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АНОТАЦІЯ 

Бондаренко О. В. Трансформація корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі України. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертаційній роботі розкрито особливості аналізу та інтерпретації 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

України у соціогуманітарних науках. Охарактеризовано поняття 

«корпоративна культура» та запропоновано концептуальну схему 

вимірювання корпоративної культури і на загальнонаціональному рівні 

виокремлено основні чинники впливу на трансформацію корпоративної 

культури в соціально-економічному просторі України. Розглянуто 

трансформацію корпоративної культури з позицій положень діяльнісного 

підходу та теорії систем.  

На основі вторинного аналізу загальнонаціональних досліджень 

виокремлено та охарактеризовано соціально-економічний простір сучасної 

України за період 2014-2019 рр. і окреслено тенденції й наслідки 

трансформації корпоративної культури крізь призму вирішення низки 

локальних та глобальних проблем. На локальному рівні комплексно 

досліджено характер та особливості трансформації корпоративної культури. 

Визначено методологічні підходи та методики вимірювання трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі України. 

Розглянуто контекст сучасних міграційних процесів та специфіку соціально-

економічного простору України. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її відповідність 

загальному стану й тенденціям розвитку сучасного українського суспільства, 

окреслено ступінь наукової розробленості, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, визначено методологічні засади, наукову 
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новизну й теоретико-практичну значущість отриманих результатів, наведено 

дані про апробацію роботи та публікації автора.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 

корпоративної культури в соціології» окреслено, що соціокультурна та 

соціально-економічна проблематика була актуальною для людства 

починаючи з донаукового періоду. Науковий період представлений 

міждисциплінарною науковою рефлексією економістів, соціологів, істориків, 

політологів, філософів, правознавців, управлінців, військових теоретиків 

тощо. Визначено поняття «корпоративна культура», яке постає у якості 

категорії соціології, що позначає особливий вид соціокультурних норм що 

детермінують такий вид спільної діяльності господарюючих суб’єктів, 

змістом якої є інтеграція у вигляді об'єднання зусиль та ресурсів, й, 

диференціація, щодо розподілу, обміну та споживання продукту, що 

виробляється. Соціальні відносини та закономірності корпоративної 

культури мають загальнонаціональний вимір та корелюють із 

закономірностями суспільного розвитку.  

У другому розділі «Трансформація корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі як предметне поле соціологічної 

рефлексії» було визначено теоретичне підґрунтя можливостей соціологічного 

дослідження окресленого феномену. Так, для визначення умов трансформації 

української корпоративної культури та особливостей соціально-економічного 

простору України було використано різноманітні рейтингові, й, агреговані 

показники. Одна з унікальних характеристик соціально-економічного 

простору України, це його повільне зростання, у порівнянні із зростанням в 

інших країнах. В Україні більше половини українських підприємств 

стикаються з випадками хабарництва, що є аргументом про системну 

корумпованість соціально-економічного простору. Український соціально-

економічний простір ми розглядаємо як частину глобального соціально-

економічного простору у вигляді перетину соціальних зв'язків між різними 

соціальними суб’єктами, групами та організаціями щодо здійснення 
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економічної діяльності за відповідних соціокультурних та інституційних 

умов. Соціально-економічний простір визначає розвиток економічної сфери 

за допомогою інституційних норм, соціальних практик та санкцій. 

Особливістю соціально-економічного простору України є те, що він поєднує 

рентні та ринкові форми й види діяльності соціальних суб’єктів. Саме це 

обумовлює як його протиріччя, так і напрям трансформації корпоративної 

культури.  

У третьому розділі «Соціологічні виміри трансформації корпоративної 

культури в соціально-економічному просторі України» здійснено опис, 

аналіз та інтерпретацію емпіричних даних, отриманих автором у результаті 

використання експертних та якісних методів. За результатами авторських 

соціологічних досліджень на регіональному рівні з’ясовано характер та 

особливості корпоративної культури а в загальнонаціональному контексті 

визначено особливості її трансформації в соціально-економічному просторі 

України. 

Висновки дисертаційної роботи містять основні результати, отримані 

на основі реалізації поставлених завдань дослідження. Визначається здобуток 

дисертанта у вирішенні поставленої проблеми й перспективи подальшої 

розробки дисертаційної тематики. Для визначення можливостей оптимізації 

української корпоративної культури було проведено три експертні 

дослідження (2012 р., 2014-2016 рр.), та сім фокус-груп (2019-2020 рр.), 

отримані данні яких було порівняно між собою. 

Методика дослідження базується на синтезі сучасних методів 

діагностики корпоративної культури на основі рамочної конструкції 

конкуруючих цінностей, вихідним положенням якої є наявність в 

корпоративній культурі чотирьох характерних типів ціннісних відносин, 

визначаючих діяльність, та відповідно, соціокультурну взаємодію соціальних 

суб'єктів. Вищенаведені ціннісні відносини визначаються як «ринок», 

«ієрархія», «клан», «інноваційність» («адхократія»).  
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Тенденції трансформації корпоративної культури виглядають таким 

чином, що відбувається співіснування її двох типів: корпоративної культури 

у вигляді симбіозу тоталітарних норм, правил та санкцій з жорсткими 

ринковими настановами («ринок-ієрархія») та корпоративної культури з 

перевагою більш ліберальних цінностей інформаційного суспільства 

(«ринок-клан-інновація»). Для першої характерним є наявність жорсткої 

ієрархії з високим профілем, репресивне управління, агресивний 

менеджмент, відсутність соціальної довіри та відповідальності, прихований 

конфлікт між керівниками та підлеглими, негативна мотивація (штрафи) 

інформаційні «шуми» що уповільнюють зворотний зв'язок. Культура 

віддзеркалює та ретранслює соціальну недовіру та протидію, а, як система, 

демонструє незадовільні адаптивні властивості та тяжіння до ентропії. 

Для другого типу корпоративної культури так само характерна 

ієрархія, але вона має менш високий профіль. Жорсткий менеджмент 

врівноважується позитивною мотивацією що викликає здатність 

співробітників на легітимний прояв індивідуальності, що передбачає 

відповідальність за власні дії та потенційну готовність щодо альтруїзму по 

відношенню до колективу. Соціальні відносини, їх спрямованість визнаються 

усіма на компромісних засадах. Між керівництвом та підлеглими 

вибудовуються стосунки порозуміння та підтримки на засадах соціального 

компромісу. 

Між цими двома типами («ринок-ієрархія» та «ринок-клан-інновація») 

відбувається конкурентне протистояння щодо визначення перспектив 

подальшого розвитку. Крім того конкурентна боротьба між цими типами 

соціальних смислів, норм, санкцій та правил відбувається і поза 

корпоративним середовищем. В загальному соціокультурному середовищі 

української спільноти вона має вигляд тимчасової динамічної рівноваги – про 

явне домінування одного з цих типів корпоративної культури наразі говорити 

не можна.  
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Отримані в ході дослідження висновки та результати надали 

можливість верифікувати закладені в його основу гіпотези, а їх комплексне 

узагальнення, своєю чергою, надає варіанти для внесення ряду пропозицій, 

що мають не лише теоретичну, але й практичну цінність.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

цілісної концепції корпоративної культури, як підсистеми загальної культури 

українського суспільства, що є, одночасно, умовою та результатом 

корпоративної діяльності соціальних суб'єктів соціально-економічного 

простору. Отримані результати є основою вирішення конкретних 

теоретичних і практичних проблем сучасних соціокультурних трансформацій 

соціально-економічного простору України. Результати дисертації можуть 

використовуватись для розробки моделей оптимізації функціонування 

соціальних організацій на засадах синергетичного розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення 

для викладання курсів «Соціальне партнерство», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Соціологія управління», «Соціологія праці» та ін.; 

розробки державних, галузевих та регіональних програм розвитку. 

Ключові слова: трансформація, корпоративна культура; соціально-

економічний простір, соціальний інститут, рентно орієнтоване суспільство. 



 7 

SUMMARY 

Bondarenko O.V. Transformation of corporate culture in socio-

economic space of Ukraine.  Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Sociological Sciences in 

specialty 22.00.04 – special and sectoral sociologies  Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the features of analysis and interpretation of the 

transformation of corporate culture in the socio-economic space of Ukraine in the 

socio-humanitarian sciences are revealed. The concept of “corporate culture” is 

characterized and a conceptual scheme for measuring corporate culture is 

suggested. At the national level the main influencing factors on the transformation 

of corporate culture in the socio-economic space of Ukraine are identified. The 

transformation of corporate culture from the perspective of the action approach and 

systems theory is considered. 

Based on the secondary analysis of national research, the socio-economic 

space of modern Ukraine for the period 2014-2019 is identified and characterized 

and the trends and consequences of the transformation of corporate culture through 

the prism of solving a number of local and global problems. At the local level, the 

nature and features of the transformation of corporate culture have been 

comprehensively studied. Methodological approaches and methods of measuring 

the transformation of corporate culture in the socio-economic space of Ukraine are 

determined. The context of modern migration processes and the specifics of the 

socio-economic space of Ukraine are considered. 

The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, its 

compliance with the general state and trends of modern Ukrainian society, outlines 

the degree of scientific development, formulates the purpose, objectives, object and 

subject of the research, identifies methodological principles, scientific novelty and 

theoretical and practical significance of the results, provides data on approbation of 

work and author’s publications. 
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It is stated in the first chapter “Theoretical and methodological principles 

of studying corporate culture in sociology” that socio-cultural and socio-economic 

issues have been relevant to mankind since the pre-scientific period. The scientific 

period is represented by interdisciplinary scientific reflection of economists, 

sociologists, historians, political scientists, philosophers, jurists, managers, military 

theorists, etc. The concept of “corporate culture” as a category of sociology 

nominates a special type of socio-cultural norms that determine the type of joint 

activities of economic entities, the sense of which is integration in the form of 

combining efforts and resources, differentiation of distribution, exchange and 

consumption of the product. Social relations and patterns of corporate culture have 

a national dimension and correlate with the patterns of social development. 

The theoretical basis of the possibilities of sociological research of the 

outlined phenomenon was determined in the second chapter “Transformation of 

corporate culture in the socio-economic space as a subject field of sociological 

reflection”. Thus, to determine the conditions for the transformation of Ukrainian 

corporate culture and the peculiarities of the socio-economic space of Ukraine, 

various rating and aggregate indicators were used. One of the unique 

characteristics of the socio-economic space of Ukraine is its degradation compared 

to growth in other countries. In Ukraine, more than half of Ukrainian enterprises 

face bribery, which is an argument for the systemic corruption of the socio-

economic space. We consider the Ukrainian socio-economic space as a part of the 

global socio-economic space in the form of the intersection of social ties between 

different social actors, groups and organizations in the process of carrying out 

economic activities in the relevant socio-cultural and institutional conditions. 

Socio-economic space determines the development of the economic sphere through 

institutional norms, social practices and sanctions. The peculiarity of the socio-

economic space of Ukraine is that it combines rental and market forms and 

activities of social actors. This is what determines both its contradictions and the 

direction of transformation of corporate culture. 
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The third chapter “Sociological dimensions of the processes of 

transformation of corporate culture in the socio-economic space of Ukraine” 

describes, analyzes and interprets the empirical data obtained by the author in the 

result of using expert and qualitative methods. According to the results of the 

author's sociological research at the regional level, the nature and features of 

corporate culture are clarified, and in the national context, the features of its 

transformation in the socio-economic space of Ukraine are determined. 

The conclusions of the dissertation contain the main results obtained on the 

basis of the achieving the objectives of the study. The postgraduate student’s 

accomplishment is determined by the solving of the stated problem and by the 

prospects of the further development of dissertation scope. To determine the 

possibilities of optimizing the Ukrainian corporate culture there were conducted 

three expert studies (2012, 2014-2016) and seven focus groups (2019-2020), the 

outcome of which were compared with each other. 

The research methodology is based on the synthesis of modern methods of 

diagnosing corporate culture using the framework construction of competing 

values. Its starting point is the presence in corporate culture of four characteristic 

types of value relations that determine the activities and, consequently, socio-

cultural interaction of social actors. The value relations mentioned above are 

defined as “market”, “hierarchy”, “clan”, “innovation” (“adhocracy”). 

Trends in the transformation of corporate culture are defined with the help of 

coexistence of its two types: corporate culture in the form of a symbiosis of 

totalitarian norms, rules and sanctions with strict market requirements (“market 

hierarchy”) and corporate culture with a more liberal values of information society 

(“market-clan-innovation”). The first one is characterized by a rigid hierarchy with 

a high profile, repressive control, aggressive management, lack of social trust and 

responsibility, hidden conflict between managers and subordinates, negative 

motivation (fines), information “noise” that slows down feedback. Culture reflects 

and retransmits social distrust and opposition, and, as a system, demonstrates 

unsatisfactory adaptive properties and tendency to entropy. 
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The second type of corporate culture is also characterized by a hierarchy, but 

it has a less high profile. Rigid management is balanced by positive motivation that 

evokes the ability of employees to legitimate the manifestation of individuality, 

which involves responsibility for their own actions and potential readiness for 

altruism towards the team. Social relations and their orientation are recognized by 

all on a compromise basis. Relationships of understanding and support are built 

between management and subordinates on the basis of social compromise. 

There is a competitive confrontation between these two types (“market-

hierarchy” and “market-clan-innovation”). This opposition determines the 

prospects for further development. In addition, the competition between these 

types of social senses, sanctions and rules takes place outside the corporate 

environment. In the general socio-cultural environment of the Ukrainian 

community, it has the form of a temporary dynamic balance – no one cannot say 

about the vivid dominance of one of these types of corporate culture at the 

moment. 

The conclusions and results of the study granted an opportunity to verify 

the hypotheses, and their comprehensive generalization, in return, provides options 

for making a number of suggestions that have not only theoretical but also 

practical value. 

The practical significance of the gained results lies in the development of a 

holistic concept of corporate culture as a subsystem of the general culture of 

Ukrainian society, which is, at the same time, a condition and result of corporate 

activities of social actors in the socio-economic space. The obtained results are the 

basis for solving specific theoretical and practical problems of modern socio-

cultural transformations of the socio-economic space of Ukraine. The results of the 

dissertation can be used to develop models for optimizing the functioning of social 

organizations on the basis of synergetic development. 

The results of the research are of practical importance for teaching the 

courses “Social Partnership”, “Corporate Social Responsibility”, “Sociology of 
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Management”, “Sociology of Labor”, etc.; development of state, branch and 

regional development programs. 

Key words: transformation, corporate culture; socio-economic space, social 

institution, rental oriented society. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний етап розвитку 

українського суспільства актуалізується соціальною потребою щодо 

інтеграції та позитивної соціальної взаємодії, як на рівні соціальних 

організацій,  що здійснюють господарську діяльність, так і в межах усього 

соціально-економічного простору України. Соціокультурними та 

нормативними засадами цього виступає корпоративна культура. 

Трансформація корпоративної культури в соціально-економічному 

просторі України є, таким чином, своєрідним відображенням тектонічних 

змін, які відбуваються не тільки в сучасному українському суспільстві, але й 

в соціальних структурах сучасного глобалізованого світу. Причому 

трансформація існуючих та формування нових соціальних відносин, що 

забезпечують інтеграцію індивідів і соціальних груп у новий соціально-

економічний простір як у межах національного, так і  глобального масштабу, 

знаходиться в різноманітних контекстах корпоративної культури. Адже 

сучасні соціокультурні та соціально-економічні трансформації 

інституціонального характеру, що відбуваються в сучасному українському 

суспільстві,  безпосередньо впливають на соціальне життя людей, формують 

їхню науково-суспільну рефлексію.  

Оцінюючи ступінь наукової спрацьованості досліджуваної теми в 

цілому, слід зазначити, що вона є недостатньою, хоча окремі концептуальні 

аспекти даної проблематики досліджувались як закордонними, так і 

вітчизняними представниками різних напрямів соціально-гуманітарного 

знання.  Істотне значення для розуміння механізмів формування корпоративної 

культури соціальних спільнот мають роботи класиків соціології, зокрема М. Вебера, 

Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Т. Парсонса і П. Сорокіна.  Значний внесок у вивчення  різних 

чинників культури як суспільного феномену було зроблено й представниками 

інтегративної парадигми в соціології, зокрема, Дж. Александером, М. Арчер, П. Бурдьє, 

Е. Гідденсом, Дж. Рітцером тощо. Питанням дослідження соціальної організації як 

культурного феномена присвячені праці Ч. Барнарда, П. Блау, Е. Гоулднера, К. Левіна, 
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Г. Саймона, Ф. Селзніка і А. Файоля. Дослідженню культури як засобу регуляції  

соціальної поведінки персоналу корпоративних  утворень присвячені роботи І. Ансоффа, 

Х.Вірденіуса, Т. Пітерса, Р. Уотермена, К.Терлі, Г.Хофстеде, а розгляду культури як 

нормативно-ціннісної системи організації спільної діяльності – М. Лапіна, А. Пригожина 

і В. Франчука. 

 Поряд із цим, стратегіям функціонування корпоративної культури в контексті 

організаційної взаємодії в соціальному управлінні присвячені праці Ю. Сурміна, 

М. Туленкова, С. Фролова і Л. Хижняк, а ролі культури як інтегральної характеристики 

управління сучасними корпораціями – роботи Б. Мільнера, Е. Молла, В. Перекрестова 

тощо. Типологічні та методологічні засади корпоративної культури в контексті 

управління представлені в працях Д. Денісона, Дж. Зоннефельда, К. Камерона, Р. Куїна, 

Ф. Тромпенаареса, С. Ханді, Г. Харрісона, Е. Шейна та інших. Окремі аспекти 

корпоративної культури в контексті управлінської та соціально-економічної 

діяльності в ринкових умовах висвітлюються в роботах В.Аніщенко, 

А.Арсеєнко, М. Артеменко, Р. Бала, О.Безрукової, Т.Беляк, О.Виноградова, 

В.Ворони, Є.Головахи, О.Донченко, О.Злобіної,  В.Задихайло, В. 

Євтушевського,   О.Кібенко, О.Ковтуна, М.Лукашевича, О.Мукана,  Г. 

Назарова, Т.Петрушиної, Ю.Пачковського, В.Пилипенко,  Г. Хаєт і інших.  

Однак дискусії серед сучасних дослідників свідчать, що процеси 

трансформації корпоративної культури в  соціально-економічних утвореннях 

транзитивних суспільств не набули необхідної динаміки та залишаються 

невизначеними з боку соціологічної науки, хоча значущість соціальних умов, 

принципів і механізмів формування, відтворення та перетворення 

корпоративної культури, а також трансформації корпоративної взаємодії 

суб’єктів соціально-економічного життя українського соціуму не викликають 

жодних сумнівів. І дотепер не існує чіткого визначення корпоративної 

культури в контексті управління соціально-економічними утвореннями, 

бракує соціологічного висвітлення організаційних форм та інституційних 

чинників трансформації корпоративної культури в сучасному українському 

суспільстві, зумовлених об’єктивними потребами, з одного боку, розвитком 
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соціології культури, економіки, управління та організацій, а також  з іншого 

боку, гострою необхідністю підвищення ефективності діяльності виробничих 

підприємств і організацій різних форм власності в соціально-економічному 

просторі України. Потребують наукового осмислення й питання використання 

корпоративної культури як засобу продуктивності управлінської  та  підприємницької 

діяльності, а також у перебігу вироблення й реалізації культурних стратегій 

господарських організацій, функціонуючих в умовах трансформаційного суспільства. 

Звідси  виникає цілком об’єктивна потреба в розробленні відповідної соціологічної 

концепції трансформації корпоративної культури не тільки  в соціально-економічному 

просторі, але й в контексті євроінтеграційних прагнень України.  

Таким чином, можна констатувати наявність важливої наукової 

проблеми, сутність якої полягає в гносеологічній суперечності між 

існуючими теоретичними підходами щодо розуміння та інтерпретації 

феномену корпоративної культури, які характеризуються теоретико-

методологічною фрагментарністю, відсутністю системно-узагальненого 

бачення стосовно місця та ролі такої культури як концептуального ресурсу 

трансформації соціально-економічного простору України, а з другого боку, – 

у наявній практичній потребі розроблення чітких концептуальних 

імперативів щодо пояснення механізмів трансформації корпоративної 

культури як важливого чинника управління соціально-економічними 

утвореннями. Зазначене фактично й зумовило актуальність та доцільність 

вибору теми дисертації.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження не пов’язане з науковими темами 

Мета і завдання дослідження.  

Метою дисертаційного дослідження є здійснення соціологічної 

концептуалізації організаційних та інституційних засад трансформації 

корпоративної культури як чинника впорядкування та розвитку соціально-

економічного простору сучасного українського соціуму.  

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 
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 1) узагальнити гносеологічний потенціал наукових підходів у перебігу 

концептуальної еволюції  корпоративної культури як  суспільного феномену; 

 2) виокремити сутнісні ознаки та структурно-функціональні характеристики 

категорії корпоративної культури в  сучасному соціологічному дискурсі;  

  3)   виявити евристичний потенціал сучасних методів дослідження 

процесів трансформації корпоративної культури в перебігу соціально-

економічного життя українського соціуму; 

 4) схарактеризувати соціально-економічний простір, зокрема, як 

систему формування, відтворення та трансформації корпоративної культури 

індивідів і соціальних груп; 

 5) дослідити на основі системного аналізу специфіку процесів 

трансформації корпоративної культури в перебігу соціально-економічного 

життя сучасного українського суспільства; 

 6) визначити соціальні механізми та організаційні принципи 

трансформації корпоративної культури суб’єктів соціально-економічної 

діяльності; 

7) здійснити перевірку концептуальних уявлень стану і перспектив 

розвитку корпоративної  культури в українському соціально-

економічному просторі;  

 8) за результатами експертного опитування з’ясувати та описати 

особливості трансформації корпоративної культури в сучасному 

українському соціумі; 

 9) розробити концептуальну модель трансформації корпоративної 

культури як чинника впорядкування та розвитку соціально-економічного 

життя українського суспільства.  

Об’єктом дослідження виступає виступає корпоративна культура в 

сучасному трансформаційному українському суспільстві. 

Предметом дослідження є організаційно-інституційні засади 

трансформації корпоративної культури. 
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Методологія та методи дослідження. Методологічне забезпечення 

дисертаційного дослідження ґрунтувалося на використанні загальнонаукових 

методів пізнання соціальних явищ і процесів, а також соціологічних методів 

отримання та опрацювання емпіричних даних. Для вирішення поставлених 

завдань дисертаційної роботи застосовувалися такі методи: порівняльно-

історичного та термінологічного аналізу, – для узагальнення та розкриття 

наукових підходів щодо змісту, структури, місця й ролі корпоративної 

культури у формуванні та розвитку соціально-економічного життя сучасного 

суспільства; методи системного й структурно-функціонального аналізу – для 

дослідження соціально-економічного простору, у якому відбувається 

суперечливий процес формування та відтворення взаємодії функціональних 

елементів; методи аналізу та синтезу, порівняння й типологізації – для 

визначення типів корпоративної культури, а також класифікації принципів і 

соціальних механізмів формування, відтворення та перетворення 

корпоративної культури в умовах суспільних трансформацій; методи 

компаративного і статистичного аналізу для вивчення складових і тенденцій 

розвитку корпоративної культури сучасного українського суспільства; метод 

аналітичного огляду, - для визначення специфічних рис патерналізму / 

корпоративізму українців; критичний аналіз, соціокультурний і 

соціоструктурний методи, методи порівняння і синтезу – для виокремлення 

напрямів трансформації корпоративної культури на теренах соціально-

економічного ландшафту сучасної України; методи систематичного огляду – 

для дослідження характерних особливостей різних типів корпоративної 

культури. Що стосується соціологічних методів отримання та аналізу 

емпіричних даних, у роботі були використані такі методи, як аналіз 

документальних, зокрема статистичних і соціологічних даних, 

спостереження, експертного, фокус-групового та вибіркового опитування, які 

дали змогу виявити відмітні риси, місце і роль корпоративної культури як 

вирішального чинника відтворення соціально-економічного життя в умовах 

сучасного українського суспільства. 
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Теоретичною основою дослідження слугували фундаментальні 

положення загальної та галузевої соціології, а саме: соціології економіки, 

культури, організацій та управління, а також теорії соціальних змін,  

соціальних процесів та соціальних інститутів, теорії соціального-

економічного, організаційного та соціально-культурного розвитку суспільних 

систем.  

Емпіричну базу дисертаційного дослідження  становлять результати 

соціологічного експертного опитування різних категорій респондентів 

Запоріжжя, яке здійснювалось у межах кількох етапів: на першому етапі 

(2012 р.) досліджувалася специфіка корпоративної культури державних 

службовців (тип вибірки – метод снігової кулі, де основний критерій відбору 

– статус держслужбовця, метод збирання інформації – анкетування (n=46); на 

другому етапі (2014 р.) опитування здійснювалось у різних сферах 

соціально-економічної діяльності, де експертами виступали кваліфіковані 

фахівці громадських, державних і приватних установ і організацій (метод 

збирання інформації – анкетування (n=60); на третьому етапі (2016 р.) 

вивчались особливості корпоративної культури в соціально-економічному 

просторі України (експертне опитування, метод збирання інформації - 

анкетування (n=336); на четвертому етапі (2019-2020 рр.) опитування 

здійснювалося за методикою фокус-групових дискусій у Києві, Черкасах, 

Запоріжжі, Харкові та Львові); на п’ятому етапі (2017-2020 рр.) 

застосовувався дискурс-аналіз матеріалів соціологічних досліджень, 

державних установ, міжнародних рейтингових агенцій та тренінгових 

програм Інституту І. Адізеса в межах теми дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в соціологічній 

концептуалізації організаційно-інституційного та соціокультурного 

контексту трансформації корпоративної культури як вагомого символічно-

практичного компонента соціально-економічного життя сучасного 

українського соціуму. Найбільш важливі, положення дисертації, що 

характеризують її наукову новизну, такі: 
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вперше: 

- на основі соціологічної експлікації поняття корпоративної культури 

виокремлено два конкурентні типи корпоративної культури, що 

функціонують у соціально-економічному просторі сучасного українського 

соціуму, перший з яких поєднує авторитарні норми, правила, способи впливу 

та санкції в контексті ринкових настанов за схемою «ринок-ієрархія», а 

другий тип корпоративної культури має соціонормативну спрямованість за 

схемою: «ринок-клан-інновація»; 

- запропоновано концептуальну структурно-функціональну модель 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

українського суспільства, сутність якої полягає у встановленні взаємодій між 

його суб’єктами та дозволяє здійснювати науково-практичні розвідки 

механізмів формування, відтворення та перетворення (трансформації) цієї 

культури на мікросоціальному, мезосоціальному та макросоціальному рівнях 

суспільної організації з урахуванням загальносуспільного, організаційно-

інституціонального та індивідуально-групового соціокультурного контексту 

українського суспільства, а також різноманітних поточних і перспективних 

соціально-економічних передумов цілей, цінностей, інтересів і потреб 

суб'єктів соціально-економічного життя сучасного суспільства; 

 - з’ясовано, що інституційний соціальний механізм формування, 

відтворення та трансформації корпоративної культури являє собою стійкі 

структури соціальної взаємодії суб’єктів соціально-економічного життя 

сучасного соціуму, які переводять символічні соціокультурні чинників на 

особистий досвід задля реалізації власних економічних інтересів і потреб, а 

також збереження певних соціальних традицій і цінностей, що включає в 

себе: по-перше, індивідуальних і колективних суб’єктів корпоративних 

відносин; по-друге, різноманітні форми їхньої корпоративної взаємодії в 

межах певних видів і способів соціально-економічної діяльності; по-третє, 

визначені моделі та засоби соціально-економічної поведінки, завдяки яким 

відбувається процес формування корпоративного світогляду, що стає 
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своєрідним пунктом перетину символічного та соціально-економічного 

просторів індивідів і соціальних груп;  

- з’ясовано шляхом соціологічної реконструкції структури 

корпоративної культури суб'єктів соціально-економічної діяльності, що вона 

включає в себе такі структурно-функціональні соціокультурні компоненти: 

перший компонент спрямований на отримання символічного капіталу; 

другий компонент орієнтований на отримання доступу до потенційних 

джерел обмежених ресурсів; третій компонент як продукт символічного 

капіталу створює можливості для впливу керуючого суб'єкта на керований 

об'єкт як потенційне джерело обмеженого ресурсу, а четвертий компонент 

містить соціокультурні умови, механізми, засоби і способи отримання 

символічного капіталу; причому нелінійна будова структури корпоративної 

культури визначає функціонування цих компонентів на трьох відносно 

автономних рівнях: матеріальному, духовному і художньому. Ці рівні 

реалізуються за допомогою інструментальних (матеріальні засоби), а також 

технологічних (компетенції, вміння та навички) чинників соціально-

економічного простору в контексті суб’єкт-суб’єктної  корпоративної 

взаємодії сполучних соціальних утворень; 

удосконалено: 

-  соціологічну типологізацію соціальних механізмів формування, 

відтворення та трансформації корпоративної культури в системі соціально-

економічного життя соціуму, яка, на відміну від попередніх розробок 

враховує наступні критерії: за походженням – стихійні (природні) та 

проєктивні (штучні) механізми; за належністю до внутрішнього або 

зовнішнього середовища організації – ендогенні (внутрішні) та екзогенні 

(зовнішні); за рівнем універсальності – сингулярні та комплексні соціальні 

механізми, що забезпечують формування, відтворення й трансформацію 

корпоративної культури в перебігу соціально-економічної діяльності в 

умовах ринкових відносин ; 
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- соціологічну методику вимірювання корпоративної культури на 

засадах конкуруючих цінностей, що визначають характер соціальної 

взаємодії. На відміну від попередніх досліджень, методика дозволяє 

враховувати праксеологічні, семіотичні і аксіологічні  виміри корпоративної 

культури, а також спрощує оцінювання конкуруючих цінностей завдяки 

фільтру не лояльності / лояльності експертів та зменшенню розмірності 

бального оцінювання;   

- соціологічне тлумачення поняття корпоративної культури як 

такого, що позначає особливий вид соціокультурних норм, що, детермінує 

відповідну форму спільної діяльності господарюючих суб’єктів, змістом якої 

є інтеграція зусиль і ресурсів, а також диференціація розподілу, обміну та 

споживання спільно виробленого продукту. На відміну від попередніх 

розробок, поняття корпоративна культури в такому визначенні відображає 

інституційні умови, матеріальний і духовний результат господарської 

діяльності індивідуальних і групових суб’єктів, що базується на інтеграції 

їхніх зусиль, ресурсів та диференціації розподілу отриманих нових ресурсів 

для задоволення соціальних потреб; 

дістало подальшого розвитку: 

- соціологічне розуміння сукупності організаційних принципів 

трансформації корпоративної культури в контексті соціально-економічного 

простору українського суспільства, які, на відміну від попередніх досліджень, 

поділяються автором на три групи: внутрішні (зумовлені активністю 

суб’єктів соціально-економічного та соціокультурного розвитку соціальних 

систем), зовнішні (зумовлені інституційними нормами й цінностями, а також 

стилем і характером впливу керівних суб’єктів стосовно членів соціально-

економічних утворень) і змішані або комплексні (поєднують у собі дві 

попередні групи організаційних принципів трансформації корпоративної 

культури); 

- соціологічне осмислення трансформації корпоративної культури, які є 

необхідною умовою, з одного боку, реалізації формальних нормативно-
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правових механізмів регуляції корпоративної взаємодії суб’єктів соціально-

економічної діяльності, а з іншого боку, неформальні механізми 

корпоративної культури виступають своєрідними рамковими умовами 

корпоративної взаємодії цих суб’єктів, спрямованими на подальший 

розвиток і модифікацію відповідних формальних нормативно-правових 

правил спільної діяльності в соціально-економічному просторі транзитивного 

соціуму;  

- соціологічне обґрунтування чинників трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі українського 

соціуму, які, на відміну від попередніх досліджень, визначаються автором у 

вигляді взаємодії різноманітних соціально-економічних та соціокультурних 

умов, що не тільки перебувають на перетині глобального, національного і 

локального соціально-економічного простору, але й супроводжуються 

конкуренцією та взаємозалежністю демографічних, міграційних, 

соціокультурних, економічних і науково-технологічних ресурсів та 

особливостями етосу;  

- соціологічне визначення структурних форм і функціональних 

особливостей соціально-економічного простору України, для яких 

характерно специфічне поєднання рентних та ринкових форм і механізмів 

соціально-економічної діяльності соціальних суб’єктів, що не тільки 

уможливлює виникнення системної корупції, але й призводить до деформації 

соціальних зв’язків та виникнення конфліктних ситуацій в перебігу 

трансформації корпоративної культури.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування концептуальної моделі трансформації корпоративної культури 

для методики вимірювання ресурсного потенціалу соціально-економічного 

простору, що дозволить покращити розробку стратегій щодо його напрямів 

розвитку. Отримані результати слугують основою для вирішення конкретних 

теоретичних і практичних проблем сучасних соціокультурних трансформацій 

соціально-економічного простору України. Результати дисертації можуть 
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використовуватися для розробки моделей оптимізації функціонування 

соціальних організацій на засадах синергетичного розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення 

для викладання курсів «Соціальне партнерство», «Корпоративна соціальна 

відповідальність», «Соціологія управління», «Соціологія праці» та ін.; 

розробки державних, галузевих та регіональних програм розвитку. 

