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Ізюмцева Н. В., Калмикова О. М. Напрямки покращення сучасної моделі корпоративної культури в банку
У статті проаналізовано напрямки покращення існуючих у сучасній практиці моделей корпоративної культури, орієнтованих на клієнта, а також напрямки покращення їх практичного застосування в реаліях сьогодення. Зараз корпоративна культура – це система цінностей та переконань кожного працівника фірми,
яка передбачає його поведінку та обумовлює характер життєдіяльності будь-якої організації. Банку потрібно визначити основні напрямки роботи з формування корпоративної культури, механізм роботи, який буде ефективно працювати та єднати працівників навколо цілей. Також у статті наведене опитування, яке
було проведене серед працівників усіх відділень банку, з питань уваги керівництва до корпоративної культури, системи заохочень працівників та загальної оцінки
корпоративної культури установи. Для вдалого менеджменту обраної моделі (орієнтованої на клієнта) необхідно застосовувати прозору оцінку ефективності
управління культурою організації. Лише ефективне впровадження правильної моделі корпоративного управління та спрямований нагляд й оцінка її ефективності є
запорукою успішного функціонування банківської установи в цілому.
Ключові слова: корпоративна культура, елементи корпоративної культури, мотивація, прибуток.
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Изюмцева Н. В., Калмыкова О. Н. Направления улучшения современной
Izyumtseva N. V., Kalmykova O. N. Areas of Improvement a Modern Model
модели корпоративной культуры в банке
of Corporate Culture in the Bank
В статье проанализированы направления улучшения существующих в современной
The article analyzes trends improve existing models in modern corporate culture, cusпрактике моделей корпоративной культуры, ориентированных на клиента, а также направления улучшения их практического применения в реалиях сегодняшнего
tomer focused and the ways to improve their practical use in the realities of today. Now
дня. Сейчас корпоративная культура – это система ценностей и убеждений кажcorporate culture – a system of values and beliefs that divides every employee of the
дого работника фирмы, которая предусматривает его поведение и обусловливает
company and includes his behavior, determines the nature of life of any organization.
характер жизнедеятельности любой организации. Банку нужно определить основBank must have a purpose – to determine the scope of the formation of corporate culные направления работы по формированию корпоративной культуры, механизм
ture, the mechanism of which will work effectively and unite employees around goals.
работы, который будет эффективно действовать и объединит работников вокруг
This article also conducted a survey among employees at all outlets of management
целей. Также в статье представлен опрос, который был проведен среди работников
attention to corporate culture, incentive system employees and the overall assessment
всех отделений банка, относительно внимания руководства к корпоративной кульof corporate culture institutions. For the successful management of the chosen model
туре, системы поощрений работников и общей оценки корпоративной культуры
(customer oriented), you must enter a transparent assessment of the effectiveness of
учреждения. Для удачного менеджмента выбранной модели (ориентированной на
the organization's culture. Only effective implementation of proper corporate goverклиента) необходимо использовать прозрачную оценку эффективности управления
культурой организации. Только эффективное внедрение правильной модели корпораnance model and focused supervision and evaluation of its effectiveness is the key to
тивного управления и целенаправленный надзор, а также оценка ее эффективности
the successful functioning of the banking institutions in general.
являются залогом успешного функционирования банковского учреждения в целом.
Key words: corporate culture, elements of corporate culture, motivation, profit.
Ключевые слова: корпоративная культура, элементы корпоративной культуPic.: 5. Formulae: 1. Bibl.: 10.
ры, мотивация, прибыль.
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П

роблема ефективного формування і управління
корпоративною культурою є нагальною та вкрай
невід’ємною частиною менеджменту в будь-якій
установі чи організації, у тому числі й банку. Управління
процесом роботи з персоналом в банку неодмінно вима
гає значних розумових і менеджерських здібностей, які
можуть бути обґрунтовані сучасними моделями. Тому
актуальність даного дослідження завжди була на висо
кому рівні, про що свідчать численні наукові доробки й
дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців.
Зокрема, питанням аналізу корпоративної культури
в банку у своїх роботах приділяли значну увагу Башук Т. О.
[1], Дяків О. П. [2], Іванова С. В. [3], Бондаренко А. [4],
Жоган І. [5], Ліфінцев Д. С. [6], Маслова Н. [7], Мозго
ва О. [8], Шмиголь Н. [9], Щоткіна О. [10] та ін. Питан

Цінності

ня практичного застосування моделей корпоративної
культури в банку висвітлені недостатньо детально і по
требують більш всебічного дослідження, що зумовлює
обґрунтовану необхідність та доцільність цієї роботи.
Метою статті є аналіз існуючої в сучасній прак
тиці моделі корпоративної культури, орієнтованої на
клієнта, а також напрямки покращення її практичного
застосування в реаліях сьогодення.
Загальновідомо, що корпоративна культура – це
система цінностей і переконань кожного працівника фір
ми, яка передбачає його поведінку та обумовлює характер
життєдіяльності організації. Корпоративна культура – це
також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно
розвивається. Тож у банку доцільно визначити основні
напрямки роботи з формування цієї культури (рис. 1).

