зваженості оцінок на етапах АВС: середнє 

арифметичне по квадрантам, врахування часу між кроками, врахування 

формальних ознак (значення за замовчуванням), врахування ролі респондента 



 

 

шляхом введення коефіцієнтів та їх комбінація; та різні механізми не 

врахування некоректних оцінок респондентів. 

Таким чином, автоматизована веб-система підтримки планування розвитку 

університету дозволяє автоматизувати процес виміру, оцінки, діагностики та 

формування колективної інтегральної оцінки організаційної культури 

університету для підтримки планування змін на шляху сталого розвитку 

університету. 
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