Результати дослідження було впроваджено в діяльність Торговельно-

промислової палати в Запорізькій області (довідка про впровадження №47-

01/1242). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею; наукові результати та висновки, що містить дисертація, 

отримано автором особисто. В статті «Трансформація української 

корпоративної культури на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності: виклики сьогодення» (Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. 2011. №52. С. 61–70) дисертанту належать 

ідеї:: збір та аналіз даних корпоративних звітів, визначення формальних 

аспектів відображення української корпоративної культури у звітах 

українських підписантів Глобального договору ООН. В статті «Адаптація 

методики конкуруючих цінностей для типологізації корпоративної культури 

соціально-економічного простору України» (Габітус. 2020. № 16. С. 65-70) 

дисертанту належать ідеї: організації та проведення експертних досліджень, 

адаптації методики конкуруючих цінностей за допомогою зменшення 

кількості балів зі 100 до 10 та доповнення анкети проекційними питаннями, 

аналізу отриманих даних, визначення двох конкуруючих типів української 

корпоративної культури. В статті «Корпоративізм та плюралізм в Україні 

крізь призму якісної методології» (Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. 2020. № 86. С. 52-59) дисертанту належать ідеї: 

організації та проведення фокус-груп, аналізу отриманих даних, визначення 

симбіозу цінностей корпоративізму та плюралізму. В статті «Соціально-

економічний простір в Україні крізь призму досліджень цінностей» (KELM. 
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2020. №6 (34) С. 156-161) дисертанту належать ідеї: організації та проведення 

фокус груп, аналізу отриманих даних, аналізу вторинних даних, визначення 

системної корумпованості соціально-економічного простору України. В 

розділі «Кабінетне дослідження діяльності лабораторії конкретних 

соціологічних досліджень Запорізького державного педагогічного інституту 

у 1972-1990 рр.» (Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній 

Наддніпрянщині: монографія. Запоріжжя, 2018. Розд.2. С. 64-78) Дисертанту 

належать ідеї: пошук даних в архіві, аналіз та систематизація отриманих 

даних, опис отриманих даних. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданнях 

науково-методологічного семінару факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри бізнес-

адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Запорізького національного університету, а також на таких науково-

практичних конференціях: Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми». Запоріжжя, 

2005.; ІІІ міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного 

виховання молоді (м. Запоріжжя, 26-27 листопада 2009 р.); IV міжнародна 

науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді 

(м. Запоріжжя, 02-03 грудня 2010 р.); V міжнародна науково-практична 

конференція з питань патріотичного виховання молоді «Соціальне 

програмування патріотичного виховання молоді» (м. Запоріжжя, 23-24 

листопада 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Соціальне 

прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» 

(м. Запоріжжя, 1-2 березня 2012 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та викладачів «Корпоративна соціальна 

відповідальність – фактор сталого розвитку держави» (м. Київ, 23-26 квітня 

2012 р.); Молода наука - 2012: збірник наукових праць студентів, аспірантів і 

молодих вчених: у 7 т. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 
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2012.; Запорізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Запоріжжя, 11 квітня 

2012 р.); ІІ конгрес САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах 

кризи» (Харків, 17-19 жовтня 2013р.); ХІІ Львівський соціологічний форум 

«Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні 

специфікації», присвячений 30-літтю академічної соціології у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка від 2 квітня 2021 року. 

 Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображений у 21 

наукових публікаціях: із них 8 статей – у наукових виданнях України, 

затверджених МОН як фахові з соціології; 2 статті – у закордонних 

періодичних виданнях; 1 розділ монографії; 10 тез доповідей – у збірниках 

конференцій, форумів, конгресів. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 295 сторінок. Обсяг основної частини дисертації – 191 сторінка. 

Робота містить 14 додатків. Список джерел складає 226 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СОЦІОЛОГІЇ 

 

1.1. Концептуальна еволюція корпоративної культури в  

теоретичній соціології 

Корпоративні засади господарської діяльність людини та її 

соціокультурна репрезентація має початок ще з доісторичних часів, у вигляді 

наскальних малюнків, що відображають колективні полювання давніх людей. 

Також соціокультурні засади спільної діяльності людей знайшли 

відображення у вигляді донаукової рефлексі. Це стосується соціокультурних 

особливостей соціально-економічного розвитку, просторової організації 

суспільного життя, й відноситься до ІІІ-І тис. до н.е. Дана проблематика 

пов’язана з документальними свідоцтвами Давнього Сходу. Також соціально-

економічна взаємодія та її соціокультурні засади відображені в численних 

юридичних документах, яким більше ніж 4 тис. років (договори оренди, 

купівлі – продажу, рішення суду, контракти на виконання робіт). 

Окремо відзначимо матеріали «соціальної статистики» часів 

Стародавнього Єгипту та Римської імперії. Там регулярно проводився 

перепис населення з точними даними щодо професійного, соціального, 

майнового складу населення. За результатами отриманих даних тогочасні 

управлінці визначали обсяг податкових надходжень, а філософи робили 

критичне осмислення щодо змісту та сутності праці. 

Наступним великим внеском донаукової рефлексії античного світу 

було осмислення важливості суспільного поділу праці на фізичну та 

розумову. Були окреслені основи соціальної престижності та важливості 

відповідних професій для суспільства. Відповідно, була окреслена (хоча і в 

загальних рисах) модель мотивації, що поєднувала економічні, соціальні, 

політичні, культурні чинники кар’єрного розвитку індивідуального 

соціального суб’єкта. 
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Античні мислителі Греції розглядали соціально – економічний процес 

як на рівні окремих родин, так і усього суспільного загалу. Так, Ксенофонт, 

за результатами досліджень поділу праці в майстернях, зробив висновки 

щодо розподілу системи складних операцій на елементи простих дій. В свою 

чергу, Платон обґрунтував зв'язок між різноманітними соціальними 

потребами та можливостями щодо їх задоволення в різноманітних 

організаційних формах соціально-економічного життя. 

Це дало можливість обґрунтувати потреби міського та сільського 

способу життя, їх соціальну нерівність. Крім того, цінність професійності, 

вперше була сформульована саме Платоном. Зазначимо, що Аристотель 

звернув увагу на відмінності між ціновою та споживчою вартостями. 

Важливість творчої праці для соціально-економічного розвитку суспільства 

обґрунтував, в свій час, римський мислитель Лукрецій Кар [116]. 

Антична «раціональність» була кардинально трансформована щодо 

морально-етичних засад людської діяльності з поширенням християнського 

світогляду. Для європейських християнських мислителів V-XIII ст. є 

характерною теза щодо праці, як форми покарання людини за її перший гріх 

(Августин, Фома Аквінський) [1; 18]. На противагу цього твердження, для 

європейського християнського протестантизму XVI ст. (Мартін Лютер, Жан 

Кальвін) [92; 115] було навпаки, пріоритетним, надання соціально-

економічній діяльності великого позитивного сенсу, як практичного так і 

релігійного та морально-етичного.  

Діячами протестантизму формулюється теза щодо богоугодної бізнес 

діяльності, якщо вона є чесною та враховує інтереси громади. Таким чином 

відбувається ідеологічне, релігійне, морально-етичне, обґрунтування 

цінностей соціально-економічних відносин в контексті класичного 

капіталізму (чесна праця, вільна конкуренція, громадянська відповідальність, 

як розуміння важливості конструювання справедливого соціально-

економічного простору). 
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Протиріччя між соціально-економічними реаліями та їх 

протестантським морально-етичним поясненням викликало появу іншого 

теоретизування. Утопічне теоретизування щодо конструювання бажаного, на 

думку мислителів, соціально-економічного простору та необхідність для 

цього соціокультурних трансформацій знайшли відображення у роботах 

філософів – утопістів XVI - XVIІІ ст. [126; 163].  

На фоні наростаючих соціально-економічних протиріч промислового 

перевороту, у ХІХ ст. відбувається бурхливий розвиток держав-націй, що 

відбивається у протистоянні між «космополітичною» теорією економічного 

розвитку шотландця А. Смітта [166] та «національно» орієнтованими 

теоріями німецьких теоретиків. Зазначимо, що на ХІХ ст. Велика Британія 

була: конституційною монархією з тисячолітнім досвідом державності, 

капіталістичною «майстернею світу», імперією з великими колоніями та 

наймогутнішим військовим флотом.  

Для тогочасної Німеччини було актуальним національне 

державотворення на буржуазних засадах та подолання феодальної 

подрібненості. Відповідно, принцип пріоритетності нації, як колективного 

соціального суб’єкта щодо індивідуального соціального суб’єкта, отримав 

відповідну теоретичну підтримку в дискурсі історичної школи. 

Бурхливий розвиток капіталізму в ХІХ ст. супроводжувався системною 

кризою феодальних атавізмів, що викликало гострі соціальні протиріччя. 

Теоретична концепція жорсткої класової боротьби в суспільстві була 

розроблена К. Марксом та Ф. Енгельсом. На їх думку, саме за умов 

капіталістичного соціально-економічного розвитку зростають тенденції 

революційного зламу існуючого соціального простору з фізичним 

знищенням одного класу, іншим. Таким чином, конкуруючий із 

функціоналізмом конфлікціонізм, основу якого складають ідеї К. Маркса 

[118; 119], розглядає суспільство навпаки - не як цілісну систему, а таку, що 

складається з конфліктуючих між собою підсистем. 
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 При цьому суспільство не перебуває в стабільному стані, воно 

постійно змінюється, а соціальна нерівність є складовою частиною системи 

експлуатації залежних соціальних груп, домінуючими групами у суспільстві. 

Альтернативним, щодо конфліктних теорій, та важливим здобутком 

європейського теоретизування кінця ХІХ століття, були концепції 

Е. Дюркгейма [78], щодо соціально-економічного розвитку еволюційним, 

мирним шляхом. Він репрезентував уникання жорсткої класової боротьби на 

засадах солідаризму. Ці ідеї ми можемо визначати як теоретичне підґрунтя 

моделі сучасного корпоративізму. 

Німецький теоретик історичної школи ІІ пол. ХІХ ст., Г. Шмоллер [17] 

вказував на культурну обумовленість соціально-економічних відносин через 

мову, традиції, цінності. Послідовником цієї школи, В. Зомбартом [84]  було 

визначено національну специфіку капіталістичних соціально-економічних 

відносин, що має історичні та соціокультурні засади. Тобто, на його думку, 

не існує загально прийнятної для усіх суспільств, моделі розвитку 

капіталізму. 

Навпаки, Г. Зіммель [83], який в контексті «формальної соціології» 

вважав за необхідне визначати в соціально-економічних явищах найбільш 

стійкі та універсальні характеристики, опонує теорії специфічного соціально-

економічного розвитку. Зазначимо, що теоретичний підхід Г. Зіммеля 

дозволив визначити універсальні засади соціально-економічного інституту 

грошей, їх соціальну цінність. 

Подальший розвиток даний підхід отримав у працях М. Вебера [52], 

який застосовував соціологічну категорію «ідеальний тип». В контексті його 

теоретизування соціологія постає як вивчення економічної поведінки людей 

в суспільстві. Економічну дію М. Вебер розглядав як ненасильницький 

контроль над обмеженими ресурсами. Тобто, економічна дія розглядалась як 

різновид соціальної дії, що обумовлена соціокультурним розвитком 

суспільства. 
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Мотивація економічної діяльності соціального суб’єкта отримала 

теоретизування у роботах американського соціолога Т. Веблена [53]. На його 

думку, домінування у певний історичний час відповідних соціальних 

інститутів визначають соціально-економічний розвиток суспільства.  

Зазначимо, що в контексті технократичного підходу управлінський 

функціонал корпоративної культури, в дискурсі соціології управління, ми 

відзначаємо на порубіжні ХІХ-ХХ ст. В той час М. Вебер, за напрямом, щодо 

господарської етики світових релігій, досліджував зв'язок між морально-

етичними принципами кооперації та соціально-економічним розвитком 

соціальних структур. Одночасно, у США Ф. Тейлор [180] запропонував 

теорію наукової організації праці, де акцентував чіткий розподіл функцій з 

ієрархічною соціальною структурою. В свою чергу, у Франції А. Файоль [5] 

розробив функції та принципи управління, визначивши їх, відповідно, як 

науку та мистецтво адміністрування.  

Попри критику, дана класична теорія управління зберігає свій 

фундаментальний зміст. Так, Ф. Тейлор відкрив феномен негативного тиску 

колективу на працівника, внаслідок якого найкращій намагається працювати 

на середньому рівні, середні працівники намагаються працювати на рівні 

найгірших. 

Зазначимо, що польський інженер К. Адамецкі [152], який працював на 

півдні України в 90-х рр. ХІХ ст., визначив подібні принципи організації 

підприємств, до тих, які визначив Ф. Тейлор. Відповідно, рівень розвитку 

соціально-економічного простору Півдня та Сходу України на порубіжні 

ХІХ-ХХ ст., був достатнім для даного теоретизування.  

Зростання впливу державних інституцій на розвиток соціально-

економічних просторів та їх ціннісно-нормативні засади, у першій половині 

ХХ ст.. отримало відповідне теоретизування. Так, соціальні характеристики 

соціально-економічної дії досліджував Й. Шумпетер [209]. На його думку, 

економічну поведінку слід досліджувати у поєднанні індивідуальних мотивів 

та соціальних інститутів, з відповідними нормами, правилами й санкціями. 
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Також критичний погляд щодо ринків та соціально-економічних відносин 

належить К. Поланьї [168]. В пер. пол. ХХ ст. він вказував на різноманітні 

політичні обмеження щодо існування структур «вільного ринку». 

Системне ускладнення соціально-економічної структури глобального 

світу, соціально-політичні та соціокультурні інновації сприяли появленню 

нових теоретичних підходів. Так, оригінальну концепцію універсального 

системного підходу запропонував на початку ХХ ст. О. Богданов [19]. Він 

визначив спротив елементів системи, її слабкі місця та пластичність 

прикордонних, до меж інших систем, елементів в загальній теорії управління 

- тектології. Даний підхід має евристичний характер відносно дослідження 

управлінського контексту поняття «корпоративна культура».  

Згідно його концепції було чітко визначено корпоративні засади 

діяльності соціальних суб’єктів в будь-якій сфері. Для процесу праці є 

характерним поєднання різноманітних матеріалів, засобів праці, робочої сили 

та від'єднання цих частин, як результат, є створення цілісності, в формі 

конкретного, виробленого продукту. Об'єднання зусиль та розподіл 

результатів діяльності, як сутність корпоративності, притаманні будь-якій 

соціальній структурі. 

Зазначимо, що О. Богданов був не тільки одним з теоретиків, але й 

практиків більшовицької модернізації колишньої Російської імперії. Дана 

модернізація відбувалась в форматі масових репресій, голодоморів, 

насильницької колективізації, індустріалізації та урбанізації, що потребувало 

кардинальних соціокультурних змін.  

Так, в СРСР в 20-х рр. ХХ ст., під керівництвом О. Гастєва [61] в 

Центральному інституті праці були розроблені принципи (частково 

корпоративні), організації праці та інтеграції зусиль працівників. Була 

розроблена «трудова установка», як механізм поступового зростання 

складності дій людини. Цей принцип поширювався як на культуру праці, так 

і на загальну культуру спільноти.  
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Автор концепції, О. Гастєв, зазначав, що культура праці 

трансформується в соціокультурні норми поведінки людини. На його думку, 

культура особистості є базисом культури трудового колективу. В дискурсі 

«наукової організації праці», що розроблялась в СРСР в 20-х рр. ХХ ст., 

відзначимо концепцію М. Вітке [51], яку він розробив, спираючись на роботи 

Ф. Тейлора, Д. Форда, А. Файоля. На думку М. Вітке індустріалізація 

призводить до організаційної кризи, коли велике підприємство не може 

функціонувати на засадах дрібного господарства. Мова йшла про трудову 

кооперацію людей, їх солідарність. На його думку, працівник – це активний 

суб’єкт діяльності, що постійно взаємодіє з іншими соціальними суб’єктами, 

в результаті чого створюється система трудової кооперації, відповідна 

корпоративна система. Зрозуміло, що за умов сталінізму вищенаведені 

концепції та їх автори були знищенні. Зазначимо, що за умов тоталітарного 

режиму в СРСР були поширені принципи соціальної організації за зразком 

ГУЛАГ. 

Визначимо українських теоретиків, щодо соціальних структур та 

соціокультурних механізмів організацій, які працювали в 20-х рр. ХХ ст. 

Засновник та директор Українського інституту праці Ф. Дунаєвський 

[51; 149], який пережив сталінські репресії, запропонував функціональний 

підхід щодо соціальних структур організацій та трудових колективів. Автор 

цієї концепції критикував командно-адміністративну систему та її 

репресивне управління, що посилювало соціокультурні дисфункції.  

Паралельно з представниками управлінських наук, на порубіжні 20-х та 

30-х рр. ХХ ст., в СРСР проблемою організації діяльності людини були 

захоплені й представники філософського та соціально-психологічного 

дискурсу. Так, соціокультурні практики соціальних суб’єктів щодо засад 

корпоративності отримали соціально-філософську та соціально-психологічну 

рефлексію в контексті теорії діяльності С. Рубінштейна [155], яка акцентує 

увагу на єдності свідомості та діяльності. Сам факт усвідомлення суб’єктом 

власної діяльності (мети та умов), змінює її характер, форми та зміст. 
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Схожими є теоретичні конструкти О. Леонтьєва (Харківська психологічна 

школа) щодо спільних засад побудови зовнішньої та внутрішньої діяльності. 

Зазначимо, що вищенаведені теоретичні концепції віддзеркалювали класовий 

підхід щодо науки в СРСР. 

На порубіжжі 20-х та 30-х рр. ХХ ст. соціологами США актуалізуються 

розробки щодо проблематики соціальних трансформацій. Так. соціологічний 

підхід щодо культурних та соціальних трансформацій запропонував 

П. Сорокін [170] який був висланий в 1922 році з СРСР. Він визначив його, 

як соціокультурну динаміку. Особистий досвід П. Сорокіна щодо російської 

революції та більшовицького терору вплинув на його теоретичні соціологічні 

конструкти. Крім того, досліджуючи соціальну стратифікацію, він 

аргументовано доводить її притаманність усім без виключення суспільствам. 

Економічна стратифікація за своїм значенням стоїть перед політичною та 

професійною, за визначенням П. Сорокіна. Відповідно він вказує на динамізм 

та постійні трансформації кожної соціально-економічної системи, як в межах 

держави, так і серед корпорацій та родин. Теоретичні розробки П. Сорокіна 

критично спонукали його учнів та опонентів до власних соціологічних 

концепцій. 

Так, структурно-функціональний підхід, щодо соціально-економічного 

та соціокультурного розвитку, був розроблений Т. Парсонсом [135; 136] у 

сер. ХХ ст. Він поєднав діяльнісний та системний підходи та розробив 

структурно-функціональний механізм соціологічних досліджень для 

складних соціальних структур. Теоретична модель AGIL, розроблена 

Т. Парсонсом для дослідження розвитку соціальних систем та їх культури, 

поєднує адаптацію, досягнення цілей, інтеграцію, легітимність (сталість) 

будь-яких соціальних структур, таких, як господарюючі соціальні організації 

(установи, підприємства та організації). Згідного цього теоретичного підходу 

індивідуальний соціальний суб’єкт залежить від соціокультурної 

нормативної складової колективного соціального суб’єкта. 
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Новий етап соціологічного осмислення [153; 154]  соціально-

економічної діяльності та її соціокультурних засад починається з другої 

половини ХХ ст. Так, американський соціолог Н. Смелзер [165] визначав 

важливість досліджень економічних та неекономічних аспектів соціального 

життя суспільства, враховуючи першочергову важливість інституту 

економіки для його розвитку. Він розробив в 60-х рр. ХХ ст. концепцію 

ціннісно-орієнтованої колективної поведінки в контексті інтерпретації 

соціального розвитку із методологічних позицій функціоналізму. Згідно його 

концепції до механізмів формування масової дії входять такі когнітивні 

компоненти, як єдність поглядів та прийняття як цінностей, так і ідеології її 

учасників. Соціальні засади управління та державної політики відображені в 

роботах Е. Гіденса [63]. 

В соціально-психологічному дискурсі управлінських наук, відзначимо 

доробок послідовників школи людських стосунків, таких як Д. Макгрегор, 

А. Маслоу, та Р. Лайкерт [195]. Вони ставили акценти на самоорганізації та 

демократизації в соціальних організаціях, вказуючи на те, що задоволення 

потреб людини є головною функцією організації. Соціальний суб’єкт діє щоб 

задовольнити свої потреби, здійснюючи соціальні трансформації. Також, з 

70-х рр. ХХ ст. ще більше поширюються системні підходи [151] щодо 

економічної діяльності.  

В той час, коли соціологія Західної Європи [95] та Північної Америки 

розробляла нові теоретичні концепції, на теренах СРСР ситуація була 

абсолютно іншою. Зрозуміло, що соціологічні теоретичні концепції 

становили серйозну загрозу самому існуванню більшовизму та сталінізму в 

СРСР. Коли сталінський режим застосував масштабні репресії та голодомор, 

що призвело до загибелі мільйонів людей, українська соціологічна думка 20-

30-х рр. ХХ ст. припинила своє існування. Лише з 60-х років ХХ ст. вона 

фрагментарно та повільно відроджується. Хрущовська відлига сприяла появі 

промислової соціології в Україні та загалом по СРСР. Відмова від 

репресивної машини сталінського ГУЛАГу актуалізувала пошук нових 
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мотиваційних підходів. Так. в дискурсі радянської соціології, рівень 

загальної та виробничої культури робітників на Уралі в 1960 році вивчав 

Л. Коган. Також в 60-х рр. ХХ ст. зміни сутності та змісту праці робітників 

автоматизованих виробничих комплексів досліджував С. Фролов. Мотивацію 

та ставлення до праці молодих працівників досліджували, в ті часи, 

А. Здравомислов та В. Ядов. [28, c. 65-70]. 

Окреслимо аспекти корпоративної культури, які знайшли відображення 

в радянських дослідженнях 60-х рр. ХХ ст. Так, соціальні резерви 

покращення продуктивності праці досліджував Ж. Тощенко. Чинники вибору 

професії досліджували В. Шубкін, М. Титма. Мотивацію праці досліджував 

В. Ядов. Соціально-професійну структуру робітників в промисловості 

досліджував О. Шкаратан, проблеми розвитку трудового колективу 

досліджував В. Шепель. 

Відновлення соціології в СРСР 60-80-х рр. ХХ ст. сприяло створенню 

розгалуженої системи соціологічних служб на підприємствах (автомобільна 

промисловість, машинобудівна та металургійна). Дані служби займались 

атестацією та формуванням колективу, професійною орієнтацією в закладах 

освіти. На середину 80-х рр. ХХ ст. в СРСР було близько 500 соціологічних 

служб на підприємствах.  

В Україні того часу соціологічні служби були створені на 

підприємствах Сходу та Півдня, що було обумовлено великими масштабами 

індустрії та великою кількістю працівників. Необхідно підкреслити 

неоднозначність оцінок діяльності соціологічних служб на підприємствах 

радянського періоду. З одного боку, соціологи на радянських підприємствах 

були ангажовані щодо популяризації управлінських рішень адміністрації, а, з 

іншого, вони намагались оптимізувати систему мотивації працівників. 

Також, виникли напружені стосунки між академічною та 

практикуючою емпірику, соціологічними спільнотами. Практики вказували 

на недостатню методологічну допомогу з боку академічної спільноти, яка в 

свою чергу вказувала на недостатній рівень теоретико-методологічних засад 
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діяльності соціологів на підприємствах. Спробою зняти зазначені протиріччя 

за часів УРСР було створення соціологічних лабораторій в інститутах та 

університетах, які б мали виконувати господарські теми науково-дослідних 

робіт [28, c. 71].  

Дещо інший формат викликів постав в цей час перед західними 

соціологами. Так. рівень системної складності корпоративної культури 

визначав різноманітність науково-практичних підходів щодо досліджень її 

трансформації. Дослідження корпоративної культури [203] що розпочались 

активно впроваджуватися з 60-х рр. ХХ ст. у США, були викликані 

складністю проблем оптимізації соціально-економічного розвитку як на 

локальному рівні окремих корпоративних організацій, так і на глобальному 

рівні транснаціональних корпорацій. Проблема міжкультурної комунікації у 

корпоративному середовищі викликала компаративістські дослідження [217] 

корпоративної культури щодо механізмів та напрямів її трансформації 

[14; 112]. 

Саме управлінський дискурс [55]  починає актуалізувати корпоративну 

культуру. Корпоративна культура постає як результат інтеграції під час 

обміну ресурсів та інформації. Теорія соціального обміну щодо соціально-

економічного розвитку стає актуальною завдяки Дж. Хомансу та 

П. Блау [110]. Вони розглядали соціальну взаємодію, як таку, що побудована 

на ресурсно-інформаційному обміні. Дана теорія дозволяє нам визначити 

інтеграційні засади корпоративної культури як соціокультурної системи.  

Друга половина ХХ ст. є багатою на різноманітні соціально-економічні 

теорії, в основі яких були соціально-психологічні або соціокультурні 

теоретичні засади. Так, теорія раціональної дії Дж. Коулмена розширює 

значення поняття раціональності та пояснює з цієї точки зору альтруїстичну 

поведінку індивідуального соціального суб’єкта. Даний соціальний суб’єкт 

розглядається як максимізатор корисності. Більшу наукову достовірність має 

двох рівнева теорія Ф. Херцберга, яка вказує на те, що працівник повинен 

мати автономію, бути суб’єктом, бачити цілісний результат своєї діяльності.  
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Теорія Х (примус) та Y (позитивна мотивація) Д. Макгрегора 

спрямована на чітке розмежування авторитарного та демократичного 

управління в корпораціях. Автор концепції робить висновок про управління в 

стилі Х як неефективне та шкідливе для соціальної структури але треба 

зазначити, що для багатьох практиків від управління такий стиль є 

привабливим. Дана теорія потрібна для визначення функціональної та (або) 

дисфункціональної корпоративної культури.  

Більш детально розробляв концепцію стилів управління в контексті 

ефективності організації Р. Лайкерт [195]. Його концепція чотирьох 

соціальних систем управління, що мають відповідну корпоративну культуру, 

дозволяє розробляти соціологічну операціоналізацію та проводити 

дослідження. Перша система є експлуататорська та авторитарна з конфліктом 

між формальною та неформальною структурами. Мова йде про 

соціокультурну розірваність, де субкультура управлінців конфліктує з 

субкультурами працівників. Друга система є доброзичливо-авторитарною з 

патерналістськими рисами. Працівники «обмінюють» обмеженість в правах 

на опіку з боку адміністрації. Між субкультурами управлінців та 

співробітників є конфліктність, яка керується за допомогою консенсусу. 

Третя система розглядається як консенсусна демократична, де учасники 

соціальної взаємодії артикулюють свої потреби, інтереси та права, що 

викликає часткову довіру але не знімає повністю можливість керованого 

конфлікту. Четверта система, яка наближена до ідеалу, є свідома співучасть в 

управлінні та діяльності усіх членів організації. За таких умов є 

соціокультурна цілісність, яка робить неможливим конфлікт між 

субкультурами. Вищенаведена концепція ефективної організації вкладається 

в дискурс корпоративної культури, щодо соціального механізму управління. 

Корпоративні принципи соціальної організації досліджуються в 

контексті системного підходу А. Етціоні [181]. Його дослідження складних 

соціальних організацій, висвітлює їх цільовими та багатофункціональними 

системами з різноманітними підсистемами. Актуальним є пошук узгоджених 
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позицій учасників організацій на трьох можливих засадах: примус, 

матеріальна зацікавленість, позитивне сприйняття спільних соціокультурних 

цінностей. 

 Концепція А. Етціоні є актуальною для дослідження корпоративної 

культури, тому що спирається на аналіз формальних та неформальних груп в 

організаціях та взаємодію між матеріальною, й, соціокультурною 

мотивацією, взаємодію внутрішнього соціального середовища з зовнішнім 

соціальним простором. Обґрунтований висновок А. Етціоні стосується 

незадоволення учасників організацій тим, що обмежується їх особиста 

свобода. 

В контексті функціоналу корпоративної культури щодо інтеграції 

інтересів учасників та соціальної організації, є значущою концепція 

Г. Саймона, нобелівського лауреата з соціальних та поведінкових наук. Він 

вказує на те, що кожен учасник організації приймає рішення щодо особистої 

участі (корпоративність у вигляді праці або капіталу). На його думку, для 

успішності організації необхідно досягати рівноваги між стимулом та 

внеском учасника шляхом ідентифікації індивідуального суб’єкта в 

організації. Дана ідентифікація відбувається шляхом взаємодії між власним 

досвідом індивідуального суб’єкта та зовнішнім впливом з боку організації, 

як колективного соціального суб’єкта. Дана концепція знаходиться в 

контексті теорії габітуса (П. Бурд’є) [47; 48] щодо соціалізації 

індивідуального суб’єкта. 

Тобто, для успішної роботи організації необхідна участь 

індивідуального соціального суб’єкта, який свідомо приймає рішення на 

користь організації та на власну користь. Потрібна соціокультурна 

узгодженість позицій індивідуальних та колективних соціальних суб’єктів, 

яка багато в чому залежить від якісних характеристик корпоративної 

культури. Крім того, дана концепція підкреслює, що габітус індивідуального 

соціального суб’єкта може блокувати прагнення щодо реалізації загальних 

інтересів організації. 
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Досліджуючи корпоративну культуру за міждисциплінарним 

дискурсом, необхідно звернути увагу на діяльнісний підхід в інтерпретації 

М. Кагана [89]. Він філософські обґрунтовує зв'язок культури та 

господарської діяльності людини в суспільстві. Культурологічним 

підґрунтям постають семіологічні розвідки Ю. Лотмана [114] та У. Еко [211], 

які визначають комунікативні особливості розвитку культури.  

Ціннісні засади соціальних організацій отримали висвітлення в 

сучасному соціогуманітарному дискурсі. Постмодерні позаекономічні 

цінності розвинених західних суспільств досліджували П. Друкер [76], 

мотивацію пост економічної людини досліджував Р. Інглхарт [54; 87] та 

Д. Канеман [90]. Пост економічні цінності в контексті адаптації корпорацій 

досліджував Е. Тоффлер [182; 183]. 

Внутрішні протиріччя між раціоналізмом та гедонізмом, притаманні 

постмодернізму, визначав Д. Белл, а зв'язок між корпоративною культурою 

та громадянським суспільством відзначався А. Ахієзером та 

В. Іноземцевим [16]. Головні характеристики та структурні елементи 

корпоративної культури досліджували М. Альберт, Ф. Хедоурі, 

М. Мескон [3]. Відповідно, ними визначено культуру в межах окремої 

організації за головний фактор організаційного розвитку.  