Прийняття місії банку та базових цінностей
Кожна людина має систему цінностей (встановлення взаємин з іншими,
досягнення особистого благополуччя, реалізація свого потенціалу і т. п.).
Кожен банк має також свою систему цінностей. Співробітник буде лояльний
до банку і залишиться задоволений роботою в даній компанії, якщо ці системи
цінностей узгоджені та збігаються за ключовими позиціями
Формування почуття єдності з колективом банку
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Якщо співробітник вважає: «Я і банк – одне ціле», це означає: в компанії
досягнуто вищий рівень лояльності. Це є позитивним результатом розвитку
корпоративної
культури.
.
Лояльність буде настільки вищою, наскільки більше співпадінь між ідеальною
картиною очікувань і реальною картиною життя банку

Символіка

Прийняття символіки для усвідомлення єдності
Засіб формування лояльності до компанії на цьому рівні – корпоративний
стиль, у тому числі дрес-код, застосування фірмових логотипів банку і т. д.
Наприклад, у менеджерів банку, одягнених у привабливу форму з логотипом
компанії, формується почуття єдності з нею, гордість, в ідеалі – впевненість
у тому, що вони працюють в кращій організації

Поведінка

Розробка стандартів поведінки
Співробітники лояльні компанії на поведінковому рівні, якщо вони виконують
усі її вимоги, правила і регламенти. Важлива умова цього – опис, формалізація
і впровадження стандартів. Документальне закріплення стандартів роботи
та поведінки в банку є запорукою всебічного контролю та дотримання норм,
установлених керівництвом
Розвиток здібностей

Розвиток

Переконання

На цьому рівні потрібно індивідуальний підхід до кожного співробітника банку.
Для підвищення лояльності працівника банк (включаючи керівництво
та адміністрацію) повинен визнати його як особистість, встановити з ним
партнерські відносини, відкрито заявити про те, що потребує його лояльності.
Розробка стандартів поведінки
Співробітники лояльні компанії на поведінковому рівні, якщо вони виконують
всі її вимоги, правила і регламенти. Важлива умова цього – опис, формалізація
і впровадження стандартів. Документальне закріплення стандартів роботи та
поведінки в банку є запорукою всебічного контролю за дотриманням норм,
установлених керівництвом організації

Рис. 1. Основні напрямки роботи з формування корпоративної культури в банку
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Ці шість напрямків мають на меті впровадження
таких організаційних заходів у розрізі корпоративної
культури:
 діагностика і вирішення проблем підрозділу або
банку в цілому шляхом анкетування, тренінгів,
підвищення кваліфікації персоналу і т. п.;
 розкриття здібностей співробітників;
 допомога їм у визначенні шляхів самореалізації;
 створення теплої та творчої атмосфери в ко
лективі;
 діагностика кандидатів на відповідність вимо
гам корпоративної культури;
 адаптація нових співробітників до норм, пра
вил і традицій банку;
 робота системи «Таємний клієнт» в банку.
Так, відповідно до щорічного Звіту Правління
Альфа Банку за 2011 рік, саме корпоративна культура
відіграла значну роль у зміцненні їх кадрового потенціа
лу, про що свідчать такі дані.
З початку функціонування Альфа-банку не спо
стерігалося дійсно працюючого та ефективного меха
100

нізму єднання працівників навколо певних цілей, не
було спеціальних правил щодо одягу та техніки пово
дження з клієнтами. Були лише окремі відділення та
філії, керівники яких власними силами здійснювали ме
неджмент кадрової культури в банку, але це не надавало
значного розквіту власне мережі банку.
З 2004 р. з ініціативи керівного складу Альфа-бан
ку було проведено ряд періодичних масштабних опиту
вань, які охоплювали працівників усіх відділень та регіо
нальних дирекцій банку.
Метою анкетування було виявлення рівня задово
леності робітників заходами існуючої на той час кор
поративної культури. По завершенню були отримані
результати відповідей на питання: про увагу керівника
банку стосовно корпоративно ї культури (рис. 2), про
систему заохочень працівників (рис. 3), загальний вигляд
існуючих елементів корпоративної культури Альфабанку, наприклад, наявність дрес-коду, символіки, фір
мової атрибутики (рис. 4).
Відповідно до отриманих даних можна судити про
надзвичайну важливість елементів корпоративної куль
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Рис. 2. Належна увага керівництва банку питанню корпоративної культури
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тури в банку, оскільки з її вдосконаленням зростає за
гальна оцінка банку як середовища для плідної роботи
та саморозвитку. Починаючи з 2006 року, спостерігаєть
ся тенденція до зростання якості корпоративної культу
ри та збільшення її обсягів.