Політичний контекст [146]  корпоративної культури щодо 

корпоративізму та плюралізму досліджував С. Перегудов [139]. Зв’язки між 

державами та корпораціями розміщуються не тільки в контініумі між 

конкуренцією та співробітництвом. Вони можуть одночасно поєднувати ці 

протилежні, на перший погляд, позиції. Соціальні позиції та диспозиції 

соціальних суб’єктів досліджував В. Ядов [160]. 

Соціогуманітарний дискурс досліджень корпоративності в 90-х рр. 

ХХ ст. на пострадянському просторі знайшов відображення у працях 

А. Сванідзе [161]. Розглядаючи становлення та розвиток міста в контексті 

європейської цивілізації, дослідниця відзначає важливість корпоративності.  
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Військові аспекти корпоративної культури відображені в роботах 

М. Кревельда [108]. 

Попри різноманітність соціогуманітарного дискурсу, підкреслимо. що 

корпоративна культура переважно розглядається в контексті системи 

управління [97; 100; 105; 140; 169; 192; 198]. Відповідно, соціологічний 

категоріально – понятійний апарат корпоративної культури потребує 

предметного вдосконалення, для того, щоб висвітлити різноманітні соціальні 

контексти даного соціокультурного явища. 

Зазначимо етапи наукового періоду дослідження корпоративної 

культури в дискурсі соціальних та поведінкових наук в ХХ ст. Перший етап, 

це дослідження Ф. Тейлора, з його науковим підходом до організації 

виробництва та А. Файоля, з визначенням важливості ієрархічності 

соціально-економічної структури. Другий етап поєднує концепції М. Фоллет 

щодо участі працівників в управлінні та напрацювання Е. Мейо за напрямом 

школи людських стосунків, за результатами Хотторнського експерименту. 

Третій етап складається з концепцій 70-80-х рр ХХ ст. які визначають 

культуру як сильний інструмент управління що має великі можливості та 

великі ризики. Четвертий етап складають концепції 90-х рр. ХХ ст., що 

вказують на значну демократизацію управління, щодо залучення усіх 

співробітників на засадах соціокультурної кооперативної взаємодії (в 

успішних організаціях). П’ятий етап поєднує теоретичні концепції, що, 

починаючи з 2000-х рр, до сьогодення, віддзеркалюють процеси глобалізації 

та глокалізації, й, спрямовані на пошук механізмів міжкультурної 

комунікації, які дозволяють зберігати власну соціокультурну ідентичність. 

Крім того, в кінці ХХ ст. соціальне явище глобалізації спонукало появу 

нових спроб теоретизування щодо її причин та наслідків. Відповідно, на 

соціокультурні засади соціальних організацій впливає процес глобалізації, 

який в соціально-економічному, політичному та соціокультурному 

контекстах, розглядає У. Бек [12; 13]. Його бачення глобальних тенденцій 
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соціально-економічних просторів є важливим для дослідження 

корпоративної культури.  

Осмислення соціокультурних трансформацій безпосередньо пов’язано 

з теоретичними конструктами та концепціями таких дослідників, як 

С. Хатінгтон [194], Е. Тоффлер [182; 183], Ф. Фукуяма [197], 

І. Валлерстайн [50]. Вони розглядають зміни в глобальній побудові світу з 

різними оцінками та прогнозами щодо їх наслідків. Зазначимо також, їх 

визнання суперечливого та конфліктного значення культури щодо 

соціальних змін суспільств глобального світу. 

Компромісною спробою зняти гострі протиріччя виглядає 

порівняльний аналіз різноманітних національних корпоративних культур 

Г. Хофштедe [217]. Ціннісні орієнтації культури за особистісними та 

суспільними векторами досліджувалися Ш. Шварцом [94], методика якого 

пройшла апробацію в Америці, Африці та Європі, й, продемонструвала гарні 

можливості щодо соціокультурних досліджень. 

Сучасний період соціально-економічного та соціокультурного 

теоретизування характеризується експансією соціогуманітарних підходів 

щодо дослідження економічних проблем. Так, Х. Уайт запропонував 

соціологічну теорію ринку. Мережеві ознаки сучасної соціально-економічної 

взаємодії досліджував М. Грановетер. Крім того, він вказував на те, що 

економічні інститути є в першу чергу соціальними [49]. 

Також І. Валлерстайн прогнозував виникнення нової синтетичної 

теорії, яка надасть перевагу у дослідженні нестабільним соціальним 

системам (або полям соціальних сил), відмовиться від еволюціоністського 

детермінізму та приділить увагу соціокультурним діям конкретного суб'єкта 

з виготовлення символів, знань тощо. Є певна тенденція, щодо повернення до 

інтегральної “соціальної теорії”, або прийняття ідеї І. Валлерстайна щодо 

широкої взаємодії соціології з філософією, психологією, політичними 

науками тощо. Відповідно, історичний та культурологічний контексти дають 

можливість соціологу об’єктивно досліджувати соціальну дійсність 
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сучасності. Так, М. Буравой, використовуючи соціологічне спостереження та 

етнографічні методи досліджував крах системи соціалізму [43]. 

Зазначимо, що політичним контекстом корпоративної культури є 

соціальні практики корпоративізму [30]. Дослідження корпоративізму 

актуалізуються з 70-х рр. ХХ ст., коли їх контекстом, з одного боку, був 

демонтаж останніх авторитарних режимів в Західній Європі, а з іншого, 

практичний розвиток системи реалізації консенсусу між урядом, бізнесом та 

профспілками в країнах Північної Європи (Норвегія, Швеція, Данія, ФРН). 

Так, Ф. Шміттер [96; 204] запропонував досліджувати (нео)корпоративізм в 

дискурсі інституалізму. Копоративізм в контекстах суспільств з обмеженим 

доступом досліджував Д. Норт [129]. Деякі принципи корпоративізму 

отримали визнання на рівні Глобального договору ООН [71]. Українські 

дослідники також намагаються досліджувати специфіку корпоративізму, як в 

політичних так і в економічних контекстах. Так, О. Воронянський розглядає 

корпоративізм в системі політичних інститутів, а Ю. Зайончковський 

досліджує корпоративізм за умов глобалізації [81]. 

Спільною рисою соціогуманітарного дискурсу щодо соціокультурних 

трансформацій є розуміння їх процесуальності. Так. польський соціолог 

П. Штомпка вказує на домінуюче значення, якого набуває “процесуальний 

образ” соціальної реальності. Головною складовою аналізу, на його думку, 

стає те, що можна назвати “подією”, тобто дія соціальних суб'єктів (агентів). 

Наслідки цих дій жорстко не обумовлені через їхню багатоваріантність [206; 

207].  

Наприкінці ХХ ст. соціокультурні проблеми трансформацій в 

“постсоціалістичних” суспільствах країн Східної Європи отримали 

теоретичний формат в соціогуманітарному дискурсі. Зокрема, 

Г. Штайнер [205], формулював тези щодо підкреслення ролі держави, а 

точніше корумпованих високопосадовців в відносинах «приватизованої 

власності». Так, він вказував, що для соціологічного розуміння суспільств, 

що трансформуються, необхідно чітко визначити, не тільки, які специфічні 
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характеристики має “пострадянський” капіталізм, але, й чим корпоративний 

тип капіталізму в пострадянських країнах відрізняється від розвинених 

капіталістичних країн.  

В Україні з 90-х рр. ХХ ст. починається новий період соціологічних 

досліджень щодо соціокультурного та соціально-економічного напряму в 

контексті розвитку незалежної держави. Зазначимо діяльність відділу 

економічної соціології інституту соціології НАН України. Серед напрямів 

досліджень набули актуальності проблеми трансформації колишньої 

державної власності в контексті приватизації. Особливо цікавою була оцінка 

цих процесів громадянами України.  

Українська соціологічна рефлексія к. ХХ - поч. ХХІ ст. відбувається в 

контексті трансформації пострадянського суспільства. Отримали 

соціологічне осмислення соціальні портрети підприємців та менеджерів 

(В. Ворона, Є. Суіменко [210], Є. Донченко [75], О. Злобіна [173]). Зв'язок 

між трудовою поведінкою й, економічними та культурними 

трансформаціями досліджував В. Пилипенко [143]. Соціальну взаємодію на 

промислових підприємствах досліджували В. Ворона та Є. Суіменко [176]. 

Інституційні засади підприємницької діяльності досліджував 

Ю. Пачковський [137; 138]. Важливим є внесок Т. Петрушиної [142], щодо 

визначення соціокультурних засад трансформації української економічної 

культури. Методологічні засади та моделі споживання досліджувались 

Н. Коваліско [99]. Типологічні засади корпоративної культури досліджували 

М. Туленков та О. Ковтун [100]. Проблема соціальної відповідальності, 

також в соціально-економічних контекстах, досліджувалась 

О. Безруковою [11]. 

Відсутність домінування функціональних, для прогресивного 

соціально-економічного розвитку, культурних форм в українському соціумі, 

відзначили в роботі інституту соціології НАН України. Не залишилась поза 

увагою тема трансформації трудових стосунків за пострадянських умов. 

Критична оцінка українських соціокультурних трансформацій за останні 30 
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років зроблена такими вченими, як Є. Головаха [64; 65; 66; 67], Н. Паніна [66; 

134], М. Шульга [208], А. Ручка [157; 158], І. Попова [147].  

Пострадянський етап східноєвропейських соціологічних досліджень 

різноманітних соціально-економічних просторів пов’язаний з 

П. Штомпкою [206; 207] та П. Тамашем [178], які вказували на 

соціокультурну травматичність пострадянських трансформацій. Оригінальну 

концепцію соціокультурних змін запропонував Л. Іонін [69], в якій 

інсценування розглядається як механізм соціокультурних трансформацій. 

Соціокультурні трансформації пострадянського періоду актуалізували 

теоретизування щодо визначення нових форм інтеграції [85] й диференціації 

в соціальних організаціях. Порівнюючи актуальні підходи щодо науково-

практичних досліджень корпоративної культури, зазначимо, що Г. Хофштедт 

віддає перевагу засадам національної культури. В свою чергу, 

А. Пригожин [148] вводить поняття «етос» у значенні соціогенетичного коду 

національної культури. Таким чином, етос дозволяє визначати корпоративну 

культуру за критеріями: ставлення людей до роботи; відношення між 

людьми, виконання обіцяного та взаємні зобов’язання. Поза значні 

відмінності вищенаведених підходів, визначаємо їх спільний елемент – 

діяльність соціального суб’єкту. Саме в даному контексті ціннісних засад 

діяльності соціального суб’єкта досліджував глобальні соціокультурні 

трансформації Р. Інглгарт [87]. 

Теоретико-практичні дослідження соціокультурних засад 

організаційної діяльності, які співвідносяться з концепціями 

Т. Парсонса [113] та Р. Лайкерта, розроблені Р. Куінн та К. Камерон [93]. 

Основна ідея їх дослідницької моделі полягає в тому, що для того, щоб 

вижити, процвітати і бути визнаною іншими організаціями, необхідно 

інтегрувати свої частини в єдине ціле, вміти адаптуватися до мінливих умов і 

добиватися поставлених цілей. Ця ідея була доповнена в моделі "Конкуруючі 

цінності і організаційна ефективність" Куінна – Рорбаха. Р. Куінн і 

Дж. Рорбах запропонували розглядати вплив цих чотирьох факторів не в 
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одному, а в наступних трьох вимірах: "інтеграція – диференціація" – вказує 

на ступінь переваги у бік стабільності, порядку, передбачуваності або в бік 

гнучкості, нововведень і змін; "внутрішній фокус – зовнішній фокус" – 

показує переважання інтересу або до внутрішніх проблем, що виникають в 

організації, або до зміцнення позицій організації у її зовнішньому оточенні; 

"інструменти – результати" – показує необхідність концентрації уваги не 

тільки на інструментах управління, процедурах, процесах, але, й, на кінцевих 

результатах (продуктивність, ефективність). 

Особливого пожвавлення соціально-економічне теоретизування набуло 

на порубіжні ХХ-ХХІ ст. Зазначимо, що в контекстах поведінкової економіки 

з’являються нові, оригінальні теорії прийняття правильних та ефективних 

рішень [90]. Разом з тим зберігають актуальність концепції соціального 

обміну [101; 110]. Методологічна різнобарвність сучасної соціологічної 

рефлексії щодо корпоративної культури постає як характерна риса наукових 

досліджень. 

Окремо необхідно відзначити активність сучасних бізнес-коучів в 

управлінських, організаційних та Інтернет контекстах трансформації 

корпоративної культури. Сучасні бізнес структури з міжнародних 

тренінгових та консалтингових програм [219] здійснюють просування як 

теоретичних концепцій, так і практичних методик, щодо їх реалізації. Так, 

компанія І. Адізеса [2; 111] поєднує дослідницький інститут, регіональні 

тренінгові представництва в країнах Європи, активність в соціальних 

мережах. 

 Його теоретична та практична концепція визначає необхідність 

трансформації для розвитку соціально-економічних, соціально-політичних та 

соціокультурних систем. Популярність концепції І. Адізеса є актуальною для 

суспільств країн, що активно розвиваються та намагаються позбутися 

соціально-економічних, культурних та правових обмежень щодо розвитку 

соціально-економічного простору. Глобальний рух сучасного світу 

актуалізує необхідність змін для забезпечення функціонального життєвого 
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циклу соціально-економічних структур. І ми використовуємо його підхід для 

того, щоб визначити організаційний потенціал трансформації корпоративної 

культури. Також, відзначимо актуальність досліджень корпоративної в 

контекстах регіонального розвитку [32;33;34;35] та її методології [36; 37; 38; 

39; 40].  

Підсумовуючи, зазначимо, що вищенаведений аналіз свідчить з одного 

боку про актуальність, а з іншого про необхідність синтетичного поєднання 

різноманітної наукової рефлексії на засадах міждисциплінарності, 

обумовленої системною складністю трансформації корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі України. Актуальною є адаптація 

теоретичних концепцій західно-європейського та північно-американського 

походження до українських реалій, що дозволить нам адекватно 

скористатись сучасними теоріями для визначення української специфіки 

трансформації корпоративної культури. 

 

1.2. Категорія корпоративної культури в сучасному соціологічному  

дискурсі 

 

Дослідження трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі України постає у необхідності визначення 

смислового контексту поняття «корпоративна культура». З одного боку існує 

значна кількість монографічних досліджень, як іноземних, так і вітчизняних 

науковців управлінського напряму, які пропонують різноманітні концепції 

корпоративної культури. З іншого боку, існуюча на сьогодні загальна теорія 

корпоративної культури, яка мала б можливість створювати парадигмальні 

засади майбутніх теоретико-практичних досліджень на міждисциплінарному 

перетині соціальних і управлінських наук, має значні внутрішні протиріччя. 

У контексті соціологічного дослідження постає необхідність з'ясувати 

специфіку соціальних відносин, що відображені, з одного боку, у 

мультипарадигмальності дослідження феномену «корпоративна культура», з 
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іншого, визначенні у соціологічних атрибутах цього поняття. Таким чином, 

осмислення феномену «корпоративна культура» потребує визначення 

предметного поля дослідження, що відображено в понятті «корпоративна 

культура» [26].  

Також, існує деяка методологічна невизначеність, що призводить до 

одночасного та синонімічного використання принаймні двох, насправді 

відмінних понять: організаційної та корпоративної культур. Крім того, 

створюються та використовуються моделі корпоративної культури з 

недостатнім теоретично-понятійним обґрунтуванням, які еклектично 

поєднують соціально-психологічні та управлінські рефлексії щодо 

моделювання, іноді доволі абстрактного, видового значення «жіночої», 

«чоловічої», «лідерської» та різноманітних «інших» корпоративних культур. 

 «Корпоративна культура», як поняття, відображає з одного боку 

соціальне явище, з іншого боку, соціологічні та інші теоретичні контексти 

різноманітних точок зору та контекстуальних смислів. У цьому понятті 

визначають значущість дослідження соціологічного контексту поняття 

«корпоративна культура» у галузевому обґрунтуванні та його інтерпретації 

задля емпіричних досліджень тієї частини соціокультурного ядра організації, 

що позначається як «корпоративна культура». Поняття «корпоративна 

культура» виступає як метафора та патерн подальшого визначення 

діяльнісного змісту, й, вдосконалення соціокультурних відносин в 

середовищі соціальних організацій, спільнот та колективів. 

Сучасний міждисциплінарний дискурс визначає смислові значення 

поняття «корпоративна культура» або за звуженим тлумачення його, 

обмежуючись сферою управління комерційною організацією, установою, 

підприємством [140; 202] або ж за більш широким, що має за основу 

ціннісно-нормативні характеристики національних культур [217]. Сучасні 

українські науковці у галузі менеджменту [104] під корпоративною 

культурою розуміють «комплекс взаємопоєднаних факторів, який охоплює 

досвід минулого і сьогодення, структурні характеристики і погляди 
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керівників, які формують атмосферу або соціальний клімат в організації». 

Українські теоретики в галузі економічної діяльності розглядають 

корпоративну культуру, як конструкт, що складається з ідей, 

основоположних цінностей і поглядів, поділюваних усіма членами 

організації. Вона включає в себе і стиль поведінки, і стиль спілкування з 

клієнтами та колегами, і активність співробітників, їх зацікавленість, рівень 

мотивації тощо [26, c. 134]. 

Автори «Економічного словника – довідника» вказують, що 

корпоративна культура є комплексом «взаємодіючих факторів, який включає 

досвід минулого і теперішнього, структурні характеристики і погляди 

керівників. Це також комплекс думок, еталонів поведінки, настроїв, 

символів, відносин і способів ведення бізнесу. Все це визначає 

індивідуальність компанії більшою мірою, ніж продукція, яка випускається 

нею. Унікальність корпоративної культури полягає в тому, що вона є 

досягненням системи внутрішніх ціннісних установок і правил, кодексу 

честі, які панують у корпорації. Інший важливий компонент корпоративної 

культури – управлінські церемонії і ритуали» [79]. Необхідно зазначити, що 

вищенаведені визначення поняття «корпоративна культура» еклектично 

поєднують наступні категорії: соціально – психологічні («мотивація», 

«комплекс думок», «поведінка», «настрої», «погляди керівника»); економічні 

(«способи ведення бізнесу», «продукція що випускається»); культурологічні 

(«смисли», «ідеї», «стиль спілкування»). Крім того, ці визначення є 

атрибутивними і не розкривають сутнісних ознак поняття «корпоративна 

культура» як соціального явища. Тому в представленій роботі ми 

використовуємо їх критичне переосмислення для того, щоб реалізувати 

авторське визначення поняття «корпоративна культура». 

Зазначимо, що Е. Шейн [203] окреслював поняття «корпоративна 

культура» як організаційну культуру та лідерство, тоді як Р. Куін та 

К. Камерон [93] досліджують даний феномен щодо особливостей соціальної 

будови господарської організації, за допомогою пріоритетів таких видів 
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діяльності, як: інноваційність, ієрархічність, комерційна прибутковість, 

патерналістська взаємодія. Що стосується прибічників більш широкого 

тлумачення поняття «корпоративна культура», серед них також не має 

єдності щодо визначення його змісту. З одного боку ми спостерігаємо 

плюралістичність наукової рефлексії, з іншого, визначаємо системну 

складність поняття «корпоративна культура», різноманітність елементів якої 

виступає підґрунтям для різноманітних визначень даного соціокультурного 

явища.  

Зазначимо, що постійно відбувається синонімічне використання понять 

корпоративної культури по відношенню до організаційної й навпаки. Деякі 

дослідники визначають корпоративну та організаційну культури за різними 

суперечними ознаками: корпоративна культура формується керівництвом 

компанії, а організаційна культура віддзеркалює неформальні стосунки 

працівників; корпоративна культура існує у великих корпораціях, а 

організаційна культура притаманна невеликим фірмам тощо.  

Вище наведені визначення не витримують критики: культура, як 

складне соціальне явище, не може визначатися виключно кількістю 

соціальних суб'єктів (велика корпорація або маленька фірма), або вузькими 

інтересами певної соціальної групи (керівництво корпорації). Достатньо 

дискусійним є визначення поняття культури щодо того, чи існує взагалі 

загальна культура, та чи не складається вона з певних конкуруючих між 

собою субкультур, але вплив соціокультурних чинників на розвиток 

соціальних структур визнається більшістю дослідників. 

Окрім методологічних складностей існують соціально-філософські 

суперечності стосовно самого визначення структури культури та її 

функціональності. Можна констатувати, як визначив Д. Арнольд, що в 

сучасній науці існують наступні протилежні концепції: перша вказує на те, 

що існує домінуюча культура з периферійними девіантними субкультурами; 

друга визначає загальну культуру, що складається з мозаїки субкультур; 
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третя вказує на те, що субкультури можуть визнавати цінності домінуючої 

культури частково або у повному обсязі [177, с. 21].  

Дослідники галузі менеджменту організацій [2, c. 65-83] 

використовують поняття ефективності, яка відбувається за умов 

відповідності між культурою організації, її стратегією, зовнішнім 

середовищем та технологією. Але механістичне використання даного 

твердження призводить до хибних наслідків за умов значних дисфунцій, 

притаманних загальній культурі суспільства. Корпоративна культура по 

відношенню до організаційної є системо утворюючою, але організаційні 

культури окремих соціальних організацій соціально-економічного простору 

мають можливість поступово впливати на трансформацію загальної 

корпоративної культури.  

Зазначимо, що сучасні українські науковці у галузі менеджменту [26, 

c. 135] визначають корпоративну культуру як систему цінностей, переконань, 

вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм 

поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися в організації або її 

підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю співробітників. 

Наведене визначення поняття корпоративної культури характеризує 

співробітників як пасивних реципієнтів корпоративних цінностей, норм та 

санкцій, відповідно ігнорується творча активність соціального суб'єкта щодо 

інтерпретації та трансформації соціального досвіду.  

Крім того, дослідники в галузі управлінської науки [3; 4] розглядають 

корпоративну культуру виключно в контексті управління організацією – з 

точки зору їх наукового предметного поля це доречно, але це не реалістично 

з точки зору практичної діяльності організацій. Як загальна культура 

суспільства не дорівнює політичній культурі, так і корпоративна культура не 

дорівнює управлінській культурі хоча знаходиться з нею у взаємозалежному 

зв'язку, що, на нашу думку, є ще одним методологічно не завершеним та 

дуже спрощеним розумінням корпоративної культури, як частини організації. 
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Ми переконані, що визначення соціологічного контексту поняття 

«корпоративна культура» дозволить інтегрувати міждисциплінарні здобутки 

наукового середовища щодо дослідження соціокультурних складових 

соціально-економічного простору на локальному, регіональному і 

глобальному рівнях. Досліджуючи вищенаведений контекст, окреслимо 

поняття «культура», що за родовими ознаками визначає загальне у 

корпоративній культурі і допоможе нам надалі визначити її засади. На 

сьогодні існує більш, ніж 500 визначень культури. Наукову рефлексію [57] 

щодо визначення феномену культури можливо диференціювати за сутністю 

їх характеристик.  

Описові характеристики культури акцентують увагу на сукупності усіх 

видів діяльності, вірувань та звичаїв людей. Історичні визначення 

підкреслюють значення соціального спадку та вказують на історичність 

становлення та розвитку культури. Нормативні визначення, що базуються на 

важливості норм та правил, підкреслюють значення соціального контролю. 

Ціннісні визначення вказують на матеріальні і соціальні цінності групи 

людей, їх інститути, звичаї та поведінкові реакції. Психологічні визначення 

розглядають культуру як адаптацію людей до соціального та природного 

середовища, й, відповідних економічних потреб. Теоретико-навчальні 

визначення культури вказують на поведінку, яку цілеспрямовано засвоїла 

людина під час процесу виховання з метою соціалізації. Структурні 

визначення, вказують на особливість будови культури, її елементів та 

зв’язків між ними. Ідеологічні визначення розглядають культуру, як процес 

обміну ідеями між соціальними суб’єктами. Символічні визначення 

розглядають культуру, як соціально детерміновану організацію 

різноманітних феноменів (матеріальних предметів, дій, ідей, емоційних 

відчуттів), що споживає різноманітні символи або залежить від них [26, 

c. 136]. 

Вищенаведені визначення поняття «культура» мають за смислову 

основу характеристики діяльності людини. Усталена наукова рефлексія 
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розглядає саме діяльність, як основу буття людини, специфічну форму руху 

соціальної матерії, результатом якого є створення культури. Дослідження 

діяльності людини, її ціннісно-нормативних та інтеграційних засад дозволить 

сформувати цілісне уявлення про родове поняття «культура» та визначити 

видове поняття «корпоративна культура», яке є ключовим в представленій 

роботі.  

Для цього необхідно з'ясувати загальні характеристики феномену 

«культура». Соціологічна рефлексія досліджує господарську діяльність 

людини, як основу буття та головну засаду культури, й, визначає саму 

культуру, як умову та результат діяльності людини. Соціологічний дискурс 

визначає культуру як соціальну реальність, створену людиною з метою 

збереження та розвитку людства шляхом розбудови штучного (щодо 

природи) та органічного (щодо людини) середовища. Визначальна соціальна 

функція культури полягає в задоволені потреб соціального життя та має 

зовнішній (забезпечення розвитку суспільства) та внутрішній (забезпечення 

самовдосконалення культури) вектор. Спочатку господарська, а потім 

економічна діяльність соціальних суб’єктів обумовлюють дану функцію 

культури. Відповідно, культура розглядається як небіологічний, притаманний 

виключно людині, спосіб діяльності та об’єктивований результат цієї 

діяльності. 

Феноменальність культури має прояв у багатьох контекстах. Загальний 

контекст поля культури, як соціального явища, задається феноменологічними 

характеристиками базису та ноуменологічними характеристикам 

соціокультурних інновацій. Діяльність соціальних суб’єктів детермінується 

як феноменологічними так і ноуменологічними історично обумовленими 

соціокультурними механізмами.  

В контексті історично обумовленого соціокультурного розвитку 

суспільства, що відбувається завдяки господарської діяльності соціальних 

суб’єктів, вагомою складовою її постають економічні елементи. Економічна 

діяльність може здійснюватись як індивідуальними, так і груповими 
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соціальними суб’єктами, які об’єднують людей на корпоративних засадах 

добровільної інтеграції за галузевими або професійними характеристиками. 

Як господарська, так і економічна діяльність відбувається за допомогою 

різноманітних соціальних організацій, штучно та цілеспрямовано 

створюваними людьми, які виробляють відповідні принципи кооперації, 

об'єднання ресурсів, зусиль та напрямів спільної діяльності, таким чином 

виробляючи корпоративність та її соціокультурні засади, які згодом 

отримують видову форму корпоративної культури. 

Поняття «корпоративна культура» відображає даний соціальний 

феномен, поєднуючи культуру та корпоративність, що дає можливість 

диференціювати його за родовими та видовими ознаками. Родові ознаки 

корпоративної культури пронизують різноманітні контексти, з яких ми 

визначаємо інтегративний соціологічний контекст.  

Системна складність феномену, що розкривається поняттям 

«корпоративна культура», обумовлена різноманітністю діяльності людини, 

що має особливості функціонування в різноманітних контекстах. 

Соціологічний контекст поняття «корпоративна культура» інтегрує необхідні 

умови соціокультурної комунікації, що передбачає наявність умов, предмету, 

часу, місту, суб’єктів та їх соціальні відносини, практики, норми, правила, 

санкції. 

В історичному контексті та за умов широкого розуміння 

корпоративних засад спільної діяльності людей, необхідно відзначити 

особливості формування та розвитку корпоративної культури за різних 

соціально-економічних та соціокультурних умов. Такі елементи 

корпоративної культури, як норми, цінності, санкції, обов'язки, з'являються 

ще за часів Середніх віків. Вищенаведені елементи корпоративної культури 

почали формуватись задовго до появи сучасних транснаціональних або 

загальнонаціональних корпорацій. Економічна діяльність та соціальні 

практики з її організації, здійснення, захисту від військово-політичних та 
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конкурентних загроз потребували функціонування системи корпоративної 

культури [26, c. 138]. 

По мірі ускладнення економічної діяльності диференціюються функції 

корпоративної культури. Відбувається інституалізація соціальних груп, що 

мають спільні інтереси, обумовлені їх взаємозалежною економічною 

діяльністю, інтегрованою за певним напрямом або галуззю у відповідному 

соціально-економічному просторі. Таким чином розвиваються засади 

корпоративності у вигляді добровільної інтеграції соціальних суб’єктів щодо 

спільної економічної діяльності.  

Економічна діяльність, що здійснюється суб’єктами на корпоративних 

засадах, відбувається в різноманітних контекстах прояву феномену, що 

знаходить відображення у понятті «корпоративна культура». Розглянемо 

контексти феномену корпоративної культури, смисли яких нададуть нам 

можливість визначити її поняття. 

Експліцитний контекст феномену «корпоративна культура», наочний 

та наявний, розкривається у таких ознаках: норми, цінності, санкції, соціальні 

відносини, різноманітні символи корпоративної культури. Для української 

корпоративної культури характерними є такі елементи, як пострадянська 

амбівалентність норм, цінностей, символів «соціалізму» та «капіталізму». 

Імпліцитний контекст феномену «корпоративна культура», визначається як 

латентний, який створює фонове значення суб’єктів комунікації щодо 

соціальної ситуації. Такі соціологи, як П. Бурдьє [48] та Р. Мертон [120] 

вказували на детермінуюче значення саме латентних функцій соціальних 

структур. Відповідно, для вітчизняної корпоративної культури, це базові, 

глибинні цінності української культури, що визначають її ментальні розломи 

за поселенськими (село – місто) та географічними (Північ – Південь, Захід – 

Схід) проекціями. 

Соціогуманітарний контекст феномену «корпоративна культура» 

узагальнює суспільне віддзеркалення економічної діяльності на засадах 

корпоративності, завдяки чому створюється відповідний суспільний 
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світогляд та його матеріальні, й, духовні прояви. Це стосується вирішення 

протиріччя індивід – група в процесах інтеграції та диференціації зусиль, 

ресурсів та результатів спільної економічної діяльності [179] соціальних 

суб’єктів. Відповідно, це корелює з організаційною взаємодією, як формою 

соціальної солідарності [184]. Семантичні контексти феномену 

«корпоративна культура» визначають соціокультурні зіткнення символів 

минулого, сучасності та формування образу майбутнього. Інакше кажучи, 

дослідження моделі взаємодії семантичних значень дозволяє визначати 

перспективи подальшого розвитку суб’єктів корпоративної взаємодії. 

Соціальний контекст феномену «корпоративна культура» дозволяє 

визначати як наочні, так і латентні закономірності соціально-економічної та 

соціокультурної взаємодії між суб’єктами відповідного соціально-

економічного простору. Соціальні відносини на корпоративних засадах 

відбуваються на локальному рівні окремих організацій та установ, 

регіональному рівні, загальнонаціональному та глобальному рівнях. 

Цілісність феномену «корпоративна культура» має прояв у соціальному 

контексті, як інтеграції різноманітних форм прояву даного феномену в усіх 

сферах суспільства (економіка, політика, культура). Соціальний контекст 

дозволяє розглядати феномен «корпоративна культура» інтегруючи інші 

контексти його прояву.  

Політичні контексти [30] корпоративної культури поширюються на 

організацію державної влади, яка реалізує соціальні інтереси окремих 

соціальних груп в суспільстві, пов’язуючи їх з задоволенням потреб інших 

соціальних груп. Мова йде про корпоративізм, який має діаметрально 

протилежний прояв: від соціальної системи італійського або іспанського 

фашизму, до трипартизму сучасної Німеччини. Сучасний трипартизм 

пов'язує інтереси держави, власника та профспілки, й, формує адекватний 

суспільний інтерес щодо соціально-економічного розвитку, що сприяє 

задоволенню потреб вищенаведених соціальних суб’єктів. 
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Правові контексти економічної діяльності [80; 91; 127] та 

корпоративної культури мають формалізацію в тексті Господарського 

кодексу України [68] та інших нормативних актів, що регламентують 

діяльність різноманітних господарських організацій в правовому полі 

українського соціально-економічного простору. Актуалізується 

добровільність об'єднання соціальними суб’єктами різноманітних ресурсів 

для забезпечення їх спільної господарської діяльності. Крім того, 

корпоративність розглядається як процес, що має учасників, мету їх взаємодії 

та результат. 

Правовий контекст визначає створення корпоративного підприємства 

«двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на 

основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності 

засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі 

корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, 

участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. 

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що 

створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, 

в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб» [68, 

ст. 63 ч. 5]. 

Господарський кодекс України визначає суб’єктів корпоративних 

відносин, їх сутність та правове підґрунтя. Господарська діяльність 

корпоративних підприємств обумовлює їх функції, в тому числі соціальні та 

визначається реалізацією інтересів підприємства, яке є організаційною 

формою даної діяльності. Господарською визначається «діяльність суб'єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність», але «господарська 

діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна 

господарська діяльність)» [26, c. 139]. 
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Підприємство виступає як самостійний суб’єкт господарювання, що 

створюється зацікавленими суб’єктами для задоволення як суспільних, так і 

особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності як 

комерційного, так і не комерційного спрямування. Підприємство є 

юридичною особою, тому не може містити у своєму складі інших юридичних 

осіб. Відповідно, для того щоб об'єднати ресурси для спільної діяльності 

підприємствам необхідно створити корпоративне підприємство.  

Сутність та зміст корпоративного підприємства полягає у 

добровільному об'єднанні ресурсів інших підприємств шляхом створення 

відповідної організаційної форми. Корпоративне підприємство утворюється 

декількома засновниками за їх спільним рішенням на основі договору. 

Основними засадами корпоративного підприємства є об'єднання діяльності 

та (або) майна його засновників, що в правовому визначені є учасниками 

корпоративного підприємства. 

Визначається поняття «об'єднання підприємств» як господарської 

організації, що «утворена у складі двох або більше підприємств з метою 

координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення 

спільних економічних та соціальних завдань» [68]. Засновники (учасники) 

корпоративного підприємства здійснюють спільне управління справами на 

підставі корпоративних прав, визначених установчими документами, шляхом 

створення відповідних органів управління. Крім того, вони не тільки 

управляють підприємством, але, й, приймають участь у розподілі як доходів, 

так і ризиків підприємства. 

До корпоративних організацій відносяться кооперативи, товариства та 

підприємства, що засновані на приватній власності декількох осіб. 

Відповідно, корпоративність розглядаємо як об'єднання діяльності та (або) 

майна засновників (учасників) корпоративного підприємства, що передбачає 

розподіл між ними, як доходів, так і ризиків, в залежності від розміру участі 

кожного з учасників. Таким чином, корпоративність передбачає інтеграцію 
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щодо об'єднання діяльності та (або) майна засновників, й, диференціацію, як 

розподіл доходів та ризику. 

Однією з організаційних форм корпоративних підприємств є 

корпорація. Господарський кодекс визначає корпорацію, як «договірне 

об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і 

комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними 

окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з 

учасників органам управління корпорації» [68, c. 120]. 

Під час даних процесів між суб’єктами виникають корпоративні 

відносини щодо корпоративних прав. Правовий контекст корпоративної 

культури реалізує нормативно-правове визначення корпоративних прав, як 

прав особи, «частка якої визначається у статутному капіталі (майні) 

господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи 

в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку 

(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно 

до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними 

документами». Реалізація данних прав відбувається шляхом корпоративних 

відносин, що «виникають, змінюються та припиняються щодо 

корпоративних прав» [68, c. 167]. 

Таким чином в правовому контексті корпоративної культури 

відбувається регулювання корпоративних відносин щодо корпоративних 

прав та соціальних відносин, щодо управління корпоративним 

підприємством. Відзначаємо зв'язок між економічною та соціальною 

відповідальністю корпоративного підприємства. Правовим контекстом, що 

формалізується Господарським кодексом України, визначається система 

регуляції трудових стосунків, як взаємодія між власниками, трудовим 

колективом, адміністрацією та державою. 

Але найголовніше, це те, що правовий контекст визначає сутнісні риси 

корпоративності, як добровільне об'єднання зусиль суб’єктів з метою 

спільної господарської діяльності для задоволення індивідуальних, групових, 
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корпоративних, суспільних потреб. Відповідно, господарська діяльність має 

корпоративні риси, навіть якщо має унітарні організаційні форми. Можемо 

зробити висновок щодо наявності корпоративної культури для різноманітних 

організаційних форм господарської діяльності.  

Завдяки феномену «корпоративна культура» відбувається уніфікація та 

узагальнення соціокультурних засад професійної взаємодії між суб’єктами, 

що мають диференціацію за галузями, напрямами діяльності, установами та 

організаціями. Таким чином скасовується багатозначність та диференціація 

корпоративної культури за специфікою господарчої діяльності окремих 

соціальних організацій. Тобто, підтримуються базові соціокультурні 

підвалини корпоративної взаємодії, навіть за соціокультурних умов, що 

змінюються. 

Ноуменологічні складові феномену «корпоративна культура» 

потребують соціальної взаємодії, що створює умови для поступової відмови 

від застарілих соціокультурних практик. Інтенсифікація цього відбувається 

щодо сприяння приросту нових сенсів корпоративної культури, та 

позначається на кількості її визначень. Відбувається апробація 

соціокультурних механізмів, що здатні покращити розвиток відповідного 

соціально-економічного простору, який складається з суб’єктів економічної 

взаємодії та їх соціальності, й, знаходить відображення в цінностях, 

символах, практиках, нормах та санкціях корпоративної культури.  

Соціально-економічний простір є визначальним щодо якісних 

характеристик корпоративної культури. Він має системні властивості та 

складається з різноманітних елементів (суб'єктів) та виробляє їх взаємодію в 

різноманітних полях (економіки, політики, культури). Дисфункції 

корпоративної культури мають проекцію на показники розвитку організацій 

та соціально-економічного простору, в якому вони взаємодіють та який вони 

змінюють. 

Для характеристики соціального феномену корпоративної культури 

важливими є як просторові, так і часові параметри. Соціальний час визначає 
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такі характеристики корпоративної культури, як протяжність, ритмічність, 

темпоральність. Соціальний час корпоративної культури соціально-

економічного простору України поєднує традиційні, модерні та постмодерні 

соціальні практики, що створюють відповідні соціальні відносини. Тобто 

соціальний час виступає як модус руху корпоративної культури з традицій 

минулого, скрізь сучасні зміни, до невизначеного, й багатоваріантного 

майбутнього. Простір корпоративної культури є порядком співіснування її 

суб’єктів, а час визначає порядок їх послідовності.  

Таким чином ми можемо виявити сутність явища, що полягає у 

визнанні нерозривного зв’язку корпоративних соціокультурних засад 

господарської та економічної діяльності з такими процесами, як інтеграція та 

диференціація, їх ціннісно-нормативним регулюванням. Інтеграція 

відбувається способом об'єднання зусиль та різноманітних ресурсів суб’єктів, 

з метою здійснення спільної діяльності. Диференціація відбувається в 

процесі отримання, споживання, обміну продукту, що виробляється під час 

спільної діяльності [26, c. 141]. 

Відповідно, корпоративність, як основа поняття «корпоративна 

культура», досліджується за формою об’єднання спільних зусиль та інших 

ресурсів, що є характерна як для формально корпоративних, щодо 

організаційних засад, так і формально унітарних установ та підприємств. 

Спільну діяльність суб’єктів ми розглядаємо як одну з важливих засад 

корпоративності.  

Поширеним є дослідження корпоративної культури в контексті 

сучасних транснаціональних корпорацій. Сучасна корпорація, як форма 

економічної діяльності, здійснює функцію об'єднання та концентрації 

різноманітних ресурсів та спільної діяльності за допомогою, як 

опосередкованих механізмів різноманітних біржових ринків, так і 

безпосередніх механізмів ієрархічного управління. Але навряд чи можна 

погодитись з тими авторами, які звужують поняття «корпоративної 

культури» до внутрішньої соціальної взаємодії в окремих корпораціях. Не 
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можна залишити поза увагою загальні ціннісно-нормативні засади 

корпоративності, які характерні для різноманітних організаційних форм 

соціально-економічних структур, як на рівні підприємств, організацій та 

установ, так і на загальнонаціональному рівні. 

Соціологічний контекст вказує на суб’єкт-суб’єктну соціальну 

взаємодію, що є необхідним для визначення поняття «корпоративна 

культура». Дане поняття повинно розкривати зміст феномену «корпоративна 

культура», який має постати у якості сукупності всіх структуроутворюючих 

його елементів, їх взаємозв'язок один з одним у відповідному соціально-

економічному просторі. 

В першу чергу, корпоративна культура досліджується на рівні 

конкретного господарюючого суб’єкту (корпорація, установа, підприємство, 

організація). Потім, ми вбачаємо наявність корпоративної культури на рівні 

міжсуб'єктної соціальної взаємодії в межах певної галузі. Далі, корпоративна 

культура функціонує й, на міжгалузевому рівні. Наступним кроком 

визначаємо локальний, регіональний, загальнонаціональний та глобальний 

рівні корпоративної культури. Вказуємо на те, що корпоративна культура 

функціонує відповідно сфер життєдіяльності суб’єктів в даному суспільстві. 

Відзначаємо системність корпоративної культури, що має прояв у взаємодії 

усіх вищенаведених формах її прояву. Нарешті, корпоративна культура може 

бути як функціональною, так і дисфункціональною. Дана форма прояву 

корпоративної культури має за основу позитивну або негативну кооперацію 

(за Т. Котарбінським) [107]. 

Функціональна корпоративна культура використовує позитивну 

кооперацію та має прояв у позитивному стимулюванні та узгоджені позицій 

соціальних груп, їх потреб та інтересів. Дисфункціональна корпоративна 

культура використовує негативну кооперацію, що має прояв у негативному 

стимулюванні (система стягнень, штрафів та покарань). Дисфункціональність 

корпоративної культури може бути пов’язана з домінуванням інтересів одних 

соціальних груп над іншими, що призводить до високого рівня 
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конфліктності, що може бути як наочною, так і латентною. Тобто, сутністю 

корпоративної культури є вплив соціальних відносин на інтеграцію та 

диференціацію відповідних суб’єктів господарювання в соціально-

економічному просторі.  

Отже, поняття «корпоративна культура» постає у якості категорії 

соціології, що позначає особливий вид соціокультурних норм, що 

детермінують особливий вид спільної діяльності господарюючих суб’єктів, 

змістом якої є інтеграція у вигляді об'єднання зусиль та ресурсів, й, 

диференціація, щодо розподілу, обміну та споживання продукту, що 

виробляється. Соціальні відносини та закономірності корпоративної 

культури мають загальнонаціональний вимір та корелюють із 

закономірностями суспільного розвитку [26, c. 142]. 

Таким чином, маємо національні особливості щодо інтеграції та 

диференціації різноманітних соціальних структур та суб’єктів, що 

здійснюють економічну діяльність на корпоративних засадах. Також 

необхідно зазначити, що за умов сучасного глобального соціально – 

економічного простору питання якості національної корпоративної культури 

визначає конкурентоспроможність не тільки окремих установ, організацій та 

підприємств, а, й, здатність національних соціальних інститутів одночасно 

інтегруватись в глобальні структури та позиціонувати ідентичність 

національної спільноти. 

Зазначимо що, поняття «корпоративна культура» відображає 

інституційні умови та матеріальний і духовний результат господарської 

діяльності індивідуальних та групових суб’єктів що базується на інтеграції, 

щодо добровільного об’єднання зусиль та різноманітних ресурсів для 

сумісної діяльності, та диференціації, щодо розподілу отриманих нових 

ресурсів для задоволення соціальних потреб. Це обумовлено відповідною 

системою соціально-економічного простору, мотивів, принципів, способів і 

методів господарчої сумісної діяльності соціальних суб’єктів в різноманітних 

організаціях. Дана діяльність визначається соціально-часовими параметрами, 
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та супроводжується виробленням соціокультурних цінностей щодо 

відповідного історичного етапу суспільного розвитку на локальному, 

регіональному, загальнонаціональному та глобальному рівнях.  

Запропоноване нами визначення конкретизує статус феномену, що 

позначається поняттям «корпоративна культура», відносячи його до 

соціокультурної взаємодії щодо об'єднання зусиль та ресурсів на 

добровільних засадах, в процесі спочатку господарської, а потім, економічної 

діяльності. Форми прояву корпоративної культури диференціюються за 

сферами життєдіяльності суб’єктів, як індивідуальних, інтегрованих в 

соціальні структури, так і групових, й, за різноманітними соціокультурними 

функціями щодо ціннісно-нормативного регулювання, управління, контролю, 

мобілізації, інтеграції, розвитку, створення нового ресурсу тощо.  

Відповідно, соціальні відносини, що визначають сутність 

корпоративної культури, є обумовленими особливостями взаємодії суб'єктів 

відповідного соціально-економічного простору. Досліджуючи феномен 

«корпоративна культура», як форму соціальних відносин, що існують в 

суспільстві, визначаємо системний характер та функції щодо: збереження та 

передачі наступним поколінням знання, мотивів, принципів, форм, методів, 

цінностей, спільної діяльності людей в контексті об'єднання їх зусиль та 

різноманітних ресурсів; отримання матеріального результату даної діяльності 

у вигляді продукту, товару, організації, корпорації, технології; задоволення 

соціальних потреб, що обумовлюють спільну діяльність на засадах 

корпоративності. Таким чином, визначимо цілісність феномену 

«корпоративна культура», що визначається закономірністю та історичною 

обумовленістю соціальних відносин під час сумісної діяльності людей та 

об’єднання їх зусиль та ресурсів.  

Підсумовуючи зазначимо, що ми досліджуємо феномен «корпоративна 

культура» як форму, що притаманна соціальній структурі, що інтегрується на 

відповідному етапі розвитку (наявність національних різноманітних видів 

корпоративних культур) та визначається соціально – часовими параметрами. 
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Вищенаведені параметри вказують на те, що корпоративна культура постійно 

трансформується в соціально-економічному просторі в контексті, як 

загальних національних, так і глобальних, соціокультурних трансформацій. 

Основна функція корпоративної культури стосується вироблення 

механізму трудової взаємодії між соціальними суб’єктами на засадах 

узгодження індивідуальних та групових складових елементів розвитку 

організації під час об’єднання їх зусиль та різноманітних ресурсів. 

Корпоративна культура реалізує погодження індивідуальних потреб з 

загальною метою розвитку організації за допомогою діалогу щодо 

вироблення норм, правил і санкцій [26, c. 143]. 

Підкреслимо, що різноманітність господарської діяльності людини 

визначає різноманітність типів та форми організацій, їх структур та функцій. 

Враховуючи це, ми робимо припущення, що засади взаємодії між 

соціальними суб'єктами в різноманітних організаціях відповідного соціально-

економічного простору у певний соціальний час, є схожими, що робить 

можливим їх рух та розвиток. Інакше кажучи, індивідуальний соціальний 

суб'єкт може одночасно перебувати у складі декількох організацій 

одночасно, або на протязі власної кар'єри змінювати власне перебування у 

декількох організацій. Даний рух потребує певних універсальних засад 

корпоративної культури даного соціально-економічного простору. 

Враховуючи вищенаведене, ми вважаємо за потрібне розвести два 

пов'язаних між собою, але окремих поняття корпоративної та організаційної 

культур. Організаційну культуру ми визначаємо як комплексні матеріальні та 

духовні соціокультурні засади побудови та функціонування організації, як 

цілісної системи, що має відповідні технологічні особливості. Якщо 

організаційна культура має специфічні риси, задані унікальністю даної 

організації, то корпоративна культура характеризується більш універсальним 

характером, що визначається масштабом та межами соціально-економічного 

простору, й, соціально-часовими параметрами.  
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Характер корпоративної культури, як соціокультурного феномену, його 

специфіка обумовлює і особливу роль поняття, що його позначає в системі 

понять «корпоративність» та «культура», які визначають умови та результат 

сумісної діяльності людей як на рівні локальних соціальних організацій, так і 

загальнонаціональному рівні відповідного соціально-економічного простору. 

Корпоративна культура інтегрує соціальних суб’єктів для спільної діяльності 

за галузевими та міжгалузевими напрямами. Створюється та розвивається 

відповідний соціально-економічний простір, що залежить від соціального 

часу та має на нього вплив.  

Якісні характеристики корпоративної культури дають можливість 

досліджувати реальні відносини соціальних суб’єктів у відповідному 

соціально-економічному просторі, їх зміни, розвиток, спрямованість, 

глибину, протяжність, послідовність, подовженість, ритм і темп їх впливу на 

існуючу в суспільстві загальнонаціональну культуру. Таким чином, 

визначення «корпоративної культури» як особливого виду соціокультурних 

норм, що детермінують відповідний вид спільної діяльності господарюючих 

суб’єктів, змістом якої є інтеграція у вигляді об'єднання зусиль та ресурсів, й, 

диференціація, щодо розподілу, обміну та споживання продукту, що 

виробляється, поєднує два різноманітні соціальні явища корпоративності та 

культури. Відповідно, дане поняття дає нам можливість дослідження 

соціальних відносин, практик, цінностей, норм, правил, що виникають під 

час соціально – економічної взаємодії суб’єктів щодо добровільного 

об'єднання зусиль та різноманітних ресурсів, й, подальшого розподілу 

отриманого нового ресурсу для задоволення соціальних потреб. 

 

1.3. Евристичний потенціал традиційних та інноваційних методів  

дослідження процесів  трансформації корпоративної культури 

 

Трансформація корпоративної культури в соціально-економічному 

просторі України є актуальною проблемою українського сьогодення, але 
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методологічні засади сучасних напрямів науково-практичних розвідок щодо 

соціокультурних трансформацій базуються на методиках, які розроблялись та 

проходили випробування в соціально-економічному просторі розвинених 

суспільств країн Північної Америки та Західної Європи [25]. Дані суспільства 

за соціокультурним виміром суттєво відрізняються від сучасного 

українського суспільства.  

Методи дослідження трансформації корпоративної культури є 

актуальними в контексті реалізації соціальних програм під егідою ООН, які 

визначаються Глобальним договором [71] щодо соціальної відповідальності 

бізнесу, державних та громадських організацій, суспільного загалу. 

Відповідні принципи соціальних зв'язків законодавчо закріплені у багатьох 

країнах Західної Європи [58]. В Україні, починаючи з 2006 року, реалізується 

програма соціальної відповідальності бізнесу, яка налічує більше 150 

учасників та підтримується великими корпораціями, ЗМІ, органами 

державної влади, бізнес-школами [22] тощо. Моніторинг учасників програми 

з соціальної відповідальності бізнесу здійснюється за показниками 

відображення середовища діяльності організацій, принципів та методів 

співпраці з групами впливу, результатами діяльності організацій в різних 

сферах суспільного життя (соціальної, економічної, екологічної).  

Важливим показником соціальної відповідальності компанії є 

реалізація принципів такої корпоративної культури, яка сприяє розвитку 

людських ресурсів на засадах загальнолюдських цінностей. Український 

корпоративний бізнес здійснює певні кроки щодо визначення соціальної 

відповідальності. бізнесу як взаємовигідної співпраці та постійного діалогу 

між бізнесом, владою та суспільством [117]. Вказаний діалог відбувається 

шляхом підготовки, публікації та громадського обговорення звіту компанії 

щодо її соціальної діяльності. 

Підготовка звіту базується на внутрішній та зовнішній діагностиці 

соціального розвитку компанії, й впливає на соціалізацію її працівників – 

зростає соціальний вплив компанії, відповідно підвищується соціальний 
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статус працівників. Внутрішня діагностика проводиться відповідним 

підрозділом компанії з метою виявлення об'єктивних позитивних змін з 

розвитку як корпоративної культури, так і соціально-економічного простору 

загалом. Зовнішня діагностика здійснюється різноманітними групами впливу 

(ЗМІ, органи влади, громадські організації), й стосується перевірки щодо 

достовірності інформації самодіагностики компанії [128].  

Розробка аналітичних документів, які стосуються визначення 

соціальних аспектів суспільного корпоративного середовища є повсякденною 

практикою компаній, які працюють в розвинених суспільствах сталої 

демократії. Окрім внутрішньої та зовнішньої діагностики соціальних 

показників діяльності компанії головним механізмом соціальної 

відповідальності є розробка, затвердження та впровадження соціальних 

програм, спрямованих на позитивні якісні зміни корпоративної культури 

загального соціально-економічного простору. Позитивні зміни корпоративної 

культури відбуваються за допомогою громадського обговорення наданого 

суспільному загалу корпоративного соціального звіту. Розвиток 

корпоративної культури базується на роботі з персоналом.  

Так, звіт з соціального розвитку компанії «Воля» демонструє 

використання методик соціальних досліджень. Соціальні технології щодо 

формування корпоративної культури враховують соціальну та гендерну 

статистику, її аналіз та застосування під час розробки мотиваційних стимулів 

[128]. Побудова корпоративної культури відбувається в двох напрямах: 

позитивне сприйняття у зовнішньому середовищі та позитивне ставлення 

співробітників до компанії. За для цього підрозділи компанії здійснюють: 

експертну співпрацю з органами державної влади, громадськими 

організаціями, ЗМІ; інформаційну підтримку дій компанії; збір та аналіз 

запитань від співробітників, експертів, ЗМІ щодо діяльності компанії; 

моніторинг ставлення громадськості до діяльності компанії; організацію 

прес-конференцій, днів відкритих дверей тощо.  
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Аналізуючи звіти з соціального розвитку українських компаній [22] 

необхідно визначити деякі методологічні недоліки, які стосуються 

використаних методик самодіагностики корпоративної культури. Зазвичай, 

звіт не містить опису методики, яка дозволяє об'єктивно визначити настрої, 

побажання і сподівання співробітників щодо трансформації корпоративної 

культури.  

Заходи щодо трансформації корпоративної культури еклектично 

поєднують два підходи щодо корпоративної культури, прагматичного, який 

вказує на можливість та необхідність трансформації корпоративної культури 

за допомогою соціальних технологій, та феноменологічного, який вказує на 

неможливість змінити корпоративну культуру за відсутності суттєвих 

організаційних змін. Опис корпоративної культури здійснюється з 

поєднанням моделі дослідження корпоративної культури Е. Шейна [203] та 

моделі Ф. Харріса та Р. Морана [106], які виділяють семантичне значення 

мови спілкування, соціокультурні норми, ідеали та ритуали, систему 

комунікації тощо, хоча, не враховують не тільки управлінський тип 

корпоративної культури, який може бути адхократичним, бюрократичним, 

ринковим, патерналістичним, але й соціокультурні особливості українського 

соціально-економічного простору. 

Міжкультурна комунікація є актуальною проблемою досліджень 

трансформації української корпоративної культури. Методика Г. Хофштеде 

[70] спирається на крос-культурний аналіз та в умовах сучасного 

українського суспільства є, на нашу думку, актуальною в застосуванні для 

того, щоб визначити національну специфіку української корпоративної 

культури. Регіональна відмінність української спільноти проявляється в 

соціокультурних нормах. Культурна розірваність, як зазначав Б. Гаврилишин 

[59], є практичною проблемою, яка також не відображається в звітах з 

соціального розвитку. Не висвітлюється проблема конкуруючих субкультур в 

організації, яка є особливо актуальною тоді, коли соціальна група керівного 

складу не враховує соціокультурні особливості співробітників.  
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Одним з показників напрямів трансформації корпоративної культури є 

виміри соціальної відповідальності суб’єктів соціально-економічного 

простору. Регіональні дослідження [117] корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні вказують як на методологічні, так і на соціально 

обумовленні проблеми щодо вивчення цього соціально-економічного та 

соціокультурного явища. За умов недостатнього залучення незалежного 

аудиту відкритим залишається питання правдивості наданої в соціальних 

звітах інформації, особливо тоді, коли переважна більшість населення 

України не визнає українські корпорації як соціально відповідальні [117, 

c. 274].  

Звіт з соціального розвитку українських корпорацій не відображає 

ризики, які пов'язані з соціокультурними трансформаціями, хоча кожна 

соціальна дія має соціальні наслідки, які не можуть повністю задовольнити 

потреби усіх соціальних суб'єктів. На обережність, щодо трансформації 

корпоративної культури вказують наукові дослідження та досвід практиків з 

впровадження корпоративних змін [22, c. 65]. 

Методи дослідження корпоративної культури, розробленні в контексті 

науково-практичного дискурсу суспільств сталої демократії віддзеркалюють 

західне бачення раціональності та спрямовані на досягнення успіху 

соціальними організаціями за критеріями ефективної діяльності. Один з най 

відоміших дослідників корпоративної культури, засновник наукового 

напряму «організаційна психологія» Е. Шейн [203], розглядав її як 

організаційну культуру. Він вважав, що, організаційна культура є патерном 

колективних базових уявлень, які здобуває соціальна група під час вирішення 

проблем адаптації щодо змін зовнішнього середовища та внутрішньої 

інтеграції. Ефективність даного патерну визначає його цінність та важливість 

ретрансляції новим членам, як правильної системи цінностей, так і шляхів 

вирішення проблем. Методика Е. Шейна пропонує клінічний метод для 

дослідження субкультурної динаміки соціальної групи, яка відбувається 

шляхом міжкультурної комунікації та супроводжується міжкультурним 
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протистоянням. Для вирішення вищенаведеної проблеми Е. Шейн 

пропонував гармонійно поєднувати індивідуалізм та колективізм на засадах 

гуманізму, інтеграції та співпраці. Ефективність діяльності та розвитку 

соціальної організації визначається успішністю адаптації щодо зовнішнього 

середовища, яка можлива шляхом внутрішньої інтеграції – в даному випадку 

мова йде про ефект синергії. 

Клінічний метод Е. Шейна спрямований на дослідження в першу чергу 

аксіосфери організаційної культури окремої соціальної організації, яка 

складається з базових та задекларованих цінностей між якими може бути 

ціннісне протистояння, та артефактів, як відображення зовнішніх проявів 

соціокультурної діяльності соціальних суб'єктів та їх соціальної організації. 

Даний метод спирається на культурологічний аналіз та використовує активне 

спостереження дослідника, його активне втручання в соціокультурний 

розвиток організації. Особливістю методу є тісна співпраця між дослідником 

та керівництвом організації під час діагностики та вироблення стратегії 

розвитку організаційної культури. Клінічний метод передбачає проведення 

індивідуальних та групових інтерв’ю, постановку експерименту, проведення 

тестування тощо. Відзначаючи високу науково-практичну значимість 

вищенаведеного методу необхідно критично поставити питання щодо тези 

Е. Шейна про створення культури лідерами та нав'язування її більшості 

членів організації.  

Внутрішні протиріччя вищенаведеного твердження доводяться фактом 

міжкультурної комунікації та протистояння, що відбувається за умов 

активної діяльності соціальних суб'єктів, яка далека від функції пасивного 

приймача сигналів від керівництва. Крім того, розглядаючи практичну 

ситуацію міжкультурного зіткнення керівник/співробітник, Е. Шейн вказує 

на необхідність збереження кожною стороною конфлікту власної 

ідентичності, але одночасно необхідно розробити відповідну знаково-

смислову систему, яка б зробила можливою ефективну, за практичними 

наслідками, міжкультурну комунікацію. На наш погляд, більш логічною та 
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цілісною є концепція Ю. Лотмана [114] щодо обов'язкових соціокультурних 

змін під час, та, як наслідок міжкультурної комунікації. Таким чином, або 

одна з культур стає домінуючою але відбуваються її зміни з урахуванням 

нової соціальної реальності, або вони трансформуються і виробляють 

культурний симбіоз як приклад соціокультурних змін. 

Сутність культурного розвитку дослідник пропонує визначати за 

розвитком базових цінностей, які детермінують діяльність соціальних 

суб’єктів. Розуміння цього надає можливість адекватно сприймати та 

інтерпретувати артефакти. Але не виглядає можливим погодитись з 

Е. Шейном щодо вироблення базових цінностей лідером групи та подальшим 

їх нав'язуванням усім членам групи. Базові цінності, з одного боку 

визначаються загальним соціокультурним контекстом, а, з іншого, габітусом 

суб'єктів, який формується за участі його соціального оточення. 

В останнє десятиріччя серед практиків та теоретиків організаційних 

змін широкої відомості набув метод конкуруючих цінностей, 

запропонований К. Камероном [93], сутність якого полягає в твердженні 

щодо наявності в будь-якій організації в різних пропорціях чотирьох 

конкуруючих між собою блоків ціннісних орієнтацій, які визначають стиль 

управління, характер комунікації всередині організації та внутрішню 

інтеграцію, ресурсно-інформаційний обмін з зовнішнім середовищем. 

Методика конкуруючих цінностей, так само, як і клінічна методика Е. Шейна 

вказує на якість внутрішньою інтеграції, як критерій успішності взаємодії із 

зовнішним середовищєм. Внутрішня інтеграція надає синергетичний ресурс 

успішної трансформації організації для адекватної відповіді на зовнішні 

виклики. 

Критерії успішності корелюють з критеріями конкурентоспроможності 

– на думку дослідників, конкурентні переваги починаються з конкурентних 

переваг культури відповідної організації. На безпосередній зв'язок 

конкурентоспроможності соціальних організацій (від маленьких фірм до 

держав та націй) та якості їх культури вказує А. Пригожин [148]. В свою 
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чергу, автори методики конкуруючих цінностей вказують на її 

функціональну придатність в першу чергу в межах окремої організації, але 

визнається наявність загального соціокультурного контексту, який 

відображається в функціонуванні будь-якої організаційної культури. 

Наукова рефлексія щодо досліджень корпоративної культури 

спирається на методи системного аналізу, компаративістики тощо. 

Порівняльно-історичний метод компаративістики дозволяє дослідити 

світоглядні аспекти соціальних суб’єктів соціально-економічного простору, 

їх ідентичність та ментальність. В даному контексті методика Г. Хофштеде 

[70], як приклад компаративістики та крос-культурного аналізу, 

використовує чотири характеристики для визначення схожості та відмінності 

культур: чоловічі та жіночі властивості; індивідуалізм та колективізм; 

відчуття дистанції влади між різними за статусом соціальними акторами; 

ступінь сприйняття невизначеності. Локалізація відповідних типів 

корпоративних культур відбувається за географічними та соціокультурними 

просторовими ознаками, що дозволяє визначити вісім регіональних 

корпоративних культур, чотири з яких розташовані в Європі: германська, 

північна, високо розвинена романська, слабо розвинена романська; 

специфічною щодо переваги культурних ознак над географічними є англо-

американська; особливе місце займає корпоративна культура Близького 

Сходу; корпоративна культура Азії поділяється на високо розвинену та слабо 

розвинену. 

Методи системного аналізу корпоративної культури знайшли 

відображення у методиці Т. Діла та А. Кенеді [106]. Дослідники 

використовують такі якісні характеристики системи, як швидкість 

зворотного зв'язку та ступінь ризику для визначення чотирьох «рафінованих» 

типів корпоративної культури («мачо», «інвестицій», «процесу», «сумлінної 

праці»). Велика швидкість зворотного зв'язку є характерною для «культури 

мачо» та «культури сумлінної праці». Повільна швидкість характерна для 

«культури інвестицій» та «культури процесу». Висока ступінь ризику 
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притаманна для «культури мачо» та «культури інвестицій». Незначна міра 

ризику характерна для «культури сумлінної праці» та «культури процесу». 

Для дослідження корпоративної культури щодо визначення її 

ефективності необхідно використовувати розроблений Т. Контарбінським 

[107] метод праксеології, сутність якого полягає у пошуку та використанні 

соціальними суб'єктами оптимальних шляхів трансформаційної діяльності. 

Метод праксеології досліджує діяльність за критерієм ефективності в 

контексті практичного реалізму, який виглядає як позиція щодо врахування 

об'єктивної реальності на засадах спостереження, з'ясування того, що і як 

відбувається, оцінки цього. Відповідно, соціальний суб'єкт, який обирає той 

чи інший вид та напрям діяльності повинен враховувати як потенційні 

можливості, так і рішучі заперечення, розуміти соціальну ціну наслідків 

власної діяльності. 