Зростання даного показника можливе за рахунок
двох факторів: збільшення чисельника – величини на
явних реалізованих переваг або зменшення знаменни
ка – витрат на здійснення процедур з розвитку культури
й одночасної дії цих факторів.
Особливість даного кри
терію полягає в тому, що ріст
5
величини наявних переваг
4,6
(ОК) сам по собі ще не є су
4,5
губо позитивним фактом. Це
4
зростання обов'язково має су
3,8
проводжуватися зростанням
3,5
ступеня реалізації, затребу
3
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2
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казником.
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ка – виділенню унікальних
0
властивостей організації та їх
2006
2008
2010
2012
Рік
посиленню, на етапі зрілості
акцент переноситися на мак
Рис. 4. Оцінка в загальному вигляді існуючих елементів корпоративної культури
симальну відповідність стра
Альфа-банку. Середня оцінка (від 1 до 5)
тегії організації сформованим
перевагам, на етапі спаду і пе
Розвинута корпоративна культура сучасної ком
панії припускає об’єднання персоналу, керівництва і реродження культури організації основне значення при
власників банківської установи, її партнерів і клієнтів діляється зниженню витрат на заходи щодо збережен
на основі єдиної системи цінностей, що дозволяє знач ня переваг, сформованих розвинутою корпоративною
но підвищити швидкість реакції банку на зміну переваг культурою. Відповідно до викладеного вище теоретич
клієнтів, знизити рівень різного роду протиріч, затвер ними в основу оцінки корпоративної культури банків
дити загальні орієнтири довгострокового розвитку, під ської установи може бути покладено запропоновану за
гальну модель оцінки її ефективності (рис. 5).
вищити рівень доходу.
Отже, ефективне управління організаційною
Для вдалого менеджменту обраної моделі (орієн
культурою
банківської установи здатне приносити до
тованої на клієнта) необхідно впровадити прозору оцін
датковий
(непрямий)
дохід. Тому обчислення комплекс
ку ефективності управління культурою організації. Ця
ного
показника
ефективності
організаційної культури є
оцінка повинна проводитись на основі певного крите
необхідним
для
оцінки
ОК-доходу
та збільшення доход
рію, який би дозволив поєднувати аналіз окремих по
ності
банку
в
цілому.
казників зі зведенням їх до загального значення – роз
рахунку узагальнюючого показника, щоб можна було
Висновки
забезпечити належний системний підхід.
Підсумовуючи
вищезазначене, можна сказати, що
Критерієм, що найбільш повно відповідає постав
лише
ефективне
впровадження
правильної моделі кор
леним вимогам, на наш погляд, є максимальна ефектив
поративного
управління
та
спрямований
нагляд й оцінка
ність заходів щодо управління існуючою корпоратив
її
ефективності
є
запорукою
успішного
функціо
нування
ною культурою. Критеріальний показник, що відповідає
банківської
установи
в
цілому.
Дослідження,
проведене
пропонованому критерію, у загальному виді можна ви
в роботі, сприятиме покращенню мотивації персоналу
разити через формулу:
банку, що, у свою чергу, приведе до: підвищення ре
ПОок  (ОК  R) / Z  max,
(1)
зультативності праці, збільшення прибутку банківської
де ПОок – ефективність управління існуючою органі установи, підвищення рівня довіри до банківської сис
заційною культурою (ОК) банку;
теми, підвищення конкурентоспроможності вітчизня
ОК – переваги, створювані впливом організацій них банків на міжнародному ринку, а також закріпить
ної культури, у життєдіяльності банку;
довіру працівників банку до свого керівництва.
R – ступінь відповідності (релевантності) обраної
Перспективи подальших досліджень даного пи
стратегії унікальним властивостям організаційної культури;
тання: потребують більш глибокого вивчення та вдоско
Z – витрати на проведення заходів щодо форму налення напрямки покращення корпоративних культур
вання та розвитку культури.
у банках в сучасних умовах.		
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1. Приймання рішення про початок оцінки
організаційної культури банку
ефективність використання

потенційна ефективність

2. Вибір
задач оцінки

3. Обґрунтований вибір кількісних
та якісних показників оцінки
стратегічного використання
переваг організаційної культури

6. Обґрунтований вибір кількісних
і вартісних показників оцінки
економічної ефективності
управління культурою організації

4. Збір даних за кількісними
показниками + проведення
експертних оцінок якісних
показників

7. Збір даних за обраними
показниками

5. Обчислення комплексного
показника відповідності
(релевантності) стратегії існуючій
культурі організації

8. Планування зростання обраних
показників у результаті здійснення
заходів щодо вдосконалення
організаційної культури
9. Збір даних за обраними
показниками в кінці планового
періоду

фінанси, грошовий обіг і кредит

економічна ефективність

10. Обчислення комплексного показника
ефективності організаційної культури
банку
11. Інформація про ефективність
організаційної культури для прийняття
управлінських рішень
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ЕКОНОМІКА

Рис. 5. Оцінка корпоративної культури банківської установи
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