Загальна теорія дії, або праксеологія, відбувається як на теоретичному, 

так і на практичному рівнях. Практичний рівень праксеології реалізується як 

проектування дій для отримання певних результатів з урахуванням реальних 

умов та обставин. Метод праксеології використовує поняття нормативних 

правил практики, які визначають, яку дію необхідно здійснити за даних 

обставин щоб отримати бажаний результат. Таким чином, нормативні 

правила практики відображають причинно-наслідкові зв'язки між дією та 

отриманим результатом за відповідних умов.  

Колективні дії соціальних суб'єктів відбуваються як складні комплекси 

взаємодії багатьох дій суб'єктів, які можуть бути спрямовані на інтеграцію та 

солідарність, або навпаки на дезорганізацію та протистояння. Крім того, 

визначальними, щодо оцінок позитивності, або негативності подій 

виступають цілі різних соціальних суб'єктів. З позиції одних соціальних 

суб'єктів та їх цілей події можуть бути позитивними, а з позицій інших – 

негативними. 

Таким чином, ефективна корпоративна культура сприяє досягненню 

результатів для своїх соціальних суб'єктів. Але корпоративна культура 
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набуває ознак неефективності, коли її соціальні суб'єкти не можуть досягти 

результату. Соціального спротиву корпоративна культура набуває під час 

протидії соціальних суб'єктів щодо досягнення результату. 

Метод праксеології вказує на необхідність змінювати існуючу в даний 

відрізок часу корпоративну культуру як реальність для вирішення актуальних 

проблем з урахуванням існуючих обставин (як сприятливих, так і не 

сприятливих). Застосування методу праксеології передбачає прогнозування 

можливих наслідків цілеспрямованих дій соціальних суб'єктів щодо 

соціокультурних трансформацій. Для забезпечення цього визначається 

ієрархія пріоритетних дій соціальних суб'єктів.  

Практична діяльність соціальних суб'єктів, здійснюється як метод 

конкретної дії, тобто, як заздалегідь визначений та повторюваний спосіб її 

виконання. Використання методу праксеології допомагає досліднику 

визначати закономірності та проектувати спосіб реалізації дій, спрямованих 

на трансформацію корпоративної культури. 

Щодо визначення ефективності будь-якої діяльності, метод 

праксеології передбачає критерій активності, що корелює між наявною 

свободою дій соціальних суб'єктів та залежних від них процесів. 

Найголовніше те, що праксеологія ставить акценти на активності, яка 

створює умови, за яких, на засадах синергії, відбувається розвиток складних 

систем дій. Інакше кажучи, соціально-економічний та культурний розвиток 

організації може бути ефективний, коли активність керуючої соціальної 

групи спрямована на створення сприятливих умов для саморозвитку інших 

соціальних груп та індивідуальних суб'єктів в організаціях на засадах 

внутрішньої інтеграції. 

Метод праксеології спрямований на розробку ефективних норм 

системних дій, які надають можливість досягати соціальним суб'єктам 

ефективного результату дій за конкретно-історичних соціокультурних умов. 

Але праксеологія вказує на «парадокс прогресу», коли для досягнення 

ефективності дії постійно ускладнюються інструментальні умови її 
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досягнення. За таких умов соціальні та економічні трансформації набувають 

ознак в першу чергу, соціокультурних трансформацій. Відповідно, культура 

є, одночасно, й умовою розвитку спільноти, й, гальмом, особливо за умов дії 

соціокультурних норм, які не відповідають викликам соціальної реальності. 

Досліджуючи корпоративну культуру за допомогою методу 

праксеології необхідно звернути увагу на таке поняття праксеології, як, 

негативна кооперація. Вищенаведене поняття характеризується боротьбою 

між індивідуальними та груповими соціальними суб'єктами, що відбувається 

шляхом створення складної і напруженої взаємодії, постійних перепон, 

перешкоджання, дезінтеграції. 

Метод праксеології розроблявся Т. Контарбінським з урахуванням 

актуальних досліджень щодо діяльності людей, одним з яких можна вважати 

тектологію О. Богданова [19]. Метод тектології, або загальної організаційної 

науки, наголошує на тому, що закони організації ізоморфні по відношенню 

до будь-яких складних систем. Вищенаведена ізоморфність передбачає 

дослідження складних систем шляхом вивчення зв'язків між усіма її 

елементами та їх цілісного зв'язку з іншими зовнішніми системами. Будь-яка 

система має кордони, за допомогою яких здійснюється ресурсний та 

інформаційній обмін з зовнішнім середовищем (зовнішні системи). 

«Прикордонні» елементи системи, яка досліджується, взаємодіють з 

«прикордонними» елементами інших систем, під час якого за допомогою 

зворотного зв'язку розпочинаються трансформаційні процеси, що змінюють 

власну систему. 

Метод тектології оперує поняттями «активність» та «спротив» 

елементів, з яких складаються системи. Крім того, властивості активності та 

спротиву притаманні як елементам системи, так і системі, як цілісності. Під 

час зіткнення «прикордонних» елементів різних систем взаємодія між ними 

досліджується за допомогою визначення співвідношення між ними їх 

загальної активності та спротиву. 
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Вищенаведені процеси, можуть відбуватись за трьома 

альтернативними напрямами. Один напрям реалізується тоді, коли 

активності різних елементів поєднуються за відсутності спротиву, тоді їх 

взаємодія є надзвичайно ефективною. Інший напрям – коли взаємодія між 

системними елементами викликає між ними взаємний спротив. Обидві 

напрями в рафінованому вигляді практично не реалізуються. Найбільш 

розповсюдженим є інший напрям, коли активність між системними 

елементами частково поєднується, та, одночасно, частково взаємно 

вираховується завдяки спротиву між ними. Саме співвідношення між 

активністю та спротивом між елементами системи визначає такі 

характеристики системи, як її міць та життєздатність. 

Метод тектології є актуальним щодо дослідження трансформації 

корпоративної культури як системних умов та результатів діяльності 

індивідуальних та групових соціальних суб'єктів відповідного соціально-

економічного простору. Крім того, висновок щодо слабких місць, які 

визначають життєздатність системи, дозволяє не тільки з'ясувати їх у системі 

корпоративної культури, але, й, розробити механізми їх посилення. 

Нелінійна будова корпоративної культури, як складної соціокультурної 

системи, дозволяє нам визначити матеріальне спілкування соціальних 

суб'єктів соціально-економічного простору і як системо утворюючий 

елемент, який поєднує та визначає розвиток таких складових системи, як 

матеріальна, духовна та художня культури. Крім того, матеріальне 

спілкування відбувається за детермінантою загального соціокультурного 

контексту, тому даний вид спілкування розглядається як «прикордонний» 

елемент, який функціонує, здійснюючи трансформацію цінностей, норм та 

санкцій соціальних суб’єктів соціально-економічного простору, які, 

одночасно входять до складу різних соціальних груп суспільства. 

Матеріальне спілкування функціонально спрямовано на формування та 

задоволення потреб соціальних суб'єктів, яке супроводжується зіткненням 

старих і нових соціокультурних норм, цінностей та практик. 
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Метод тектології визначає за головний системний зв'язок, саме той, 

який поєднує неоднорідні елементи системи. Змістом і сутністю системи є 

можливість поєднувати неоднорідні елементи, що створюють її емерджентну 

цілісність та відповідають її функціям. Емерджентне поєднання 

неоднорідних елементів відбувається за допомогою проміжних елементів. 

Такий зв'язок визначається як інгресія. Це головний системний зв'язок, який 

відбувається за умов загальної цілі, мети існування системи. Життєздатність 

системи визначається якістю як зворотних зв'язків, так і інгресії. Дисфункція 

інгресії детермінує, або трансформацію, або руйнацію системи. 

Метод дослідження корпоративної культури, в контексті синергетичної 

організації, запропонований А. Пригожиним, будується з синтетичним 

поєднанням структурно-функціональних та системних підходів. 

Вищенаведений метод за допомогою таких понять, як «організаційний 

порядок», «хаос» та «дезорганізація» створює механізм дослідження 

соціальних організацій з метою запобігання дезорганізації. На думку 

А. Пригожина глобальний організаційний порядок (принципи будови будь-

яких соціальних організацій) створюється за зразками соціокультурних норм, 

санкцій та практик, які народжуються в локальних соціальних організаціях. 

Ризики локальних організацій загострюють ризики глобального 

організаційного порядку. Таким чином вибудовується механізм 

цілеспрямованої зміни загальних засад організаційного порядку шляхом його 

локальних трансформацій на структурно-функціональному рівні 

різноманітних соціальних організацій. Відповідно, якість організаційного 

порядку визначається ступенем узгодженості цілей співробітників, 

керівництва та організації як емерджентної цілісної системи.  

Організаційний порядок розглядається як ступінь співвідношення між 

штучно створеними правилами та історично сформованими 

соціокультурними нормами, санкціями та практиками що забезпечує 

найкращу життєздатність організацій усіх рівнів. Центральне питання 

методології А. Пригожина – це боротьба між історично сформованими 
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соціокультурними нормами та штучними правилами (які можуть бути і 

договірні і волюнтаристські). 

Вирішення вищенаведеної проблеми дослідник пропонує шляхом 

визначення складових трьох організаційних потенціалів – синергиків, 

синкретиків, ентропиків тощо. Сутністю яких є будь-які ресурси, що: у 

вигляді синергиків створюють інформаційну напругу, наслідком якої є 

досягнення максимальної ефективності системи; як синкретики, тяжіють до 

стабільності, цілісності та керованості системи; а у вигляді ентропиків 

створюють деструктивну напругу, що призводить до дезорганізації. По-

перше, соціальні організації мають у різних співвідношеннях усі три 

організаційні потенціали; по-друге, вказані потенціали можуть змінюватись 

між собою. Тобто, синкретики можуть трансформуватись як в синергиків, так 

і в ентропиків. Синергики, в свою чергу, можуть набути ознак ентропиків. А 

останні є необхідним елементом інноваційного розвитку за кризових умов. 

Досліджуючи вказані організаційні потенціали за методом 

синергетичної організації необхідно визначити їх межі, сутність, форми 

прояву та значення за конкретних умов. За результатами аналізу робиться 

висновок щодо необхідності та напряму впливу на вищенаведені 

організаційні потенціали з метою покращення умов розвитку організації, як 

складної соціокультурної системи та запобігання її дезорганізації. 

Зазначимо, що глобальний характер сучасної світ-системи актуалізує 

створення та використання різноманітних рейтингів що використовують 

агреговані показники, індикатори, що є побудованими з використанням 

різноманітних статистичних даних. До створення та використання даних 

індикаторів та зведених показників долучаються різноманітні організації: 

державні управління статистичної інформації, громадські організації, 

дослідницькі інститути, аналітичні центри, структури МВФ, СБ, ЄС, ООН. 

Такі державні структури, як профільні міністерства в Україні 

використовують аналіз отриманих даних створюючи відповідні рейтингові 

показники розвитку соціально-економічного простору. Так, міністерство 
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економічного розвитку і торгівлі України підготувало звіт «Економічний 

розвиток у розрізі регіонів України (за підсумками 2017 року)» [122] в основі 

якого є порівняльний аналіз з даними за 2016 рік. За допомогою відповідних 

процедур вимірювались зростання або падіння таких сфер діяльності, як 

промислове виробництво, сільське господарство, капітальні інвестиції, прямі 

іноземні інвестиції, сальдо зовнішньої торгівлі, експорт товарів, споживчі 

ціни. 

Крім того, міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства провело «Моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів за 2016 рік» [123] та визначало його за 

наступними показниками. Економічну та соціальну згуртованість міряли за 

показниками: по-перше, валового регіонального продукту; по-друге, 

наявного доходу населення; по-третє, коефіцієнту вибувшого сільського 

населення. Для визначення економічної ефективності використовували 

обсяги продукції промисловості та сільського господарства по відношенню 

до 2015 року та індекс споживчих цін. Для визначення інвестиційно-

інноваційного розвитку використовували показники інвестицій у відсотках 

по відношенню до 2015 року та відсоток інноваційної продукції у порівнянні 

з її загальним випуском. Фінансову самодостатність міряли у відсотках 

обсягу місцевих бюджетів щодо 2015 року. Розвиток малого та середнього 

бізнесу міряли по їх кількості на 10 тис. осіб та за обсягами продукції що 

вони випускають. Ефективність ринку праці міряли за рівнем безробіття (за 

методикою Міжнародної організації праці), рівнем зайнятості (за методикою 

Міжнародної організації праці), співвідношенням прийнятих/вибувших 

працівників, рівнем реальної заробітної плати у відсотках щодо 2015 року. 

Міжнародні рейтинги [187; 188; 189] будуються з метою визначення 

потенційної можливості інвестиційної діяльності, тому вони є більш 

адекватними ніж рейтинги, побудовані державними інституціями в Україні. 

Рейтинги, що складають авторитетні світові установи, в першу чергу міряють 

індекси економічної свободи [218]  та глобальної конкурентоздатності. 
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Рейтинг, це багатовимірний інтегральний показник, що узагальнює певні 

характеристики соціально-економічного простору (якість економіки та 

соціальної сфери, інноваційну та інвестиційну привабливість). 

Інформаційною базою рейтингів є бази даних таких установ, як МВФ, СБ, 

ООН, ЄС, СОТ та результати експертних опитувань по всьому світу. Такі 

підходи дозволяють визначати тенденції сучасних трансформацій в світі. 

Рейтингова система параметрів є ієрархічною за структурною будовою. 

Базові параметри створюють ієрархію першого рівня, потім створюються 

ієрархії наступного рівня. На всіх рівнях ієрархії рейтингової системи 

використовується агрегація та зважування інформації. 

Найбільш популярними рейтинговими оцінками (індексами) є 

показники економічної свободи та конкурентоспроможності в глобальних 

вимірах. Дані системи показують зв'язок економічної та соціальної сфери 

тобто розвиток соціально-економічного простору. Високий рівень 

економічних свобод передбачає високий рівень прогресу, добробуту 

населення, особистих свобод та якості життя. 

Важливе значення має діяльність глобальних мас-медіа. Так, WSJ 

щорічно обчислює індекс економічної свободи за вимірами ліберальності та 

розміру впливу державних органів на економіку. Даний індекс базується на 

таких категоріях, як свобода підприємницької діяльності, правові відносини, 

ступінь втручання держави, ефективність регуляторних інструментів, 

відкритість ринків. 

Ці категорії оцінюються в континуумі від 0 до 100 балів. Так, якщо 

рівень правових відносин більше 90 балів це свідчить про законність та дієві 

механізми захисту прав людини. Це свідчить про відсутність рейдерства та 

корупції. Якщо країна має 15 балів, це свідчить: про недотримання прав 

людини, про замовні суди, рейдерство та корупцію. Таким чином 

формуються певні категорії країн: з вільною економікою, з переважно 

вільною економікою, з помірно вільною економікою, з пригніченою 

економікою. 
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Конкурентоспроможність вимірюють за методиками світового 

економічного форуму за параметрами якості інституційного середовища, 

розвиненої інфраструктури, рівня технологій, рівня інноваційності та ін. 

Спочатку використовують 144 різноманітних показники, потім з них 

формують 12 ознак конкурентоспроможності. Це визначають 14 тисяч 

відомих бізнесменів з 140 країн світу, вони виставляють бали від 1 до 7 (1 бал 

– погано, 7 балів – добре). 

За методикою Світового економічного форуму економіка може бути на 

таких етапах, як: орієнтована на виробництво, орієнтована на ефективність, 

орієнтована на інновації, перехідна стадія розвитку. Що стосується України, 

то її показники в рейтингу конкурентоспроможності забезпечуються рівнем 

освіти. Скористаємось порівняльним аналізом та зазначимо, що з 2008 року 

соціально-економічний простір України зберігає кризові параметри. Так, 

індекс інноваційності зберігає негативну динаміку та недостатній рівень 

економічної свободи унеможливлює іноземні інвестиції. 

Необхідно відзначити рейтингові системи, розроблені організаційними 

структурами, що поєднали установи бізнес-освіти та різноманітні фонди. Так, 

Гарвардська бізнес-школа спільно з фондами Форда та Сколла, й, за 

підтримки Deloite розробили індекс Social Progress Imperative [223]. Це 

комплексна оцінка соціального розвитку що базується на трьох складових 

соціального прогресу: задоволення соціальних потреб, добробут, можливості 

розвитку людини. Відповідно, соціальний розвиток це здатність суспільства 

задовольняти соціальні потреби людей, створювати умови для покращення 

життя та розвитку життєвого потенціалу. 

Також треба відзначити соціологічну рефлексію та методики 

Європейського соціального дослідження [65]. За допомогою ESS соціологи 

отримають данні щодо поглядів, цінностей, соціальних орієнтацій та 

установок європейців за такими сферами життя, як: родина, політика, релігія, 

соціальна структура, соціальна нерівність, якість життя. 
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Дане дослідження проводиться починаючи з 2002 року кожні два роки. 

Використовується особистісне інтерв’ю вдома у респондента, обсяг вибірки в 

залежності від генеральної сукупності країни становить від 800 до 3000 

респондентів. Вимірюються і показники різних сфер життя. Так, політика 

вимірюється за якістю політичних інститутів, участі громадян в політиці та 

управлінні, спрямованості політичних цінностей. Соціальна сфера 

вимірюється за параметрами соціального капіталу та довіри, моральних 

цінностей, якості життя, демографічного розвитку та сім'ї. Толерантність 

вимірюється в контекстах релігії та етнічності. Також досліджуються якість 

освіти, соціально-професійний та фінансовий рівень населення. В основі 

вимірювання цінностей, за даним дослідженням, знаходиться методика 

Ш. Шварца. Дана методика ефективна для визначення цінностей груп, 

індивідів та крос-культурних досліджень. Теорія цінностей культури 

Ш. Шварца [94] оперує поняттями цінність, цінісні орієнтації та соціальна 

культура. Пріоритетність цінностей визначає напрям інвестицій соціальних 

та економічних ресурсів. Дана методика досліджує соціокультурні цінності 

за такими дихотоміями, як «автономність – долученість», «рівність – 

ієрархія», «гармонія – володіння». 

Також треба відзначити українську наукову рефлексію щодо 

дослідження соціально-економічної сфери. Репрезентативне моніторингове 

дослідження інституту соціології НАН України «Українське суспільство 

1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг» [190] визначає 

стан, динаміку, тенденції розвитку соціально-політичної, соціально-

економічної, соціокультурної трансформації українського суспільства. 

Поєднує історичний аналіз та сценарне прогнозування метод форсайт 

аналізу, використаний НТУ «Київський політехнічний інститут» та 

інститутом прикладного та системного аналізу НАН України і МОН України 

[193]. На основі методики Делфі, SWOT – аналізу, були побудовані сценарії 

розвитку соціально-економічного простору України. Аналіз розвитку 

економіки України охопив період з 1991 року до 2015 року. Були 
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проаналізовані такі показники, як: частка країни у світовому ВВП, якість 

освіти і науки, виробництво високотехнологічної продукції, рівень співпраці 

між наукою та виробництвом, загальний рівень конкурентоспроможності, 

ступінь зношеності основних фондів, фінансування оновлення виробництва, 

співвідношення експорту/імпорту, розмір зовнішнього боргу, інвестиційна 

привабливість, рейтинг фінансової системи за показниками агенції «S&P», 

інноваційна активність. Крім того, були враховані втрати від військової 

агресії з боку Росії у вигляді окупації півострову Крим та частини Донецької 

та Луганської областей. 

Діяльність суб'єктів господарювання фіксується Державною службою 

статистики України та узагальнюється в статистичних збірниках. 

Враховуються показники зайнятості, обсягів реалізованої продукції, оплати 

праці, інвестиційної діяльності. Використовуються також показники за 

видами економічної діяльності що адаптовані до видів економічної 

діяльності ЄС. Збірники містять данні державного спостереження за: 

структурними змінами в економіці України; активами, власним капіталом, 

фінансовими зобов'язаннями та результатами діяльності підприємства, його 

капітальними інвестиціями. 

Актуальним є проект Інтернет – видання «Українська правда» [187] 

щодо поєднання рейтингів усіх відомих агенцій з метою адекватного 

висвітлення місця України по відношенню до інших країн світу. Для цього 

використовуються групування рейтингів за такими розділами, як: економіка, 

свобода, корупція, людський капітал, держава та безпека. 

Підсумовуючи, зазначимо, що існує значна кількість методологічних 

підходів та методів дослідження корпоративної культури та чинників її 

трансформації. Теоретико-методологічною основою дослідження є 

діяльнісний підхід, що дозволило нам реалізувати синтез несуперечливих 

теоретичних положень. Так, методологічну основу дослідження 

трансформації корпоративної культури складає комплекс загальнонаукових 

та соціологічних підходів. Діяльнісний підхід дозволяє визначити 
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корпоративну культуру як умови та результат діяльності соціальних суб'єктів 

щодо реалізації соціальних інтересів, у тому числі інтеграції до 

різноманітних соціальних структур.  

Глобальний масштаб проблематики трансформації корпоративної 

культури спрямовує нас на використання методів, розроблених структурами 

ООН, Світового банку, Європейського союзу. Дані методики стосуються 

статистичних даних та рейтингових систем, які дозволяють відслідковувати 

трансформації в українському та глобальному соціально-економічному 

просторах. Крім того, необхідно підкреслити важливість методики Світового 

дослідження цінностей [225]. Управлінські теоретично-практичні методики 

дослідження корпоративної культури базуються на соціологічних підходах в 

контекстах соціології економіки та соціології цінностей [213]. Важливим є 

використання порівняльного методу крос-культурного аналізу.  

Підсумовуючи зазначимо, що сучасні методи дослідження 

корпоративної культури мають міждисциплінарний вектор розвитку, 

спираються на здобутки соціології, психології, культурології, менеджменту, 

семіотики, праксеології, аксіології та поєднують математичні методи, методи 

соціального проектування, кількісного та якісного аналізу, статистичні 

методи, моделювання тощо. Наразі актуальним питанням залишається 

розробка теорії корпоративної культури на засадах міждисциплінарного 

підходу. Складна структура та важливі функції корпоративної культури як 

соціокультурної системи актуалізують міждисциплінарну експансію для її 

адекватного дослідження. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі розкрито зміст поняття «корпоративна культура» 

його місце і значення серед інших категорій; проаналізовано еволюцію 

поглядів на означену проблему в соціогуманітарному дискурсі; розглянуто 
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внутрішню структуру цього поняття, а також контексти його виникнення та 

методи дослідження. 

Визначено, що соціокультурна та соціально-економічна проблематика 

була актуальною для людства починаючи з донаукового періоду. Так, 

мислителі античного світу окреслили питання розподілу та престижності 

праці, й, відповідних соціальних статусних позицій. Християнський погляд 

на соціокультурні засади соціально-економічної діяльності залежить від 

специфіки релігійної конфесії. Якщо католики та православні визначали 

працю як покарання людини за суперечку з Богом то протестанти, навпаки, 

вважали працю важливою складовою наближення людини до Бога, яка 

передбачала плідну взаємодію з громадою на основі соціальної 

відповідальності успішного бізнесу.  

Науковий період представлений міждисциплінарною науковою 

рефлексією економістів, соціологів, істориків, політологів, філософів, 

правознавців, управлінців, військових теоретиків тощо. Багато в чому 

відмінності їх теоретичних концепцій обумовлені специфікою їх предметної 

сфери. Економісти шукали теоретичні конструкти, що пояснювали 

універсальні закони економічної діяльності. На відміну від них соціологи, 

історики та політологи вказували на суттєві відмінності та соціокультурні 

особливості практик економічної діяльності в різних суспільствах. 

Представники філософського напряму намагались сформулювати загальні 

закони, що пояснювали будь-який вид діяльності людини, в тому числі й 

економічної. Управлінці виходили з позиції формування теоретичної 

концепції на основі практичної діяльності соціального управління. 

 Ми визначили наступні етапи наукового періоду дослідження 

корпоративної культури в дискурсі соціальних та поведінкових наук в ХХ ст. 

Перший етап, це доробок Ф. Тейлора, з його науковим підходом до 

організації виробництва та А. Файоля, з визначенням важливості 

ієрархічності соціально-економічної структури. Другий етап складається з 

концепції М. Фоллет щодо участі працівників в управлінні та напрацювань 
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Е. Мейо, за напрямом школи людських стосунків. Третій етап складається з 

концепції 70-80 рр. ХХ ст. які визначають культуру як сильний інструмент 

управління, що має, як великі можливості, так і великі ризики. Четвертий 

етап складають концепції 90 рр. ХХ ст., що вказують на значну 

демократизацію управління щодо залучення усіх співробітників на засадах 

соціокультурної кооперативної взаємодії (в успішних інноваційних 

організаціях). П’ятий етап поєднує теоретичні концепції, що, починаючи з 

2000 року до сьогодення, віддзеркалюють процеси глобалізації та 

глокалізації, й, спрямовані на пошук механізмів міжкультурної комунікації 

які дозволяють зберігати власну соціокультурну ідентичність. 

Визначено, в результаті дослідження відповідного соціогуманітарного 

дискурсу, що на соціокультурні засади соціальних організацій впливає 

процес глобалізації. Осмислення змісту соціокультурних трансформацій 

безпосередньо пов’язано з теоретичними конструктами та концепціями таких 

дослідників, як С. Хатінгтон, Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма, та І. Валлерстайн, що 

розглядають зміни в глобальній побудові світу з різними оцінками та 

прогнозами щодо їх наслідків.  

Компромісною спробою зняти гострі протиріччя, викликані 

глобалізацією, виглядає порівняльний аналіз різноманітних національних 

корпоративних культур Г. Хофштедe. Ціннісні орієнтації культури за 

особистісними та суспільними векторами досліджуються за методикою 

Ш. Шварца.  

А українська соціологічна рефлексія к. ХХ – поч. ХХІ ст. відбувається 

в контексті трансформації пострадянського суспільства та відображена в 

наукових публікаціях провідних українських вчених за окремими 

напрямками дослідження представленого феномену.  

Методологічна різнобарвність сучасної соціологічної рефлексії щодо 

корпоративної культури постає як характерна риса наукових досліджень. 

Порівнюючи актуальні підходи щодо науково-практичних досліджень 

корпоративної культури, зазначимо, що Г. Хофштеде віддає перевагу засадам 
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національної культури. За даним контекстом А. Пригожин вводить поняття 

«етос» у значенні соціогенетичного коду національної культури. Теоретико-

практичні дослідження соціокультурних засад організаційної діяльності, які 

співвідносяться з концепцією Т. Парсонса, розроблені Р. Куінн та 

К. Камерон. Основна ідея їх дослідницької моделі полягає в тому, що для 

того, щоб вижити, процвітати і бути визнаною іншими організаціями, 

необхідно інтегрувати свої частини в єдине ціле, вміти адаптуватися до 

мінливих умов і досягати поставлених цілей. Ця ідея була доповнена в моделі 

"Конкуруючі цінності і організаційна ефективність" Куінна – Рорбаха. 

Сучасні бізнес структури з міжнародних тренінгових та консалтингових 

програм здійснюють просування як теоретичних концепцій, так і практичних 

методик, щодо їх реалізації. 

Таким чином, проведений аналіз свідчить з одного боку про 

актуальність та затребуваність досліджень, що пояснюють напрямки 

трансформації корпоративної культури в Україні та світі, а з іншого про 

необхідність синтетичного поєднання різноманітної наукової рефлексії на 

засадах міждисциплінарності, обумовленої системною складністю 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

України. Актуальною є адаптація теоретичних концепцій західно-

європейського та північно-американського походження до українських 

реалій. 

Визначено системну складність феномену, що розкривається поняттям 

«корпоративна культура», яка обумовлена різноманітністю діяльності 

людини, що має особливості функціонування в різноманітних контекстах. 

Соціологічний контекст поняття «корпоративна культура» інтегрує необхідні 

умови соціокультурної комунікації, що передбачає наявність умов, предмету, 

часу, місту, суб’єктів та їх соціальні відносини, практики, норми, правила, 

санкції. 

Саме такий контекст феномену «корпоративна культура» дозволяє 

визначати як наочні, так і латентні закономірності соціально-економічної та 
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соціокультурної взаємодії між суб’єктами відповідного соціально-

економічного простору. Соціальні відносини на корпоративних засадах 

відбуваються на локальному рівні окремих організацій та установ, 

регіональному рівні, загальнонаціональному та глобальному рівнях. 

Цілісність феномену «корпоративна культура» має прояв у соціологічному 

контексті, як інтеграції різноманітних форм прояву даного феномену в усіх 

сферах суспільства (економіка, політика, культура). Соціологічний контекст 

дозволяє розглядати феномен «корпоративна культура» інтегруючи інші 

контексти його прояву.  

Отже, поняття «корпоративна культура» постає у якості категорії 

соціології, що позначає особливий вид соціокультурних норм що 

детермінують такий вид спільної діяльності господарюючих суб’єктів, 

змістом якої є інтеграція у вигляді об'єднання зусиль та ресурсів, й, 

диференціація, щодо розподілу, обміну та споживання продукту, що 

виробляється.  

Зазначено, що соціальні відносини та закономірності корпоративної 

культури мають загальнонаціональний вимір та корелюють із 

закономірностями суспільного розвитку. Таким чином сучасні методи 

дослідження корпоративної культури мають міждисциплінарний вектор 

розвитку, спираються на здобутки соціології, психології, культурології, 

менеджменту, семіотики, праксеології, аксіології та поєднують математичні 

методи, методи соціального проектування, кількісного та якісного аналізу, 

статистичні методи, моделювання тощо. Актуальним питанням залишається 

розробка теорії корпоративної культури на засадах міждисциплінарного 

підходу. Визначено, що глобальний масштаб проблематики трансформації 

корпоративної культури спрямовує нас на використання методів, 

розроблених структурами ООН, Світового банку, Європейського союзу. Дані 

методики стосуються статистичних даних та рейтингових систем, які 

дозволяють відслідковувати трансформації в українському та глобальному 

соціально-економічному просторах. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ 

СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

2.1. Соціологічна діагностика  соціально-економічного простору як 

системи формування корпоративної культури індивідів і соціальних 

груп 

 

Функціонування корпоративної культури, її трансформація в 

соціально-економічному просторі сучасного українського суспільства, 

викликає різноманітну рефлексію як серед практиків управлінської 

діяльності в соціальних організаціях різних галузей суспільного життя, так і в 

науковому середовищі. Вищенаведене соціальне явище, з ознаками процесу 

трансформації, пройшло декілька стадій інституалізації у суспільному вимірі: 

від захоплення інноваційністю, до розуміння його складності та 

неоднозначності у соціокультурному вимірі. 

Як ми вже зазначали в попередньому розділі, опосередкована новизна 

поняття корпоративної культури визначає його методологічну 

неузгодженість. Відповідно, деякі дослідники не відрізняють корпоративну 

культуру від організаційної та використовують ці поняття як синоніми, інші 

вказують на суттєві відмінності, які знаходяться у процесуальному вимірі 

діяльності різних соціальних суб'єктів. Крім того, відсутня одностайна точка 

зору щодо процесуальних обмежень трансформації корпоративної культури 

та соціальних ризиків, які виникають за цих обставин. Одночасно 

розробляються в середовищі бізнес-освіти та реалізуються в корпоративному 

середовищі тренінгові програми [2], які ставлять за мету проведення змін 

корпоративної культури за напрямом збільшення конкурентних переваг 

відповідних соціальних організацій. Актуальною проблемою є розробка 

технологій управління соціальними змінами [144]. 
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Зазначимо, що трансформація корпоративної культури, як 

соціокультурний трансформаційний процес, відбувається в соціально-

економічному просторі, що, як фактор, здійснює його певну детермінацію. 

Спочатку визначимо специфіку соціально-економічного простору, в основі 

якого є саме соціальний простір. «Соціальний простір – це інтегральний 

конструкт, середовище, в якому відбуваються соціальні відносини. Він не 

збігається з фізичним, однак фізичний простір може бути спільно-мірним 

соціальному» [60]. Відповідно, можливо визначити соціальний простір як 

частину географічного простору, яка заселена й соціально засвоєна 

(впорядкована) людьми. Наукові дослідження соціогуманітарного напряму 

визначають соціальний простір за допомогою стратифікації (соціальної 

структури суспільства) [170], яка, в свою чергу, визначає порядок 

соціального розшарування [46] (або місце розташування одних страт 

відповідно до інших страт). Актуальною, щодо дослідження соціального 

простору є диспозиційна концепція В. Ядова [212]. 

За історичною парадигмою соціальний простір визначається 

історичним розвитком людства. Історична рефлексія тяжіє до цивілізаційного 

підходу та міжкультурної комунікації і робить наголос саме на рівні та якості 

міжнародного спілкування та обміну. Так, К. Ясперс [214] вказував на 

трансформацію єдиного історичного простору у глобальний простір, що за 

умов дії закону нерівного економічного розвитку призводить до 

конфліктності процесів глобалізації. 

Соціологічна наукова рефлексія (Ф. Тьоніс, П. Сорокін, П. Бурд’є та 

інш.) приділяє велику увагу проблемам організації й функціонування 

простору соціальної взаємодії. Категорія соціального простору набуває 

головного значення для дослідження соціокультурних трансформацій. 

Соціальний простір з’являється одночасно з виникненням соціальної 

організації людства. Методологічні засади дослідження соціального (у тому 

числі й соціального простору), які були розроблені Ф. Тьонісом [185]  на 

початку ХХ ст. не втратили актуальності й на початку ХХІ ст.  
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Головною тезою є те, що відносини стають соціальними відповідно за 

умов, що вони бажані, визнані й підтвердженні всіма суб'єктами які їх 

створюють. На нашу думку необхідно зробити наголос на позитивних та 

функціональних, щодо соціального інтересу всього суспільного загалу, 

бажаних соціальних відносинах. Адже сучасне суспільство, за умов 

використання «раціонального розрахунку», в соціальних зв’язках таким 

чином трансформує останні у зовнішні, випадкові зв’язки, що відбувається 

процес відчуження, виключення (соціальної ексклюзії). А посилення 

соціальної ексклюзії викликає дисфункції соціального простору, які 

Ф. Фукуяма [197] визначає за допомогою терміну «великий розрив», щодо 

зменшення рівня довіри та взаємодопомоги в суспільстві. 

Досліджуючи соціальний простір, соціальні структури і габітус, 

П. Бурд’є привертає нашу увагу до можливості визначення рівня свободи 

суб'єкта. Він вказує, що соціальні структури є життєздатними виключно у 

випадку існування області можливостей, для суб'єкта, використовувати 

систему у власних інтересах. Соціальна реальність (за Дюркгеймом) являє 

собою мережу невидимих зв’язків, утворюючих простір, який складається з 

зовнішніх по відношенню один до одного позицій, які характеризуються 

власним співвідношенням, – близькість (наближеність), сусідство або 

віддаленість, а також місце розташуванням у просторі відносно один одного. 

Критикуючи і об’єктивістський підхід щодо вивчення соціальних 

структур (який не бере до уваги суб’єктивні відчуття окремих суб’єктів) і 

суб’єктивістський підхід, який не враховує об’єктивних умов та 

закономірностей, П. Бурд’є вказує на діалектичний зв’язок між двома цими 

підходами. Справа в тому, що соціологи (об’єктивістського напряму) 

досліджують об’єктивні структури, які впливають на соціальну дію суб’єктів, 

але соціологи суб’єктивістського напрямку, досліджують суб’єктивні 

уявлення суб’єктів, які допомагають зберегти або трансформувати відповідні 

структури. Соціальний простір, як вказував П. Бурд’є, тотожний соціальним 
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зв’язкам між соціальними структурами і складається з відповідних полей 

(науки, культури, влади тощо). 

Крім того, П. Бурд’є визначає такий принцип місцезнаходження 

суб’єкта у соціальному просторі, як сума усіх видів символічного капіталу. 

Тобто суб’єкт займає таку щабель, яку йому дозволяє власний символічний 

капітал. Соціальний простір являє собою систематизований перетин зв’язків, 

які об’єднують суб’єктів, маючих подібні признаки. Крім того, існують 

об’єктивні структури соціальної системи, такі, як поля, групи, соціальні 

класи. Розвиток соціального простору відбувається за умов взаємодії та 

взаємовпливів між суб’єктами, моделями поведінки, світосприйняття (тобто 

габітусом) та соціальними структурами. Надзвичайно великого значення 

набувають практики легітимації відповідних соціальних відносин. Тобто, 

соціальна група, якщо має відповідний ресурс у вигляді символічного 

капіталу, намагається нав'язати суспільству відповідне бачення як наявного 

так і потенційно можливого соціокультурного розвитку. Панівний стан даної 

соціальної групи визначається успішністю нав'язування легітимного бачення 

соціальної дійсності. 

Дослідження соціального простору у П. Сорокіна [170] складають 

основу його наукової рефлексії. Він визначає соціальний простір як певний 

всесвіт людей, які займають певне місце у стратифікації один до одного. 

Визначити соціальний стан певного суб'єкта можливо лише по відношенню 

до соціального стану іншого суб'єкта. Соціальний стан суб'єкта – це сума 

його зв’язків з іншими групами людей та з самими людьми у даних групах. 

Так, П. Сорокін розробив методику дослідження соціальної стратифікації, 

соціальної мобільності й відповідно, соціального простору. Саме явище 

стратифікації дозволяє нам визначати соціальний простір як систему 

взаємозалежних зв’язків між суб'єктами.  

Український соціально-економічний простір ми розглядаємо як 

частину глобального соціально-економічного простору у вигляді перетину 

соціальних зв'язків між різними соціальними суб’єктами, групами та 
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організаціями щодо здійснення економічної діяльності за відповідних 

соціокультурних та інституційних умов. Соціально-економічний простір 

визначає розвиток економічної сфери за допомогою інституційних норм, 

соціальних практик та санкцій.  

Враховуючи структурні характеристики соціально-економічного 

простору проаналізуємо його за допомогою економічних, соціальних та 

ціннісних ознак. Для цього скористаємось агрегованими рейтинговими 

показниками. Так, окреслимо результати трансформації соціально-

економічного простору України з 1991 по 2017 р. за матеріалами 

Українського інституту майбутнього [191] та за світовими рейтинговими 

системами [188; 189]. Зазначимо, що за даний період, відбулось значне 

погіршення важливих показників українського соціально-економічного 

простору, що відображено авторитетними світовими рейтингами.  

Визначимо показники соціального розвитку соціально-економічного 

простору України. Так, індекс розвитку людського потенціалу в Україні 

негативно змінився з 54 (1992 рік) до 82 (2015 рік). Цей показник позитивно 

змінився для Польщі з 51 (1992 рік) до 36 (2015 рік) а для Чехії з 38 (1992 рік) 

до 28 (2015 рік). Медична допомога, профілактика захворювань, якість та 

тривалість життя українців поступається тим країнам, що стали частиною ЄС 

[191]. 

Рівень депопуляції в Україні, у порівнянні з 1991 роком, становить 

близько 14%. Індекс щастя є інтегрованим та складається з таких показників, 

як ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість 

здорового життя, свобода в прийнятті рішень, рівень шляхетності та 

щедрості, рівень сприйняття корупції. За індексом щастя Україна посідала 

123 місце, Польща 57 місце, Чехія 27 місце. Головна причина цього полягає в 

низькому рівні реальних прав та свобод. На 2021 рік Україна посідає 110 

місце зі 149 країн (між Алжиром та Іраком) в рейтингу щастя (World 

Happiness Report 2021) [226]. Наприклад, сусіди України на 2021 рік мають 
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наступні показники: Польша посідає 44 місце, Словаччина посідає 34 місце, 

Угорщина посідає 53 місце, Молдова посідає 65 місце, Росія посідає 76 місце. 

Для того, щоб визначити напрям руху соціально-економічного 

простору України враховуючі глобальні тенденції, скористаємось даними 

Legatum Institute за 2020 рік [221]. Так, за рівнем добробуту Україна посідає 

92 місце з 167 країн. Загальний показник України є найгіршим серед країн 

Східної Європи. За рівнем безпеки Україна посідає 144 місце а за кількістю 

жорстоких злочинів, посідає 115 місце. Соціальний капітал погіршився, й, за 

його рівнем Україна змінила 146 позицію на 147. За рівнем міжособистісної 

довіри Україна займає 121 місце. За рівнем інституційної довіри Україна 

займає 162 місце. Також, за рівнем шкідливих звичок людей, Україна займає 

162 сходинку та 143 сходинку, за рівнем психічного здоров'я. Разом з тим, 

рівень якості життя трішки покращився з 71 до 69 місця. 

Визначимо показники цінностей, прав та свобод. Показовим щодо 

тенденцій є те, що індекс економічної свободи в Україні негативно змінився з 

95 (1992 рік) до 162 (2016 рік). Натомість, цей показник покращився для 

Польщі з 51 (1992 рік) до 39 (2016 рік) а для Чехії з 23 (1992 рік) до 21 (2016 

рік). Індекс сприйняття корупції [85] в Україні погіршився з 69 (1998 рік) до 

130 (2015 рік). Індекс сприйняття корупції в Польщі покращився з 39 (1998 

рік) до 31 (2015 рік) [183]. На 2021 рік Україна залишається єдиною 

економічно невільною країною в Європі з індексом 127 за даними Index of 

Economic Freedom [220]. 

З 2005 р. по 2016 р. Україні не вдалося підвищити рівень економічних 

свобод, який повинен збільшити інвестиційну привабливість. Навпаки, в цей 

період відбулось становлення олігархічної [102; 103]  політичної та 

економічної системи. Рівень корупції з 1998 по 2015 не змінився, індекс її 

сприяння становить 2,8, тоді як в Польщі він становить 6,1 [191]. 

Більше половини українських підприємств стикаються з випадками 

хабарництва, що є аргументом про системну корумпованість соціально-

економічного простору. Абсолютно інша ситуація у країн Центральної 
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Європи. Так, в Чехії 3,5% підприємців стикались з хабарництвом, в Польщі 

таких підприємців 1,8%.  

Скориставшись даними «Світового дослідження цінностей 2020» 

(World Values Survey разом з European Values Study) [186; 216] щодо України, 

зазначимо високий рівень корупції. Частка респондентів, які вважають, що 

уряд є вільним від корупції складає лише 5,6%, тоді як не згодні з цим 70,1% 

опитаних. Інакше кажучи, 70,1% опитаних вважають уряд України повністю 

корумпованим. На системний характер корупції в Україні, вказує те, що 

переважна більшість опитаних (82,6%) поділяє думку про повсюдну 

поширеність корупції. Знову таки, за цими показниками Україна дуже 

близька до Кіпру, де 83,7% опитаних вважають власну країну повністю 

корумпованою. За узагальненими показниками щодо корупції, Україна (8,39) 

знаходиться між Кіпром (8,47) і Грецією (8,35).  

Рейтинг структур, які є найбільш корумповані в Україні виглядає 

наступним чином. Так, населення України в 2020 році вважає органи 

державної влади найбільш корумпованими. Про це заявили 72,2% опитаних. 

Також, за цим показником Україна близька до Греції (73,7%) і Румунії 

(69,0%). Друге місце, щодо поширеності корупції в Україні, обіймають 

організації, які надають державні послуги. Саме так вважають 67,1% 

опитаних. На третьому місці щодо корумпованості, є органи місцевого 

самоврядування в Україні. Так вважають 64,3% опитаних.  

Показовою є оцінка респондентами корумпованості соціально-

економічного простору України. Більшість опитаних (63,3%), сприймає 

керівників підприємств і бізнесменів України як залучених до корупції. 

Разом з тим, дані цього дослідження вказують на високий рівень 

патерналістських настроїв українців. Так, майже половина (49,4%) вважають, 

що держава повинна нести більше відповідальності щодо забезпечення 

потреб громадян. Мають орієнтацію на власні дії, щодо забезпечення 

добробуту, лише 22,4% опитаних. Результат України є близький до Кіпру, 
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Греції, Іспанії, що вказує на належність до південноєвропейсього 

соціокультурного типу [26].  

Визначимо економічні показники соціально-економічного простору 

України. Рівень внутрішніх заощаджень у ВВП України скоротився з 30 % 

(1991 рік) до 9% (2013 рік) що свідчить про повну недовіру суспільства до 

банківської системи в Україні. Важливо, що індекс глобальної 

конкурентоспроможності для України впав з 69 (2001 рік) до 79 (2015 рік). 

На 2019 рік Україна мала індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index) на рівні 85 місця з 141 країни. Для порівняння 

подивимось на сусідні країни. Так, Польща має 37 а Росія, 43 місця. Румунія 

знаходиться на 51 місці. Угорщина на 47 а Молдова на 86 місці [215]. Також 

економічні показники дозволяють стверджувати, що визначальною 

характеристикою соціально-економічного простору України є його повільні 

темпи зростання, у порівнянні із зростанням в інших країнах. На 2016 рік 

середня місячна зарплата в Україні становила близько 200 долл. США, в той 

час, як в: Естонії 1000 долл. США, Литві та Латвії, близько 800 долл. США, 

Грузії та Білорусі близько 400 долл. США. Навіть враховуючи зростання, на 

2020 рік, середньої зарплати в Україні до 400 долл. США ми бачимо ще 

більше відставання, наприклад від показників Естонії 2020 року (середня 

зарплата 1400 євро на місяць) [150]. 

На сьогодні Україна є абсолютно енергетично не ефективною. 

Енергоефективність таких країн, як Польща, Чехія, Угорщина є більшою ніж 

в 2 рази в порівнянні з Україною. Україна займає 3-тє місце в Європі за 

обсягами доведених запасів природного газу. Не зважаючи на це, сьогодні 

Україна не використовує власний енергетичний потенціал, тому що інтереси 

впливових гравців цієї галузі є протилежними українським національним 

інтересам. 

Крім того, Україна швидко перетворюється з промислово-аграрної на 

аграрну країну. Так, частка с/г в експорті зросла з 2001 року в 4 рази Але 

продуктивність праці в українському сільському господарстві знаходиться на 
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низькому рівні. Так, в Україні на одного с/г працівника припадає 6,3 тис дол. 

США доданої вартості, тоді як в Росії – 11,6 тис. дол. США, в Чехії – 12,4 

тис. дол.США, в Білорусі – 15,8 тис. дол. США. 

Продуктивність праці в промисловості України (11 тис. дол. США на 

одну особу на рік за 2012 р.) також значно нижче, ніж в сусідніх країнах (в 

Чехії 25 тис. дол. США на одну особу на рік за 2012р.) [191]. За даними 2018 

року продуктивність праці в Україні нижча ніж: в США в 11 разів, в ЄС в 7,8 

разів. За показниками іноваційності українська економіка на 2016 рік 

посідала 56 місце. Для порівняння, Молдова займає 46 місце, РФ 43 місце, 

Польща 39. «Лише 26,5% виробленої в Україні промислової продукції є 

високотехнологічними, тоді як в Словаччині – 57,9%, Угорщині – 56,1%, 

Чехії – 43,2%» За часткою сектору «high-tech» Україна займає 45 позицію, 

тоді як Білорусь 37, Польща 34, Словенія 9, Угорщина 6 позиції. 

Україна не є привабливою з точки зору залучення інвестицій, 

порівняно з іншими країнами. Виходячи з рівня суверенного ризику, Чехія є 

більш привабливою для інвесторів ніж Україна в 14 разів. Крім того, Україна 

вже тринадцять років, починаючи з 2008 р., знаходиться у переддефолтному 

стані. Фінансова система України існує за рахунок кредитів МВФ, яким 

покривається дефіцит бюджету. Фактично працює схема олігархічного 

опосередкованого привласнення цих коштів з перекладанням зобов’язань 

щодо повернення на українське суспільство. 

За останні 30 років відбулась віртуальна трансформація 

пострадянських, як інтеграційних так і соціально-економічних засад 

суспільного життя за напрямом приватно-індивідуального привласнення 

прибутків за рахунок суспільного відшкодування витрат. Саме такий 

характер перезавантаження командно-адміністративної системи на псевдо-

ринкових засадах призвів до відповідної трансформації корпоративної 

культури в соціально-економічному просторі України.  

Відповідно, для соціальних відносин, щодо забезпечення економічної 

діяльності, характерними є практики репресивного управління та жорсткого 
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домінування одних соціальних суб'єктів над іншими, що призводить до 

значної соціальної напруги. Використовуючи в управлінській діяльності 

важелі штрафів та скорочень персоналу, власники та менеджмент досягають 

різноспрямованих та суперечливих цілей. Так, власники намагаються як 

найбільше здешевити вартість найманої праці, менеджмент за допомогою 

практики жорсткого управління демонструє власникам свою корисність 

щодо «оптимізації» бізнесу, але, насправді псується мотивація співробітників 

щодо позитивної кооперації. Негативна кооперація, навпаки, за такої 

соціальної взаємодії набуває зростання та призводить до вироблення 

адаптаційних механізмів у вигляді саботажу та потенційному зростанню 

соціального спротиву. Відповідно, зменшуються синергетичні складові 

трансформації корпоративної культури та посилюються її ентропійні ознаки. 

Економічні засади сучасного українського суспільства демонструють 

стагнацію, що поступово переростає у ентропійний рух. Однією з причин 

цього є структура виробництва, яка за радянських часів була обумовлена 

потребами військово-промислового комплексу, а сьогодні вона 

використовується олігархічними угрупуваннями, які шляхом неофеодальної 

експлуатації намагаються отримати капіталістичний прибуток. Завдяки 

експортній орієнтації українського виробництва та відсутності розвиненого 

внутрішнього ринку сучасні власники українських корпорацій вимушені 

шукати нові форми трансформації корпоративної культури, яка б з одного 

боку відбивала реалії, що склалися, а з іншого, дозволяла домінуючим 

соціальним суб'єктам забезпечувати досягнення власних інтересів. 

За вище наведених умов, економічні структури що знаходяться поза 

безпосереднім впливом олігархічних структур є для них потенційно 

небезпечними, як потенційна можливість альтернативного працевлаштування 

для найманих працівників. Крім того, суперечлива сутність та низький рівень 

соціальної відповідальності олігархічної економіки має опосередкований 

прояв у розмірі податків та інших бюджетних виплат, особливо у порівнянні 

з різноманітними грошовими переказами українських трудових мігрантів, що 
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за обсягом майже паритетні, починаючи з 2012 року. Інакше кажучи, обсяг 

переказів заробітчан для своїх родин в Україні майже дорівнює 

відрахуванням до бюджету від олігархічних структур. 

Демографічні умови відображають життєвий потенціал суспільства, 

його здатність як до біологічного відтворення та кількісного зростання, так і 

до соціокультурного розвитку. На сьогодні населення України скорочується 

кожного року, діє негативне співвідношення щодо кількості померлих та 

народжених. Одночасно, із збільшенням відсотка пенсіонерів, ми 

спостерігаємо скорочення тривалості життя чоловічого населення 

українського суспільства, що є наслідком в першу чергу неадекватних 

ціннісних орієнтацій і як наслідок шкідливих звичок та різноманітних 

девіацій. Складна демографічна ситуація є, з одного боку, однією з умов 

соціокультурних трансформацій, а з іншого, виступає їх прямим 

відображенням. Таким чином, демографічні зміни сучасного українського 

суспільства не наближають його до сталого розвитку та стримують модерну 

трансформацію його корпоративної культури. 

Наукові розвідки українського академічного середовища щодо 

соціальної структури сучасного українського суспільства вказують на значні 

недоліки методичних підходів офіційної статистики [121; 174] за наявних 

умов. Класичний поділ суспільства на страти власників економічного 

капіталу та найманих працівників не повною мірою відображає сучасні 

реалії. Наприклад, державний службовець високого рангу є найманим 

працівником але має потенційну можливість в українському соціальному 

просторі здійснювати не просто конвертацію одних видів символічного 

капіталу в інші, а використовувати примус та соціальну нерівність для 

забезпечення власних інтересів щодо отримання ренти [77], нехтуючи 

інтересами суспільного загалу. Відповідно, соціально-економічна структура 

сучасного українського суспільства побудована на засадах отримання ренти, 

як різновиду економічно не обґрунтованого але обумовленого соціальною 

нерівністю прибутку, що отримують домінуючи соціальні суб'єкти. 
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Важким, за таких умов є становлення та розвиток середнього класу, 

головною ознакою якого є не стільки розмір прибутків, а скільки можливість 

здійснення вільної економічної діяльності. Більше того, наявна соціальна 

структура українського суспільства наочно демонструє його внутрішню 

суперечливість, що визначає особливості внутрішньої політики держави.  

Так, починаючи з 2000-х років нерозвиненість, нечисельність та 

слабкість середнього класу визначає високий рівень соціальної напруги, що з 

періодичністю 7-10 років вибухає соціальними потрясіннями у вигляді 

різноманітних форм соціального протесту. Поки що олігархічні групи 

розглядають середній клас не як засіб соціальної безпеки, що повинен діяти 

як амортизатор соціального невдоволення, а як конкурента щодо отримання 

політичного, соціального та економічного видів символічного капіталу. Саме 

тому політична боротьба між вищенаведеними соціальними суб'єктами має 

як суперечливий характер жорсткого протистояння, так і характер не 

готовності олігархічних груп до повноцінного та відвертого діалогу. 

Вищенаведена сутність та зміст внутрішньо-політичного процесу необхідно 

доповнити регіональними, етнокультурними та релігійними відмінностями 

системних елементів українського суспільного загалу. 

Відповідний спротив елементів системи є нормальним та 

функціональним, якщо він спрямований на адаптацію системної цілісності до 

зовнішніх змін та викликів. Дисфункціонального характеру набуває 

взаємодія між елементами соціальної системи тоді, коли тектонічні 

соціокультурні зсуви загрожують її цілісності. Соціокультурні умови 

трансформації української корпоративної культури безпосередньо пов'язані 

як із соціально-економічними, демографічними умовами, так і соціальною 

структурою українського суспільства.  

Міжнародна наукова спільнота [59] використовує поняття розірваної, в 

першу чергу за ціннісними орієнтаціями, нації. Українська спільнота, таким 

чином, є розірвана за етнічними, мовними, ціннісними та територіальними 

ознаками. Впливовими є етнокультурні особливості структурних елементів 
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українського суспільства. Крім того важливу роль відіграє релігійна 

свідомість, що створює відповідну картину світу. Традиційна українська 

культура – селянська, з чуттєвим бажанням забезпечити індивідуальні права 

та свободи шляхом усамітнення та відсторонення від оточуючого 

середовища. Ідеалістичний вимір її цінностей – це автономний хутір. 

Хибність даної моделі доведена історичним розвитком але незважаючи на це, 

вона продовжує існування на рівні архетипу. Необхідно відзначити стихійну 

спрямованість даної культури щодо демократичних цінностей. 

В свою чергу, міська культура промислових районів відображає 

суперечливі наслідки міграційних процесів ХІХ-ХХ ст. Регіональні 

відмінності в першу чергу стосуються екзистенціальних цінностей, 

розуміння соціальної справедливості тощо. Відбулось створення напівміської 

культури з авторитарним вектором, що було обумовлено практиками 

фабричного життя: жорсткий ієрархічний соціальний порядок на 

промисловому підприємстві та розпорядок життя за заводським гудком. 

Девіантна поведінка засуджується тоді, коли вона суперечить промисловому 

розвитку, за інших умов неформально сприймається за умов амбівалентних 

цінностей подвійної суспільної моралі. Люди свідомо погоджуються з 

авторитаризмом, тому що постійно відтворюють відповідні практики та 

забезпечують реалізацію власних інтересів.  

Таким чином, за регіональними ознаками південна та східна частини 

українського суспільства більш спокійно сприймає авторитарний стиль 

міжсуб'єктної соціальної взаємодії. В свою чергу центральні, північні та 

західні райони України не мають історичної традиції такої повномасштабної 

індустріалізації яка постала в південних та східних районах та 

супроводжувалась тектонічними міграційними процесами, як з українського 

села до міста, так і з інших районів СРСР, не українських за 

етнокультурними ознаками. Саме радянська індустріалізація є базисом 

сучасної української корпоративної культури, особливо у розвинених 

промислових районах. 
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Між вищенаведеними типами культур відбувається напруга та ціннісне 

протистояння, що відбивається на внутрішньополітичних процесах. 

Враховуючи модель Ю. Лотмана, можливо відзначити поступову розбудову 

блоку перекладу між цими двома соціокультурними типами. Корпоративна 

культура соціально-економічного простору України спрямована на 

вироблення відповідного типу інтеграції професійних спільнот, що 

відбувається як за внутрішнім, так і за зовнішнім вектором.  

Зовнішня інтегративна спрямованість української корпоративної 

культури визначається зовнішньополітичною діяльністю відповідних 

соціальних суб'єктів щодо співпраці з різноманітними міжнародними 

інституціями. Специфіка даного процесу полягає в тому, що соціальні 

інтереси олігархічних суб'єктів потребують тісної взаємодії як із 

міжнародними економічними, військовими та політичними структурами ЄС, 

так і з міжнародними структурами що вибудовує агресивна, по відношенню 

до України, Російська федерація. Надзвичайно важко поєднати вимоги до 

соціально-відповідального бізнесу з механізмами репресивного управління. 

Олігархічні структури в Україні, для забезпечення власної життєдіяльності 

на відповідному рівні, зацікавлені у використанні економічних та правових 

інституцій ЄС, що примушує їх, до бодай формального дотримання 

міжнародних вимог ООН [224] щодо гуманістичних засад корпоративної 

культури.  

Феномен соціально-економічного простору визначає трансформацію 

корпоративної культури. Даний соціальний процес має об'єктивні умови та 

суб'єктивні фактори реалізації соціальних інтересів, як індивідуальних, так і 

групових суб'єктів соціально-економічного простору. Соціальний суб'єкт 

характеризується наявністю інтересів, потреб, цілепокладання щодо їх 

реалізації та відповідних дієвих практик. Характер діяльності соціального 

суб'єкту, її сутність та зміст визначається його екзистенційними цінностями. 

Ціннісні орієнтації соціальних суб'єктів формуються за умов відповідного 

габітусу, що має як безпосередньо індивідуальний, так і опосередкований 



 107 

груповий профіль. Важливою особливістю українського суспільства є 

амбівалентність ціннісних орієнтацій та неадекватність соціальних інтересів 

[173, с. 226-227] його суб'єктів. 

Соціальні суб'єкти намагаються опанувати різні, доступні для них, 

види символічного капіталу з метою їх подальшої конвертації між собою. 

Саме символічний капітал діалектично поєднує як суб'єктивні фактори, так і 

об'єктивні умови соціокультурних трансформаційних процесів. Власники 

економічного капіталу, як соціальні суб'єкти намагаються його конвертувати 

в соціальний, політичний, культурний капітали з метою його збереження та 

зростання. 

Так, соціальна суб'єктність менеджменту має прояв у тому, що він, з 

одного боку винаймається власниками для забезпечення його потреб але 

реально має соціально-економічні важелі для забезпечення власних інтересів, 

нехтуючи потребами інших соціальних суб'єктів: значною мірою найманих 

працівників та меншою мірою, власників. За таких умов менеджмент 

застосовує тактичні методи репресивного управління заради стратегічної 

мети власного самозбереження. 

Відповідно, наймані працівники є соціальними суб'єктами, що не 

мають ефективних механізмів протидії та соціального спротиву, з одного 

боку, а з іншого, намагаються пристосувати пострадянську соціокультурну 

традицію до нових трансформацій корпоративної культури. Особливо це 

стосується бажання патерналізму та не готовності до зростання особистої 

відповідальності за жорстких соціально-економічних реалій українського 

сьогодення. 

Органи влади є активним соціальним суб'єктом, який впливає на 

трансформацію української корпоративної культури, та взаємодіє з іншими 

соціальними суб'єктами, як на внутрішньо-політичних, так і на зовнішньо-

політичних комунікативних площадках. В свою чергу, ЗМІ, як впливові 

соціальні суб'єкти, висвітлюють альтернативні напрями трансформації 

корпоративної культури та мають потенціал щодо її поступової оптимізації.  
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Таким чином особливості трансформації української корпоративної 

культури, ми визначаємо щодо умов, факторів та результатів діяльності 

соціальних суб'єктів соціально-економічного простору України (працівники 

установ та організацій різних форм власності, члени їх родин, органи влади, 

ЗМІ тощо) в контексті сучасної, як глобальної, так і локальної 

соціокультурної трансформації.  

Обмеження, які накладаються на трансформацію корпоративної 

культури як соціальний процес, визначаються його власним масштабом. У 

даному випадку трансформація корпоративної культури є одночасно як 

локальним, так і глобальним процесом. Якщо розглядати корпоративну 

культуру окремого підприємства в контексті корпоративної культури 

окремого регіону без урахування її впливу на рівні суспільства загалом, тоді 

її можливо локалізувати. Але, на наш погляд, така примусова локалізація 

повинна рухатись в напрямку глобалізації, тому що для прогресивного 

управління соціальним процесом необхідно чітко уявляти його дійсний 

масштаб. За умов сучасного глобального світу відбувається міжкультурна 

комунікація, що суттєво впливає на соціокультурний розвиток національних 

спільнот. Крім того, глобальний соціокультурний мейнстрім є актуальною 

реальністю, що здійснює вплив, як на рівні великих та малих соціальних 

груп, так і на рівні індивідуальних соціальних суб’єктів.  

Згідно індикаторів І. Валерстайна [50], український соціально-

економічний простір є своєрідною напів-переферією світової системи 

капіталізму, що виробляє різноманітні, за змістом та сутністю, соціальні 

відносини, соціокультурні норми, й, складається з соціально-економічних 

структур «центру», «периферії» та «напів-переферії». Суспільства «центру» 

виробляють власні інституційні норми щодо демократії, розвитку 

громадянського суспільства, реалізації та захисту прав людини, але за 

рахунок експлуатації суспільств «периферії». Суспільства «напів-переферії» 

вимушені, як за об'єктивних умов, так і за суб'єктивних чинників 

реалізовувати інституційний гібрид, що за формальними ознаками копіює 
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соціокультурні норми «центру», але, за сутнісними характеристиками 

реалізує посттоталітарні амбівалентні ціннісні орієнтації суспільств 

«периферії».  

Соціокультурні трансформації формальних та неформальні складових 

соціальних інститутів українського соціально-економічного простору 

визначають його сучасний розвиток. Інституціональні зміни, які 

відбуваються в українському суспільстві з 90-х рр. ХХ ст., постійно 

аналізуються фахівцями різних галузей гуманітарних наук. У характеристиці 

цих змін визначаються не тільки позитивні, але й негативні тенденції [124]. 

Соціальні інститути [196]  українського суспільства тільки за зовнішніми 

ознаками (або навіть за назвою) є подібними до соціокультурних норм, 

функціонуючих у суспільствах розвиненої демократії. Американські 

дослідники [159] вказують на поліморфізм пострадянських суспільств, для 

якого є характерна зовнішня подібність інститутів щодо західних 

інституційних норм, але практики та санкції є несумісними з дотриманням 

прав людини. 

Враховуючи вищенаведене визначимо характерні ознаки сучасного 

соціально-економічного простору України: 

1. Стагнація головних показників (людський капітал, економічні 

свободи, толерація корупції, демографічне провалля, тривалість життя,) як 

домінуючий тренд останніх 29 років. 

2. Крах цілих галузей економіки (машинобудування, виробництво 

палива, текстиль та багато інших). 

3. Погіршення системи соціального забезпечення (медицина, пенсійний 

фонд). 

4. Обмеження доступу до ресурсів усіх суб’єктів, які не входять в 

олігархічні групи (дрібний та середній бізнес, найманні працівники). 

5. Високий рівень латентної соціальної напруги. 

6. Бідність найманих працівників та неможливість захистити свої 

соціально-економічні права. 
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7. Індустріальні монополії, створенні за часів СРСР, є не 

кокурентноздатними на зовнішніх ринках, якщо позбуваються корупційної 

підтримки щодо отримання ренти в соціально-економічному просторі 

України. 

8. Поширеність негативної соціальної кооперації у вигляді «токсичних» 

соціальних відносин. 

9. Функціонал периферії глобальної світ-системи, який має прояв у 

вигляді експорту з України як сировинного продукту, так і трудових 

мігрантів. 

10. Інвестиційна непривабливість, як наслідок не можливості, для 

інвесторів, захистити свої інвестиції від рекету та рейдерських захоплень. 

11. Ціннісна амбівалентність та соціокультурна «розірваність» 

соціально-економічного простору. 

12. Високий рівень патерналістських «очікувань» (бажань) більшості 

найманих працівників. 

13. Інституційний поліморфізм, як виключно зовнішня подібність 

соціально-економічного простору України щодо розвинених країн Європи та 

Північної Америки, що приховує латентну специфіку. 

14. Функціонал олігархічних груп соціально-економічного простору 

України полягає в перетворенні корупційної ренти, отриманої в межах 

соціально-економічного простору України, в ринковий прибуток в 

глобальному соціально-економічному просторі. 

Підсумовуючи зазначимо, що поєднання рентних та ринкових 

соціальних механізмів визначає специфіку розвитку українського соціально-

економічного простору, його економічної сфери та її соціокультурних норм, 

практик та санкцій, і зокрема, такого складного соціокультурного явища, як 

корпоративна культура. Праксеологічні характеристики соціально-

економічного простору визначають рівень його економічного розвитку, 

аксіологічні характеристики визначають його цінності а семіотичні 

визначають його ідеологічні аспекти. 
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2.2. Системний аналіз процесів трансформації корпоративної 

культури  в соціально-економічному просторі України 

 

Дослідження трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі України потребує застосування системного аналізу 

даного процесу. Адже саме цей спосіб аналізу дозволяє досліджувати складні 

соціокультурні системи, різновидом яких є корпоративна культура. 

Актуальність досліджень пострадянських соціокультурних трансформацій 

визначається сучасною міждисциплінарною науковою рефлексією 

гуманітарного напряму відповідних наукових розвідок. Також, 

праксеологічний аспект соціокультурних трансформацій, в даному випадку, 

трансформація української корпоративної культури функціонально 

проявляється на різних структурних рівнях будь-яких соціальних організацій 

українського суспільства.  

В свій час, Т. Заславська [82], досліджуючи пострадянські 

трансформації на прикладі російського суспільства, вказувала на суттєві 

теоретико-методологічні та ідеологічні розбіжності, що визначають 

суперечливі оцінки як вихідної точки даного процесу, так і його можливого 

результату. Доволі значна кількість знаних та відомих світовому науковому 

товариству дослідників (М. Михальченко, А. Пригожин, Л. Іонін, 

Ф. Фукуяма [124; 148; 69; 197], вказують на імітаційний характер 

пострадянських соціокультурних трансформацій. Тобто мова йде про 

збереження глибинних, визначених соціальною генетикою засад соціальних 

відносин суспільств що трансформуються. Крім того, один з фундаторів 

сучасної американської соціології, П. Сорокін [170], вказував на потенційно 

успішну можливість реформ за умов їх відповідності глибинним засадам 

ментальності людей даного суспільства. 

Використовуючи системний підхід можливо сформулювати 

припущення щодо трансформаційних процесів, що відбуваються із 

збереженням ядра системи, що намагається адаптуватись до змін 
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зовнішнього середовища за рахунок периферійних підсистем. Вищенаведене 

припущення базується на понятті адаптація, що розглядається, як сутність 

системних змін. Тобто, якщо не просто змінюються зовнішні умови 

існування системи, а створюються відповідні небезпеки, ядро системи 

намагається зберегти себе, адаптуватися за рахунок периферійних 

трансформацій. 

Відповідно, для того, щоб з'ясувати сутність, зміст, напрям, та 

визначити можливий результат трансформації української корпоративної 

культури, спочатку необхідно визначити ступінь руйнації радянської системи 

за глибинними інституційними засадами. Інакше кажучи, наскільки крах 

радянської суспільної системи зруйнував або трансформував інституційні 

засади інтеграції суспільства. 

Визначаючи сутнісні характеристики радянської системи, 

Т. Заславська, вказувала на репресивну інтеграцію соціальних суб'єктів в 

соціальних організаціях. Враховуючи внутрішні чинники та фактори 

розвитку, що стосуються реалізації різноманітних інтересів соціальних 

суб'єктів української корпоративної культури та визначаючи як позитивні так 

і негативні умови, чинники та впливи глобалізаційних процесів, можливо 

визначити напрям трансформації української корпоративної культури у 

вигляді нелінійного розвитку, якому притаманні значні внутрішні 

протиріччя.  

Визначаючи корпоративну культуру як соціокультурні норми 

інтеграції зусиль та ресурсів соціальних суб’єктів для спільної діяльності для 

вироблення та наступного розподілу нових ресурсів для задоволення їх 

потреб, необхідно звернути увагу на соціальну взаємодію. Так, за основу 

механізму трансформації корпоративної культури необхідно взяти соціальну 

взаємодію що виникає під час дієвої реалізації різних, іноді протилежних 

субкультурних соціальних інтересів представників корпоративних 

соціальних груп. Сутність та зміст соціальної діяльності визначається 

складним поєднанням соціокультурних чинників: ціннісних орієнтацій, 
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габітусу, ментальності та визначальних характеристик етосу, таких як, 

ставлення до роботи, зобов’язань та відповідальності щодо інших людей.  

Таким чином зазначимо, що для системного аналізу трансформації 

корпоративної культури, ми використовуємо діяльнісний підхід. В центрі 

механізму трансформації знаходиться соціальний суб'єкт соціально-

економічного простору із потребами, інтересами, засобами та способами 

отримання символічного капіталу. Види діяльності соціального суб'єкта 

щодо потенційного джерела обмеженого ресурсу з метою отримання 

символічного капіталу визначаються ціннісними орієнтаціями. Останні, в 

свою чергу, розподіляються наступним чином. Існують загальнолюдські 

морально-етичні цінності, які відбиваються через національну 

соціокультурну специфіку. 

Відбувається конфліктне протистояння між соціальними фактами 

минулого та альтернативними ідеями сьогодення. Відповідно, формується 

культурний потік, частина ідей якого невдовзі набуде усталеності. Крім того, 

зберігаються цінності, які не були реалізовані в минулому але мають шанс 

реалізуватись сьогодні. 

Вищенаведені цінності визначають рух соціального суб'єкта на рівні 

його праксеосфери, аксеосфери, семіосфери. Відбувається діяльність 

суб'єкта, спрямована на трансформацію корпоративної культури на трьох 

рівнях: матеріальному, йому відповідає праксеосфера; художньому, йому 

відповідає аксеосфера; духовний рівень визначає семіосфера. 

Трансформаційні зміни корпоративної культури повертаються до цінностей 

загальної культури, закріплюються там до наступних трансформацій. 

Наведений в попередньому розділі соціально-економічний огляд 

дозволяє окреслити проблеми, які є як соціокультурними, так і соціально-

економічними. Актуальною є проблема легітимності приватної власності як 

загалом, так і постприватизаційної корпоративної зокрема. Громадська думка 

вже виробила своє ставлення до “флагманів” приватизації – воно не на 

користь сталому розвитку та інституалізації цивілізованого ставлення до 
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приватної власності. Використовуючи дослідження Є. Головахи [66], 

фіксуємо тенденцію формування делегітимації приватизації у громадській 

думці. Якщо у 1992 році майже 50 % населення позитивно сприймали 

проведення приватизації, то у 2005 році така ж сама кількість населення 

негативно сприймала приватизацію. Але переважна більшість населення 

України (близько 80 %) вважають приватну власність природним правом 

людини. Висновок автора полягає у констатації соціальної легітимності 

приватної власності в українському суспільстві, але нелегітимним є процес 

приватизації великої загальнодержавної власності, також суспільство вважає 

нелегітимною власну еліту. Крім того, за даними досліджень [73;74] 2020-

2021 року, українці не довіряють державним інституціям, навіть за умов 

військового конфлікту з РФ.  

Проблеми соціокультурних трансформацій в пострадянській Україні 

знаходяться під постійною увагою міжнародних інституцій, в тому числі й 

таких, як ООН. Висновки, які формулюють західні фахівці, стосуються 

аналізу інституціональних змін соціально-економічної структури та 

інституційним засадам українського суспільства. Міжнародний загал 

тотожний щодо визначення масштабів соціальної кризи пострадянських 

суспільств таких країн як Україна (корупція, спадна динаміка соціальної 

мобільності, зростання соціальної ексклюзії). Проте причини вищенаведених 

соціальних явищ закордонні науковці вказують суперечливо. Важливої, в 

контексті нашого дослідження, точки зору дотримується Джефрі Сакс [159] 

(Гарвардський університет, США) – навпаки, країни в суспільствах яких 

відбувались реальні й швидкі інституційні зміни, стали членами ЄС (країни 

Балтії та Центральної Європи). Стосовно Росії та України – їм не вдалося по-

справжньому реформувати економічну, політичну та соціальні системи 

Інституціональні трансформації, їх темпи та глибина безпосередньо пов’язані 

з інтеграційними процесами, зокрема із структурами ЄС. При цьому 

виняткову роль для України відіграє створення атрибутів 

загальноекономічної і ринкової структури, стан відкритості економіки для 
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більш широкого її включення в торгово-економічні, фінансово-інвестиційні, 

виробничо-технологічні глобальні процеси.  

Українські економісти аналізуючи макроструктурні зрушення в 

українській економіці за допомогою результатів моніторингу різних 

міжнародних фундацій, вказують на високий рівень проблемності перспектив 

розвитку мережної або кластерної соціально-економічної системи в Україні. 

Так, за індексом готовності суспільства до функціонування у глобальних 

мережах (Networked Readiness Index - NRI) [222], який віднедавна почали 

складати в рамках досліджень Всесвітнього економічного форуму в Давосі 

(Швейцарія) Україна посідала 66 місце серед 75 країн, що класифікувалися. 

Поперед неї Сальвадор, Ямайка, Шрі-Ланка, Парагвай. Одним з головних 

чинників структурних викривлень соціально-економічної системи 

українського суспільства є нерозвиненість інституційного середовища 

ринкової економіки. Тобто реальна відсутність соціокультурних норм та 

практик політичної демократії та функціонального громадянського 

суспільства. 

Українські дослідники гуманітарного напрямку аналізують 

посткомуністичні трансформаційні процеси за допомогою різних критеріїв, 

вказуючи на те, що здійснення демократичної реформи тоталітарного 

суспільства, може спричинити неадекватність політичного курсу щодо 

суспільних реалій [124]. Поруч з соціальними трансформаціями постає 

проблема соціальних ризиків. 

Зазначимо, що В. Хмелько [199] пропонував категорію “напів-

власності” яка характеризує специфічні відносини власності в 

пострадянському просторі, й вказує, що «…у відносинах дійсної власності 

для її суб’єктів власними є не тільки прибутки, але й збитки, а в тих 

відносинах, про які йдеться, власними є тільки прибутки, тоді як збитки 

відчужуються “на користь” всіх платників податків» [199, c. 14-17]. 

Зрозуміло, що реалізація тіньових практик досить своєрідно відображається в 

суспільній свідомості, особливо тому, що значна частина населення так чи 
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інакше присутня в «загально вигідних» тіньових відносинах. Соціокультурні 

норми, які виробляються й застосовуються під час соціально-економічних 

трансформацій в українському суспільстві таким чином відображаються у 

громадській свідомості, що громадська думка залюбки вибачає економічно 

забезпеченим громадянам насильство та незаконні дії з їхнього боку, а бідних 

просто зневажає [197]. 

Щодо походження «пострадянської» власності, М. Шульга [208] 

підкреслював, що джерелом власності від початку утворення незалежної 

держави були й залишаються: а) люди влади; б) люди криміналу. Разом з 

тим, інструментом накопичення власності в обох випадках був кримінал. 

Представники влади здобули власність, використовуючи суперечності 

правового поля, яке вони для цього створили. Представники криміналітету 

здобувши власність кримінальним шляхом, легалізувались через входження 

до влади. Реальне відтворення соціально-економічних трансформацій, таким 

чином, деформувало суспільну свідомість та систему моральних цінностей, 

створило умови, за яких врешті-решт є фактом суспільно неефективне 

функціонування державних інститутів. В цьому контексті українські 

соціологи, зокрема Є. Головаха, приділяють увагу суперечливому феномену 

"аморальної більшості"( аморальність та соціальний цинізм більшості), а 

І. Попова навіть наголошувала на тому, що тіньові практики сучасної 

України відбуваються за межами культурного ціннісно- нормативного 

контексту суспільства, за межами правової та моральної свідомості [147] .  

Ще один процес, який є невід’ємною частиною трансформації відносин 

власності та соціокультурної динаміці в Україні, – це процес соціальної 

ексклюзії. Так, С. Оксамитна та В. Хмелько [199] зауважують, що в 

українському суспільстві значно змінились параметри соціальної 

стратифікації, відбулася глибока соціальна поляризація населення. Вимушена 

спадна соціальна мобільність стала типовим явищем. Поширеним стало 

явище, яке отримало в західній соціології назву «соціальна ексклюзія», воно 

значно більше торкається процесуальності, тобто процесу маргіналізації, 
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причин і наслідків обмеженого доступу до основних соціальних інститутів 

суспільства. У загальному вигляді соціальна ексклюзія концептуалізується як 

дефіцит участі в головних видах діяльності в суспільстві. 

Соціальна ексклюзія (як дефіцит участі) є невід’ємною частиною 

процесів трансформації соціально-економічного простору та корпоративної 

культури в Україні. Завдяки розробленій та впровадженій системі 

приватизації не елітні верстви населення України фактично були виключені з 

процесу перерозподілу державної власності. Так, М. Шульга визначає 

дисфункцію інституту держави як причину вищезазначених соціальних 

процесів. Виправити ситуацію, на його думку, можливо лише за умов 

відтворення соціального контролю над інститутом держави.  

Ще одним цікавим теоретичним конструктом є концепція 

А. Пригожина щодо розвитку пострадянських соціальних структур. Дана 

концепція висвітлює особливості розвитку сучасної соціальної організації як 

на рівні окремих підприємств, так і на соціетальному рівні. Враховуючи 

синергетичну парадигму А. Пригожин [148] використовує для визначення 

небезпечних соціокультурних трансформацій поняття «дезорганізація». 

Якщо порядок визначається наявністю системи елементів зі сталими 

зв'язками між собою (ієрархія, розподіл функцій, узгодженість цілей), а хаос, 

це стихія за відсутності порядку, яка має тенденцію до самоорганізації, то 

дезінтеграція виступає як порушення правил (стандартні вимоги до всіх 

соціальних суб'єктів) соціального порядку. Соціальний порядок, за 

А. Пригожиним, має зовнішній та внутрішній контур. Зовнішній 

визначається управлінською діяльністю на рівні державних структур, 

внутрішній стосується здатності соціальних суб'єктів досягати порозуміння 

на засадах соціального компромісу.  

Загалом умови існування сучасних соціальних організацій 

визначаються наявністю дезорганізаційних соціокультурних процесів. 

Ознаками вищенаведених процесів є ціннісно-нормативні патології на рівні 

загального соціокультурного контексту та на рівні соціально-економічного 
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простору. Детермінантою соціокультурних трансформацій А. Пригожин 

визначає етос як соціальний генотип нації та її особистість. Етос, це відносно 

самостійна частина культури, яка складається з головних суспільних 

цінностей, норм та переконань. Етос має ознаки системності, його складові 

елементи обумовлюють один одного та пов'язані між собою. Ідеали та 

ідеологеми етосу виступають відповідно, як абсолютні та прикладні цінності. 

Переконання корелюють з ними та детермінують діяльність соціального 

суб'єкта та його ставлення до соціальних фактів. Норми виконують функцію 

соціогрупового регулятора поведінки соціального суб'єкта в соціальному 

середовищі. 

Етос виробляє дві найголовніші норми, які визначають соціально-

економічний розвиток суспільства: ставлення до праці та виконання 

соціальними суб'єктами власних зобов’язань по відношенню один до одного. 

Етос формує усі рівні культури суспільства, має прояв в усіх її формах, 

визначає її специфіку. Бідність етосу А. Пригожин оцінює як невідповідність 

між соціальними та інженерними технологіями й соціальним середовищем, 

яке або перетворює їх, знищуючи їх зміст, або просто не в змозі їх адекватно 

сприйняти.  

Використовуючи методологічний підхід А. Пригожина щодо 

системного аналізу трансформації української корпоративної культури, 

необхідно визначити характеристики українського етосу, як провідного 

чиннику соціокультурних трансформацій. Етос, як соціокультурний 

феномен, має характерні властивості: велика інерційність, здатність до 

саморозвитку, присутність в будь-яких діях людини й, відповідно 

детермінація соціокультурних трансформацій, рефлексія щодо внутрішніх та 

зовнішніх культурних впливів, можливість зміни за допомогою соціальних 

технологій на різному організаційному рівні. Патологічні дисфункції етосу 

проявляються у реалізації таких соціальних норм, як: репресивне управління, 

загальна безвідповідальність, жорстке домінування в будь-яких соціальних 

стосунках, неповага до оточуючого середовища (як соціального так і 
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природного), неповага до праці іншого, нездатність досягати соціального 

компромісу, захоплення та перерозподіл усіх видів символічного капіталу 

яке обмежується виключно позицією соціального суб'єкта у соціальному 

середовищі.  

Соціально обтяжливою, але історично сформованою особливістю 

українського етосу є синхронне співіснування двох типів соціальної 

поведінки: «посполітий», для якого характерним є схильність до 

некритичного, пасивного сприйняття негативних соціальних умов власного 

існування, та «козацький», якому притаманна активність, спрямована на 

пошук кращої долі особисто для себе поза межами власного 

соціокультурного середовища. Вказані два типи соціальної поведінки носіїв 

українського етосу не сприяють соціокультурним трансформаціям, 

адекватним сучасним цивілізаційним викликам. 

Цивілізаційні виклики, як зовнішній культурний чинник, є реальністю 

сучасного глобального світу. Поле міжкультурної комунікації є соціальним 

простором конкурентного зіткнення соціальних груп (як малих, так і над-

великих). Український соціально-економічний простір об'єктивно 

знаходиться в процесі трансформації з метою формування власних 

конкурентних переваг щодо зовнішніх соціально-економічних та 

соціокультурних впливів. В даному наближенні корпоративна культура є 

умовою та об'єктивованим результатом розвитку українського соціально-

економічного простору, а її детермінантою є властивості українського етосу. 

Об'єктивним кількісним показником розвитку українського соціально-

економічного простору є рівень соціально-економічного розвитку 

українського суспільства, його соціальна динаміка, демографічні та 

міграційні процеси. Якісні показники стосуються рівня життя, суб'єктивного 

відчуття професійної та особистої самореалізації.  

Ми вважаємо, що стратифікаційні засади українського соціально-

економічного простору мають посттоталітарний характер у вигляді 

соціокультурних норм, санкцій та практик щодо жорсткого домінування, 
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нехтування правами людини, поширені корупції на всі сфери діяльності 

соціальних суб'єктів, створені псевдодемократичного «фасаду» для 

прикриття соціальних практик, спрямованих на збереження існуючого 

статус-кво. Низький рівень легітимності української еліти вказує на її 

неспроможність щодо формування гуманістичних цінностей, норм та 

соціальних практик, спрямованих на розвиток суспільного загалу. 

Праксеологічна дисфункціональність трансформації корпоративної 

культури визначає низькі показники соціально-економічного розвитку. 

Бажання бізнес-еліти оптимізувати власний символічний капітал шляхом 

лобіювання нового Трудового кодексу, норми якого (12 годинний робочий 

день) не відповідають сучасним вимогам СОТ та Євросоюзу, не в змозі 

покращити а ні якість праці, а ні зменшити соціальний конфлікт в 

українському суспільстві. Зменшення рівня особистих прав і свобод 

найманих працівників об'єктивно погіршує системні характеристики і 

соціально-економічного простору і його корпоративної культури, що є 

умовою та результатом діяльності соціальних суб'єктів.  

Аксіологічні дисфункції корпоративної культури висвітлюють 

конфлікт соціальних інтересів учасників як загального соціально-

економічного простору, так і соціальної взаємодії в межах локальних 

організаційних структур на рівні установи, фірми, організації по лінії: 

співробітники \ менеджери; співробітники / власники; менеджери / власники. 

Амбівалентність ціннісних орієнтацій відбувається одночасно з нехтуванням 

правами людини, відповідно, показники соціальної захищеності найманих 

працівників є незадовільними. 

Крім того, суперечливість ціннісних орієнтацій постмодерного 

соціального простору ускладнюється незавершеною модернізацією 

українського суспільства у ХХ ст. З одного боку ми бачимо українське 

суспільство як посттоталітарне, яке одночасно, завдяки глобалізації, 

сприймає цінності «загального культурного потоку» – плюралізм, 

демонстративне споживання, захоплення будь-яких ресурсів. Як бачимо, 
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толерантність не є форматною цінністю для сучасного українського загалу та 

його соціально-економічного простору. Високий рівень неузгодженості 

ціннісних орієнтацій створює ентропійні перешкоди для системного розвитку 

українського суспільного загалу. Відповідно, соціально-економічний простір 

та його корпоративна культура, демонструють незадовільні показники 

синергії. 

Практика використання «репресивного управління» вказує на 

незадовільну якість кооперації, або, за визначенням Т. Котарбінського на 

наявність негативної кооперації. Вищенаведена негативна кооперація є 

причиною повільного розвитку соціально-економічного простору.  

Таким чином, необхідно зазначити, що об'єктивні умови та суб'єктивні 

фактори трансформації корпоративної культури тісно взаємопов'язані між 

собою. Саме соціальні суб'єкти завдяки власній діяльності щодо реалізації 

відповідних інтересів змінюють умови даної взаємодії. Зміна умов під 

впливом факторів трансформації української корпоративної культури, 

відбувається під час взаємодії між суб'єктами, одна частина яких бажає 

збереження наявного «статус кво», інша частина розуміє необхідність 

інновацій з метою адаптації до зовнішніх, об'єктивних умов.  

Детермінуючим фактором трансформації корпоративної культури ми 

визначаємо дію соціальних суб'єктів за напрямом відповідних ціннісних 

орієнтацій з метою забезпечення власних потреб та реалізації власних 

соціальних інтересів. Реалізація соціальних інтересів суб'єктів відбувається 

шляхом перетворення різних видів символічного капіталу.  

Корпоративна культура постає як умова та результат діяльності 

соціальних суб'єктів щодо корпоративних засад інтеграції в межах 

різноманітних організацій. Відповідно, рівень соціально-економічного 

розвитку як усього суспільного загалу, так і його складових визначається в 

першу чергу якістю системи екзистенціальних цінностей, соціальних 

інтересів, норм та практик що реалізуються в контексті відповідної культури. 

Оптимізація соціально-економічного та соціокультурного розвитку 
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українського суспільства можлива шляхом позитивної трансформації його 

інтеграційних механізмів, тобто, за допомогою трансформації корпоративної 

культури в соціально-економічному просторі України. 

Сутнісні протиріччя глобалізації є чинниками сучасних 

соціокультурних трансформацій та розглядаються як фактори трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі України. Так, 

У. Бек [12; 13] вказує на неоліберальну руйнацію традиційних засад 

капіталізму у вигляді національно-територіального вироблення та 

споживання товарів та послуг. Транснаціональні корпорації епохи 

постмодерну оптимізують власні прибутки шляхом використання дешевої 

робочої сили та податкових пільг в країнах «периферії» та «напів-периферії», 

створюючи там виробничу інфраструктуру. 

Трансформації корпоративної культури є актуальними на рівні 

міжнародного розвитку соціально-економічної діяльності та в контексті 

реалізації соціальних програм під егідою ООН, які визначаються Глобальним 

договором [22] щодо соціальної відповідальності бізнесу [130; 172], 

державних та громадських організацій, суспільного загалу. Відповідні 

принципи соціальних відносин законодавчо закріплені у багатьох країнах 

Західної Європи. В Україні, починаючи з 2006 року, реалізується програма 

соціальної відповідальності бізнесу яка налічує більше 150 учасників та 

офіційно підтримується великими корпораціями, ЗМІ, органами державної 

влади, бізнес-школами тощо. Дана програма передбачає моніторинг її 

учасників за показниками відображення середовища діяльності організацій, 

принципів та методів співпраці з групами впливу, результатами діяльності 

організацій в різних сферах суспільного життя (соціальної, економічної, 

екологічної). Програмні документи вказують, що важливим показником 

соціальної відповідальності компанії є реалізація принципів такої 

корпоративної культури, яка сприяє розвитку людських ресурсів на засадах 

гуманістичних цінностей з реалізації прав людини.  
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Частина комерційних організацій українського соціально-економічного 

простору, в першу чергу ті, що мають іноземні інвестиції у вигляді 

фінансового капіталу або портфелю замовлень, здійснюють певні кроки 

щодо визначення соціальної відповідальності бізнесу як взаємовигідної 

співпраці та постійного діалогу між бізнесом, владою та суспільством [22; 

27]. Одним із механізмів вказаного діалогу є практика підготовки, публікації 

та громадського обговорення звіту компанії щодо її соціальної діяльності.  

Звіти з соціальної відповідальності українських корпорацій [128] 

зазвичай віддзеркалюють формальний, декларативний підхід щодо наданої 

інформації з соціально відповідальної комерційної діяльності. На приклад, за 

звітом «СКМ» за 2009 рік відбулось значне скорочення персоналу, але 

адміністрація наголошує на погодженні цих заходів з профспілками та 

відсутності колективних протестів. З формальної точки зору все нібито 

підтверджується: профспілки офіційно погодились на скорочення персоналу, 

протестів серед працівників не має, але, це свідчить не про соціальну 

відповідальність, а, про збереження традиційної залежності профспілки від 

адміністрації підприємства та відсутності дієвих соціальних механізмів щодо 

захисту прав більшості найманих працівників.  

Сучасна українська корпоративна культура як складова українського 

соціально-економічного простору відображає загальні соціокультурні 

проблеми, які стосуються вироблення засад патріотизму, соціально 

відповідальної національної ідеї, втілення у життя гуманістичних морально-

етичних норм. За даними українських соціологічних досліджень, поведінкові 

стратегії трудової діяльності населення є несумісними з розвитком 

соціально-відповідальних економічних стосунків, а соціальне партнерство 

викликає в суспільстві недовіру [117].  

Відповідно, праксеологічні умови функціонування корпоративної 

культури демонструють дисфункції щодо забезпечення сталого розвитку 

відповідного соціально-економічного простору. Наявність соціальних 

конфліктів не заперечує потенційних можливостей розвитку. Якщо 
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соціальний конфлікт визнається усіма зацікавленими сторонами як 

функціональний, він може бути вирішений за допомогою соціального 

компромісу та набути вигляду соціального партнерства. Соціальне 

партнерство в практичній площині соціальних відносин сучасного 

українського суспільства розбудовується дуже повільно та з великими 

ускладненнями. Хоча, саме соціальне партнерство, як складова 

корпоративної культури, може стати об'єднуючим механізмом для 

порозуміння між різними, іноді навіть ворогуючими субкультурами, як в 

масштабах загальнонаціональних, так і в масштабах українського соціально-

економічного простору. 

Окремі представники українських управлінських наук [141] 

визначають, як головний, вплив загальнонаціональної культури на 

корпоративну культуру, але залишається не визначеним, які саме риси 

української національної культури необхідно використати для розбудови 

функціональних та соціально відповідальних соціокультурних 

корпоративних норм. Проблема розбудови сучасної національної 

ідентичності, яка б об'єднувала представників різних субкультур на засадах 

соціальної відповідальності та соціального партнерства є актуальною для 

всього суспільного загалу. 

Як один з наслідків цього є активна дія посттоталітарної суспільної 

свідомості, соціальна аномія, співіснування протилежних ціннісно-

нормативних правил поведінки, аморальність та соціальний егоїзм. 

Небезпека аномії полягає в незбалансованості моральних, економічних, 

політичних, культурних цінностей та поведінкових орієнтацій, в наслідок 

чого суспільство не визнає солідарності, консолідації, довіри один до одного, 

відкритого діалогу тощо. Таким чином, за теорією А. Пригожина [148], 

відбувається подальше погіршення етосу (глибині засади ментальності), який 

сприяє організаційній дезорганізації як на рівні окремих організацій, так і на 

рівні суспільного загалу. Наявність спадної та обмеження шляхів щодо 



 125 

зростаючої соціальної мобільності сприяють домінуванню у суспільстві 

групового егоїзму та зростанню девіантної поведінки в усіх її проявах.  

Таким чином, умови трансформації корпоративної культури 

складаються з емерджентного поєднання сучасного культурного мейнстриму, 

який доречно розглядати в контексті його глобального характеру, та, 

відповідно, особливостей економічної культури українського суспільства, 

реалій та особливостей соціально-економічного розвитку. Крім того, 

необхідно враховувати характер соціальних стосунків не тільки між тими хто 

виробляє суспільні багатства але й тими, хто їх привласнює [124], але, й, в 

контексті соціальних стосунків притаманних суспільному загалу, що 

знаходять свій прояв у практиках повсякденного життя. 

До умов необхідно віднести субкультурну варіативність українського 

соціуму [177]. Так, можливо досліджувати соціокультурні трансформації за 

допомогою субкультурної парадигми. В контексті останньої, за характерні 

ознаки українського суспільства беруться: соціальна гетерогенність, 

фрагментарність, нерівність та широка субкультурна варіативність тощо. 

Відповідно, субкультура розглядається як умова та результат 

соціокультурного розвитку. 

Також, необхідно виділити етос, який одночасно виступає як умова та 

як фактор трансформації української корпоративної культури. Етос, у вигляді 

глибинних засад світогляду, менталітету, соціальності та соціально-

психологічних ознак сучасного українського суспільства визначає умови 

розвитку як загальної культури, так, і, зокрема корпоративної культури. Як 

один з факторів, що детермінують трансформацію корпоративної культури, 

етос демонструє потенціал як синергетичної самоорганізації, так і 

можливості застосування соціальних технологій щодо його поступової 

трансформації. Відзначимо наявність можливості глобальних змін етосу 

шляхом його локальних трансформацій на рівні трудових колективів, в 

контексті корпоративної культури. 
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Впливовим фактором трансформації корпоративної культури є процеси 

глобалізації, що впливають на соціокультурний та соціально-економічний 

розвиток українського суспільства. Під впливом загального культурного 

контексту змінюються ціннісні орієнтації, що викликає їх амбівалентне 

сприйняття суспільством.  

Реальністю сучасного соціально-економічного розвитку стала трудова 

міграція, що відбувається як в межах держави Україна, так і поза її 

кордонами. Експортна орієнтованість вітчизняної промисловості та її 

технологічне відставання мотивує власників великого капіталу на штучне 

зменшення вартості робочої сили та безкарне порушення трудового 

законодавства. Вищенаведені практики погіршують інституційні конкурентні 

позиції як української корпоративної культури так і суспільного загалу в 

цілому. Вони відбуваються як реальність не тільки для суспільств «напів-

периферії», але, й «центру».  

Наприклад, як зазначає У. Бек [12;13], в Німеччині поступово 

відбувається руйнація корпоративної моделі розвитку суспільства, для якої є 

характерні високі соціальні гарантії. Топ-менеджмент німецьких корпорацій 

намагається оптимізувати прибутки за рахунок трансферу виробничих 

потужностей з Німеччини до країн «напів-переферії».  

В даному контексті глобалізація, має прояв в діяльністі міждержавних 

інституцій ООН (ініціатива Глобального договору) активність яких 

спрямована на контроль щодо корпорацій з метою забезпечення 

корпоративної соціальної відповідальності шляхом формування відповідної 

корпоративної культури. Вищенаведені протиріччя даного фактору 

відбиваються за українських реалій у вигляді двох паралельних процесів: 

відбувається популяризація (за сприяння ООН) організаційних засад 

корпоративної соціальної відповідальності, та, одночасно, готується проект 

нового трудового законодавства, який суттєво зменшує права найманих 

працівників на користь власників. 
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Зазначимо, що корпорація має тенденцію виходити за межі суто 

професійного контролю, залежність від корпорації поширюється на різні 

функції, які формально далекі від її цілей. Крім того, неформальні 

соціокультурні норми, що визначають діяльність соціальних суб'єктів 

соціально-економічного простору безпосередньо пов'язані з інституційними 

засадами відповідного суспільства. Дослідники [148] вказують на 

інституалізацію в їх соціально-економічному просторі репресивних практик 

управління, у поєднанні як формальних, так, і не формальних складових. 

Проблеми трансформації соціальної структури пострадянських 

суспільств є актуальними для широкого наукового загалу. Як наголошувала 

Р. Ривкіна [156], проблема тіньових сфер не тільки економічного але й 

соціального життя полягає в постійному збільшені “тіні” в усіх без 

виключення соціальних проявах. Створюється своєрідне замкнуте коло – 

“тіньові” відносини призводять до росту соціальної апатії, остання, у свою 

чергу стимулює збільшення “тіні”, що не сприяє зростанню загального 

соціального капіталу та довіри в суспільстві.  

Соціальна стратифікація, яка супроводжує трансформацію 

корпоративної культури, нерозривно пов’язана з трансформаціями 

національних еліт. Українські дослідження трансформації національних еліт 

[208] дають можливість зробити висновки про значну чисельну перевагу (на 

початку 2000-х рр.) в складі пострадянського економічного та політичного 

істеблішменту представників колишньої радянської партійно-господарської 

номенклатури. Ще однією складовою політичної еліти України стали 

представники «криміналітету» та «нової буржуазії». Для них головним 

завданням було знайти «спільну мову» з представниками влади з метою 

конвертації влади у власність, а власності – у ще більшу владу.  

Принциповий збіг мотивації і завдань створив передумови для 

симбіозу номенклатурних, «кримінальних» та «ново-буржуазних» еліт на 

засадах створення відповідного соціально-культурного поля. Соціокультурні 

норми, практики та санкції, що реалізуються українською пострадянською 
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елітою, не мають ознак національної ідеї, яка формулюється з урахуванням 

потреб суспільного загалу та функціонально повинна сприяти його 

соціально-економічному та культурному розвитку. Навпаки, реалізуються 

цінності компрадорської еліти, які спрямовані на задоволення її потреб за 

рахунок нехтування загальносуспільними інтересами.  

Вказана соціокультурна особливість пострадянських суспільств 

створює умови для посилення олігархічної влади. Oлігархія базується на 

взаємодії двох елітних груп: істеблішменту, який фінансується великим 

бізнесом та видає йому дозвіл на заняття найприбутковішими видами 

підприємництва (дуже часто на монопольних засадах); та бізнесменів, які 

відіграють роль стратегічного центру в час своєї найбільшої могутності, або 

“групи підтримки” однієї з політичних сил. На цьому тлі постійно 

відбувається торгівля та обмін ресурсів між обома суб'єктами, до яких 

належать й кадрові переміщення: бізнесмени ведуть у владу своїх 

представників, а політики після відставки в органах державної влади йдуть 

на впливові посади в приватні або акціонерні корпорації, вкладаючи в бізнес 

політичні зв’язки як реально працюючий капітал. В суспільстві де переважає 

олігархічна влада відстань між державною владою та великим бізнесом 

мінімальна.  

Для вищенаведеного обміну ресурсів необхідною умовою є наявність 

відповідних соціокультурних норм, які його дозволяють та санкціонують. 

Феноменальність соціокультурних трансформацій сучасного українського 

суспільства полягає у поєднанні рефлексіїї “аморальної більшості” [145] з 

проявами подвійної моралі та традиційної морально-ціннісної орієнтації.  

Сучасні класики соціологічної науки приділяють значну увагу 

розмірам «тінізації», або корумпованості сучасного глобального світу. Так, 

І. Валерстайн вказує, що корупція є загальною характеристика сучасного 

політичного життя сучасної світ-системи [50]. Але крім того, корупція є 

неприйнятною, абсолютно шкідливою та пов’язаною з тоталітарним 

намаганням власників капіталу зберегти свою монополію на розподіл 
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відповідних ресурсів. Якщо деякі дослідники [148] вказують на 

плюралістичний характер економічної сфери західноєвропейських суспільств 

сталої демократії, для яких створення корпоративної власності за допомогою 

акціонування відбулося в сенсі легітимації господарської організації, вільної 

від політичного тиску влади, то І. Валерстайн навпаки формулює тезу 

реально діючого корупційного зв’язку сучасного великого бізнесу з урядами 

високорозвинених країн Заходу. Він вказує на залежність економічної 

успішності бізнесу від правильно обраної тактики і стратегії спілкування з 

урядами країн де функціонує вказаний бізнес.  

Відповідно до індикаторів І. Валерстайна (формування економічного 

капіталу переважно завдяки більш-менш вільному ринку – є характерним для 

капіталістичних суспільств, для некапіталістичних суспільств – переважно за 

умов використання державної влади) сучасне українське суспільство не є 

капіталістичним. Тобто проблема українських трансформацій в головному 

визначенні є проблемою, якщо можна так сказати, дисонансу між 

амплітудою руху західної світ-системи та глибиною, характером й 

напрямком українських інституційних трансформацій. Український 

корпоративний бізнес з відповідними соціокультурними нормами був 

сформованим за умов використання важелів державної влади різними 

групами пострадянської еліти. Корупційність даного процесу притаманна 

йому за визначенням. За сучасними даними, розмір тінізації в соціально-

економічному просторі України становить близько 50%. Відповідно 

масштаби «економіки в тіні» дозволяють зробити висновки щодо 

корупційності, як системної характеристики соціально-економічного 

простору України. 

Праксеологічна дисфункціональність трансформації корпоративної 

культури визначає низькі показники соціально-економічного розвитку. 

Високий рівень неузгодженості ціннісних орієнтацій створює ентропійні 

перешкоди для системного розвитку українського суспільного загалу. 

Зазначимо, що практика використання «репресивного управління» вказує на 
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незадовільну якість кооперації, або, за визначенням Т. Котарбінського на 

наявність негативної кооперації. Вищенаведена негативна кооперація є 

причиною повільного розвитку соціально-економічного простору. Таким 

чином, необхідно зазначити, що об'єктивні умови та суб'єктивні фактори 

трансформації корпоративної культури тісно взаємопов'язані між собою. 

Саме соціальні суб'єкти завдяки власній діяльності щодо реалізації 

відповідних інтересів змінюють умови даної взаємодії. Зміна умов під 

впливом факторів трансформації української корпоративної культури, 

відбувається під час взаємодії між суб'єктами, одна частина яких бажає 

збереження наявного «статус кво», інша частина розуміє необхідність 

інновацій з метою адаптації до зовнішніх умов, які постійно змінюються.  

Детермінуючим фактором трансформації корпоративної культури ми 

визначаємо дію соціальних суб'єктів за напрямом відповідних ціннісних 

орієнтацій з метою забезпечення власних потреб та реалізації власних 

соціальних інтересів. Реалізація соціальних інтересів суб'єктів відбувається 

шляхом перетворення різних видів символічного капіталу.  

Підсумовуючи зазначимо, що трансформація корпоративної культури 

як соціокультурної системи відбувається із збереженням її ядра. Відбувається 

адаптація соціокультурної системи корпоративної культури та її пракіосфери, 

семіосфери, аксіосфери. Даний процес супроводжується конфліктним 

протистоянням соціальних фактів минулого та альтернативних ідей 

сьогодення.  

 

2.3. Соціальні  механізми і принципи трансформації корпоративної  

культури суб’єктів соціально-економічного життя  суспільства 

 

Визначимо чинники, що сприяють трансформації корпоративної 

культури спираючись на авторську дослідницьку модель, що далі буде 

представлена. Побудова моделі соціального явища, що досліджується, є 

актуальним методом наукового пізнання. Модель, як абстрактне 
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відображення структури та функцій об'єкта дослідження дозволяє, 

застосовуючи системний аналіз, досліджувати характер зв'язків між 

елементами системи для визначення її емерджентної цілісності.  

Усталена міждисциплінарна науково-практична рефлексія [4; 6; 8; 15; 

49; 85; 125] вибудовує модель корпоративної культури як систему цінностей, 

переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових 

принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів тощо, які склалися в 

організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю 

співробітників. Дана модель корпоративної культури визначає співробітників 

як пасивних реципієнтів корпоративних цінностей, норм та санкцій, 

відповідно ігнорується творча активність соціального суб'єкта щодо 

інтерпретації та трансформації соціального досвіду.  

Як ми вже писали в першому розділі, управлінські науки розглядають 

корпоративну культуру виключно в контексті управління організацією [3; 7; 

8] – з точки зору їх наукового предметного поля це доречно, але це не зовсім 

адекватно з точки зору реального повсякденного життя. Як загальна культура 

суспільства не дорівнює політичній культурі, так і корпоративна культура не 

дорівнює управлінській культурі, хоча перебуває з нею у взаємозалежному 

зв'язку. Ще одним методологічно не завершеним та дуже спрощеним є 

розуміння корпоративної культури, як частини організації. 

Ми вважаємо найбільш адекватним для пояснення сьогоденних 

трансформацій, що відбуваються в соціально-економічному просторі 

українського суспільства загалом та досліджень корпоративної культури 

зокрема, використовуючи діяльнісний підхід М. Кагана [89], як спосіб та 

об'єктивований результат діяльності соціальних суб'єктів для задоволення 

потреб соціального життя у соціально-економічному просторі шляхом 

створення та трансформації соціальних цінностей і норм, які за участі 

соціальних суб'єктів регулюють їх спільну соціально-економічну поведінку. 

Соціальні стосунки передбачають діяльність соціальних суб'єктів, які мають 

різні стратифікаційні позиції, щодо набуття різних форм символічного 



 132 

капіталу [30; 31] (культурного, соціального, політичного, економічного) у 

відповідному соціально-економічному просторі. Відповідно, модель 

корпоративної культури доречно будувати на засадах діяльнісного підходу, 

який враховує активну діяльність соціальних суб'єктів. 

Відповідно, перший рівень цінностей загального соціокультурного 

контексту, складається з загальнолюдських морально-етичних цінностей. 

Другий враховує національну соціокультурну специфіку. Третій рівень 

характеризується зіткненням та протистоянням жорстких соціальних фактів 

минулого та альтернативних соціокультурних ідей сьогодення. Четвертий 

рівень визначається як «культурний потік» сучасних нових соціокультурних 

практик, незначна частина яких з часом набуде усталеності. П'ятий рівень 

складається з цінностей, які свого часу не були втілені, не набули 

усталеності, але за сучасних умов мають шанс отримати визнання. Цілісність 

культури обумовлюється взаємозв'язком та взаємозалежністю наведених 

п'яти рівнів її структури цінностей (аксіосфери).  

Вищенаведені рівні цінностей детермінують зв'язки між 

корпоративною культурою та загальним соціокультурним контекстом. Для 

дослідження складових корпоративної культури необхідно враховувати 

масштаб культурних цінностей (загальнолюдські, загальноцивілізаційні, 

загальнонаціональні, субкультурні) та їх спосіб існування як цінностей 

актуальної культури (вічні цінності людства, архетипи національної 

культури, «культурний потік»).  

Діяльнісний підхід дозволяє нам визначити структуру корпоративної 

культури за схемою діяльності соціальних суб'єктів в соціально-

економічному просторі. Перший структурний елемент діяльності, це суб'єкт, 

тобто соціальний суб'єкт, який діє в соціально-економічному просторі з 

метою отримання символічного капіталу. Другий елемент складають об'єкти, 

як потенційні джерела обмеженого ресурсу, на які спрямована дія суб'єктів. 

Третій елемент це продукт (символічний капітал) який створює суб'єкт 

діяльності з об'єкту (потенційне джерело обмеженого ресурсу). Четвертий 
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елемент складається з засобів та способів (соціокультурні умови) отримання 

символічного капіталу. 

Нелінійна будова корпоративної культури, як складної системи, 

визначає функціонування вищенаведених структурних елементів на 

матеріальному, духовному та художньому рівнях її структури. Відповідно, 

корпоративна культура має структуру (суб'єкт та об'єкт, продукт та умови 

його отримання) що функціонує на трьох рівнях: матеріальному, духовному 

та художньому, який має певну автономію. Матеріальний рівень 

корпоративної культури складається з двох частин: предметно-продуктивної 

та техніко-технологічної. Змістом предметно-продуктивної частини є 

практична перетворююча діяльність соціальних суб'єктів, яка проявляється у 

створені речей, товарів, різноманітних споруд тощо. Змістом техніко-

технологічної частини матеріального рівня корпоративної культури є 

способи та засоби спільної діяльності соціальних суб'єктів в соціально-

економічному просторі. Вказані способи та засоби реалізуються за 

допомогою інструментальних (матеріальні засоби) та технологічних (навички 

та вміння) компонент. Соціально-організаційне забезпечення матеріального, 

духовного та художнього рівнів корпоративної культури відбувається у 

вигляді соціально-економічному просторі (корпоративні організації з 

соціальними групами, соціальні суб'єкти з їх спільними практичними діями в 

контексті соціальних стосунків). 

 Складові матеріального рівня корпоративної культури функціонують 

за умов матеріальної спільної діяльності соціальних суб'єктів, яка 

здійснюється за допомогою матеріального спілкування. Завдяки 

матеріальному спілкуванню соціальних суб'єктів соціально-економічному 

простору відбувається: зв'язок людей в процесі виробничих стосунків та під 

час соціально-політичних практик; відновлення людської спільноти та її 

фізичний розвиток; ігрова діяльність тощо.  

Духовний рівень корпоративної культури відображає такі види 

діяльності людини як: пізнавальна, проективна, ціннісно-орієнтаційна. Саме 
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ціннісно-орієнтаційна діяльність є визначальною щодо характеру інших 

видів діяльності людини. Досліджуючи корпоративну культуру в контексті 

діяльнісного підходу, визначимо її аксіосферу через призму практичної 

діяльності соціальних суб'єктів, яка здійснюється з метою задоволення 

власних інтересів шляхом перетворення в соціально-економічному просторі. 

Аксіосфера корпоративної культури визначається ціннісними відносинами 

соціальних суб'єктів корпоративного середовища до його об'єктів, які можуть 

бути як матеріальні так і духовні. До матеріальних об'єктів (носіїв цінностей) 

відносяться обладнання, устаткування, матеріальний продукт що 

виробляється. Духовні об'єкти складаються з таких носіїв цінностей, як 

спілкування, соціальні стосунки, норми та правила, соціальна структура 

колективу тощо[23]. 

 Змістом ціннісних відносин корпоративної культури є світоглядно-

смислове значення об'єктів для суб'єктів, яке детермінується загальним 

соціокультурним контекстом. Формування цінностей корпоративної 

культури відбувається у вигляді системи суб'єктно-об'єктних відносин, де 

соціальним є суб'єкт, а носій цінності (як матеріальний так і духовний) є 

об'єктом. Відповідно, цінність для соціального суб'єкта, є значення об'єкта 

для суб'єкта, а ціннісні відношення, є діяльність соціального суб'єкта, 

спрямована на з'ясування значення для нього об'єкта як носія цінності. 

Соціальний суб'єкт здійснює пізнання світу шляхом відображення 

об'єктивних зв'язків і стосунків повсякденної реальності. Наступним кроком 

є ціннісне сприйняття реальності, яке спрямовує діяльність соціального 

суб'єкта щодо створення нових ідеальних носіїв цінностей (об'єктів) які 

задовольняють його потребам. Проектування нових носіїв цінностей 

відбувається шляхом діалогу між соціальними суб'єктами. Вказаний діалог 

має конфліктну складову, яка виникає з причини різних потреб і відповідно 

різних ціннісних відносин між суб'єктами щодо значення для них об'єктів. 

Морально-етичні цінності корпоративної культури існують у двох 

вимірах: міжособистісні та колективно-особистісні. Саме тому корпоративна 
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культура має внутрішню напругу, що цінності кожного окремого соціального 

суб'єкта відрізняються від цінностей групи загалом. Якщо для індивідуума 

цінності мають індивідуальний аспект (свобода, самостійність, 

незалежність), то цінності групи спрямовані на обмеження дій індивідуума 

заради спільного інтересу групи (єдність, згуртованість, взаємодопомога). 

Тобто ціннісне протистояння завжди є ознакою соціокультурної практики в 

окремій корпоративній організації та соціально-економічному просторі 

загалом. Успішність пошуку соціокультурного компромісу в процесі 

трансформації корпоративної культури залежить виключно від домінуючого 

типу цінностей соціальних суб'єктів (егоїстичні цінності, цінності загально 

групового інтересу або їх гармонійне поєднання). Крім того, протистояння 

різних цінностей є необхідною умовою формування екзистенціальних 

цінностей як для окремого соціального суб'єкта так і для корпоративної 

організації загалом. 

Відбувається складна ієрархічна система домінування, плетіння та 

взаємовпливу між різними цінностями, але визначальними для існування 

індивідуальних та групових суб'єктів є цінності екзистенціальні, які 

визначають сенс їх буття. Враховуючи тимчасовий характер вказаного 

домінування визначаємо динамічний характер корпоративної культури, який 

детермінує її соціокультурну трансформацію. 

Формування ціннісних орієнтацій соціальних суб'єктів корпоративної 

культури соціально-економічного простору відбувається під час їх 

комунікативної діяльності та спілкування, що здійснюється за допомогою 

інформаційного забезпечення, яке реалізується за напрямами: визначення 

цілей та проектування; пізнання світу; ціннісної орієнтації, яка визначає 

спрямованість дій соціального суб'єкта; духовного спілкування між 

соціальними суб'єктами тощо. Комунікативна діяльність відрізняється від 

спілкування соціальною нерівністю позицій: є той, хто надсилає 

повідомлення і є той, хто його отримує та відповідно реагує. Переважаючим 

типом комунікативних повідомлень є смислові конструкти, які спонукають 
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того, хто їх отримує, до якоїсь дії. Спілкування, на відміну від комунікації, 

дозволяє соціальним суб'єктам знаходитись на більш рівнозначних позиціях 

у соціокультурному просторі.  

Головною умовою як комунікації, так і спілкування є наявність певної 

знакової системи, яка дає можливість створювати, передавати, отримувати та 

трансформувати інформацію. На можливість визначати інформацію як 

частину реальності, що організаційно структурована соціальним суб'єктом 

під час його діяльності вказує Ю. Лотман. Феноменальність поняття 

інформації розкривається не виключно, як наявне знання щодо реальності, 

але, й, як певний потенціал нових смислів та змістовних визначень.  

Комунікативна діяльність та спілкування соціальних суб'єктів 

корпоративної культури соціально-економічного простору досліджуються в 

контексті семіотики, яка створює методологічне підґрунтя для визначення 

шляхів трансформації знакових систем. Так, У. Еко вказував на залежність 

комунікації від соціокультурних та історичних умов. Комунікація відображає 

різноманітні інтереси, цілі та ідеологію соціальних суб'єктів та 

функціонально спрямована на їх реалізацію. Комунікація за схемою, яка 

налічує того, хто передає інформацію, того, хто приймає інформацію та одну 

мову, яку вони однозначно сприймають, можлива виключно у кібернетичних, 

штучно створених системах. Мова соціальних суб'єктів - це код, який має як 

індивідуальну так і групову історію, саме тому між суб'єктами комунікації 

існує зона непорозуміння та не має можливості безпосереднього перекладу. 

Специфіка соціальної комунікації полягає у неоднозначності 

інформації яка створює певне напруження між її учасниками, що стимулює 

пошук нових змістовних смислів. Практичною проблемою знакових систем є 

визначення оптимального співвідношення зони взаємного розуміння та 

непорозуміння, функціональність комунікації реалізується як створення 

нової інформації (системної організації реальності), дисфункція, в свою 

чергу, має вигляд повного непорозуміння, тобто посилення ентропійних 

явищ. 
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Для дослідження чинників соціокультурних трансформацій 

корпоративної культури використовуємо модель смислової системи, яка 

складається мінімально допустимо з двох мов та блоку їх перекладу. 

Семіотичний простір складається з великої кількості смислових систем між 

якими відбувається зіткнення, напруга та протистояння. Відповідно, У. Еко 

прив'язував вказане протистояння до різних ідеологій різних 

соціокультурних груп. Ідеологія, за його визначенням, це соціальний досвід 

та знання соціокультурної групи, які визначають певні соціальні очікування. 

Ідеології змінюються тоді, коли повсякденне реальне життя руйнує 

риторичні соціальні очікування. 

Схема соціокультурного розвитку корпоративної культури, має вигляд 

чергової зміни вибухових та поступових (повільних) соціальних процесів, які 

можуть бути не тільки послідовними, але, й, синхронними. Цілісність 

культури забезпечується синхронністю соціокультурного вибуху та 

поступового розвитку які відбуваються в її різних рівнях. Зростання напруги 

(зіткнення та протистояння різних ідеологічних смислів різних соціальних 

груп) в соціально-економічному просторі пов'язано із зростанням його 

загальної інформативності яка призводить до вибуху в точці біфуркації - 

з'являються різноспрямовані вектори розвитку, які, в свою чергу, є однаково 

потенційно вірогідними. Причинно-наслідкова детермінація здійснюється 

після випадкового обрання одного з варіантів, вже на стадії відсікання не 

реалізованих шляхів соціокультурного розвитку. Починається поступовий 

соціокультурний розвиток обраного напряму руху відповідної корпоративної 

культури.  

Наступний, художній рівень корпоративної культури поєднує 

матеріальний та духовний рівні з метою вироблення ідейно-естетичної 

інформації для впливу на соціальних суб'єктів корпоративного середовища в 

контексті головних засад його функціонування. Вироблення нової інформації 

відбувається за допомогою культурного вибуху, як наслідок соціокультурної 

напруги. 
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Нелінійна структурна будова корпоративної культури визначає її 

функції, що мають зовнішній та внутрішній вектор. Забезпечення умов 

розвитку в соціально-економічному просторі визначає зовнішню 

спрямованість, а, забезпечення власного динамічного розвитку 

корпоративної культури визначає її внутрішню спрямованість. Внутрішні 

функції стосуються вдосконалення: культури матеріального виробництва, 

соціально-організаційної культури, духовного спілкування, інтелектуального 

розвитку. Вищенаведені функції визначають використання методології 

аксіології, семіотики та праксеології для побудови моделі, що дозволяє 

досліджувати чинники, умови, засоби та особливості трансформації 

корпоративної культури. 

Для створення структурно-функціональної моделі корпоративної 

культури необхідно синтетично поєднати методологічні підходи Ю. Лотмана 

та М. Кагана. Використовуючи даний підхід, визначаємо, що внутрішня 

напруга корпоративної культури обумовлена зіткненням різних ідеологічних 

цінностей загального соціокультурного контексту, окремих корпоративних 

організацій та їх соціального середовища. Загальний соціокультурний 

контекст в соціально-економічному просторі є зовнішньою культурою по 

відношенню до внутрішніх культур різних корпоративних організацій та 

культури їх соціального середовища.  

Міжкультурне протистояння має трансформаційні наслідки як для 

«зовнішньої» так і для «внутрішньої» культур. Так, А. Прігожин [148] вбачає 

зміни культур окремих організацій запорукою загальних соціокультурних 

трансформацій. За Ю.Лотманом, зовнішня культура має декілька 

потенційних варіантів впливу: по-перше, вона може розчинитись у 

внутрішній культурі; по-друге, вона може підкорити собі внутрішню 

культуру; по-третє, вона виступає як каталізатор соціокультурних 

трансформацій. Але за будь-яких умов, результатом культурного зіткнення є 

соціокультурна трансформація, яка стосується усіх діючих соціальних 

суб'єктів.  
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Модель Ю. Лотмана складається з зіткнення двох смислових систем 

результатом якого є народження третьої, яка лише частково складається з 

ознак домінуючої системи та не є тотожною у повному значені жодній з 

попередніх систем. Крім того, динамічний соціокультурний розвиток 

обумовлений постійною зміною тенденцій домінуючих впливів між 

зовнішньою та внутрішньою культурами. 

Метод тектології О. Богданова, або загальної організаційної науки, 

наголошує на тому, що закони організації ізоморфні по відношенню до будь-

яких складних систем. Вищенаведена ізоморфність передбачає дослідження 

складних систем шляхом вивчення зв'язків між усіма її елементами та їх 

цілісного зв'язку з іншими зовнішніми системами. Будь-яка система має 

тектологічні кордони, за допомогою яких здійснюється ресурсний та 

інформаційній обмін з зовнішнім середовищем (зовнішні системи). 

«Прикордонні» елементи системи, яка досліджується, взаємодіють з 

«прикордонними» елементами інших систем, під час якого за допомогою 

зворотнього зв'язку запускаються трансформаційні процеси, що змінюють 

власну систему. 

Метод тектології оперує поняттями «активність» та «спротив» 

елементів, з яких складаються системи. Крім того, властивості активності та 

спротиву притаманні як елементам системи, так і системі, як цілісності. Під 

час зіткнення «прикордонних» елементів різних систем взаємодія між ними 

досліджується за допомогою визначення співвідношення між ними та їх 

загальної активності та спротиву. 

Найбільш розповсюдженим є випадок, коли активність між 

системними елементами частково поєднується, та, одночасно, частково 

взаємно вираховується завдяки спротиву між ними. Саме співвідношення 

між активністю та спротивом між елементами системи визначає такі 

характеристики системи, як її міць, життєздатність та здатність до 

саморозвитку. 
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Метод тектології є актуальним щодо дослідження трансформації 

корпоративної культури за допомогою моделювання системних умов та 

результатів діяльності індивідуальних та групових соціальних суб'єктів 

відповідного соціально-економічного простору. Використання 

вищенаведеного методу щодо дослідження трансформації корпоративної 

культури передбачає встановлення тектологічних кордонів корпоративної 

культури та відповідних «прикордонних» елементів, які взаємодіють з 

іншими «прикордонними» елементами інших систем. Крім того, висновок 

щодо слабких місць, які визначають життєздатність системи, дозволяє не 

тільки з'ясувати їх за допомогою моделі корпоративної культури, але, й, 

розробити механізми їх посилення. 

Нелінійна будова корпоративної культури, як складної соціокультурної 

системи, дозволяє нам визначити матеріальне спілкування соціальних 

суб'єктів соціально-економічного простору і як системо утворюючий 

елемент, який поєднує та визначає розвиток таких складових системи, як 

матеріальна, духовна та художня культури. Крім того, матеріальне 

спілкування відбувається за детермінантою загального соціокультурного 

контексту, тому даний вид спілкування розглядається як «прикордонний» 

елемент, який функціонує, здійснюючи трансформацію цінностей, норм та 

санкцій соціальних акторів корпоративного середовища, які, одночасно 

входять до складу різних соціальних груп суспільства. Матеріальне 

спілкування функціонально спрямовано на формування та задоволення 

потреб соціальних суб’єктів, яке супроводжується зіткненням старих і нових 

соціокультурних норм, цінностей та практик. 

Визначаємо інгресію за головний системний зв'язок, який поєднує 

неоднорідні елементи системи. Змістом і сутністю системи є можливість 

поєднувати неоднорідні елементи, що створюють її емерджентну цілісність 

та відповідають її функціям. Життєздатність системи визначається якістю як 

зворотних зв'язків, так і інгресії (взаємозалежності елементів). Дисфункція 

останніх детермінує, або трансформацію, або руйнацію системи. 
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Сучасна наукова рефлексія щодо соціології культури [9; 10; 69] 

пропонує типологізацію культури на засадах ознак різноманітності або 

одностайності стилів життя. Стиль життя визначається як щось особливе, 

специфічне що характеризує спосіб дії, життя індивідуума, соціальної групи 

або спільноти. Відповідно, культура визначається як моностилістична або 

полістилістична за своїми різними, особливими ознаками. 

Моностилістична культура базується на одностайності та визначається 

такими характеристиками, як ієрархія, канонізація, впорядкованість, 

тоталізація, виключення, спрощення, офіційний консенсус, позитивність, 

телеологія. Полістилістична культура є повною протилежністю 

моностилістичної, тому що дозволяє існувати багатьом життєвим стилям. 

Але необхідно підкреслити опосередкований характер як моностилістичної 

так і полістилістичної культур – з одного боку, діяльність людини, як 

складної біосоціальної істоти не вкладається в жорстко детерміновані схеми, 

а з іншого, існує загальний соціокультурний контекст, який реалізує 

детермінацію соціальних практик певними цінностями, нормами та 

санкціями.  

Вищенаведений соціокультурний підхід відзначає дієву 

трансформаційну сутність культури. Соціокультурні трансформації можуть 

відбуватися у двох альтернативних напрямах: традиціоналізації, як 

жорсткому пріоритету визначених норм і правил поведінки над 

можливостями інноваційної поведінки соціальних суб’єктів та лібералізації, 

як розширення особистої свободи, свободи вибору та відповідальності 

соціальних суб’єктів, можливість інноваційних цілераціональних дій, 

ускладнення структур суспільства та долучення до них нових елементів [69]. 

Трансформація української корпоративної культури в соціально-

економічному просторі відображає соціокультурну трансформацію, що 

відбувається в контексті становлення загальної полістилістичної культури за 

напрямом лібералізації. Даний процес відбувається одночасно з глобальною 

соціокультурною кризою та ускладнюється відсутністю ліберальної традиції 
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на відміну від наявності значних рис традиціоналізму актуальної культури. 

Традиціоналізм радянського часу проявляється [20] в таких рисах ціннісних 

орієнтацій працівників, як патерналізм, подвійна мораль щодо прав та 

обов'язків, безвідповідальність по відношенню до організації.  

Також, звернемо увагу на трирівневу соціокультурну модель, яку 

пропонує Я. Слабко [164], що складається з глибинного, під поверхневого та 

поверхневого рівнів. Глибинний рівень феноменологічно визначається 

історично сформованими загальними соціокультурними нормами. 

Підповерхневий рівень поєднує існуючі феноменологічні ознаки з бажаними 

ноуменологічними. Поверхневий рівень виключно складається з ноуменов у 

вигляді нових соціокультурних норм і практик.  

Вищенаведена модель передбачає, на думку авторки, великий 

ноуменологічний потенціал організаційної культури. Але, не вступаючи в 

полеміку з автором, ми хочемо звернути увагу на системний характер 

ресурсно-інформаційного обміну окремих організаційних культур з 

загальним соціокультурним контекстом. Останній є значно розширеним, 

феноменологічним за сутнісними ознаками та визначальним щодо 

глобальних тенденцій розвитку суспільного загалу.  

Інакше кажучи, комунікація між зовнішньою культурою, що має значні 

риси традиційного авторитаризму та внутрішніми організаційними 

субкультурами, якщо вони мають демократичні синергетичні ознаки, на 

практиці супроводжується зростанням соціальної напруги. Відповідно, не 

має однозначного, заздалегідь визначеного вектору розвитку. 

Ноуменологічний потенціал, закладений як функція у соціокультурний 

розвиток, розкривається під час реалізації соціальними суб’єктами власних 

повсякденних практик. Виходячи з вищенаведеного, необхідно підкреслити, 

що зміст та сутність соціальної взаємодії є визначальною ознакою щодо 

механізму трансформації корпоративної культури. 

Таким чином трансформацію корпоративної культури ми повинні 

соціально-просторово визначити. В даному випадку це характеристики 
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функціональності/дисфункціональності[41] соціально-економічного 

простору України. Розуміючи, що важливим суб’єктом соціально-

економічного простору є економічно активне населення, проаналізуємо 

сучасні тенденції його трудової поведінки, установок та бачення соціальної 

перспективи щодо трудової діяльності, здатності на узгодження соціальних 

потреб, інтересів та механізмів спільних дій. Також, трудові міграції ми 

можемо визначати, як маркер привабливості/непривабливості соціально-

економічного простору щодо задоволення потреб та реалізації соціальних 

інтересів його суб’єктів. 

Визначаючи соціально-економічний простір України, як такий, що є 

частиною глобального соціально-економічного простору, розглянемо його 

скрізь призму мотивації українських трудових мігрантів. Скористаємось 

даними тижневика DT.UA [109], на замовлення якого КМІС провів 

репрезентативне дослідження (N 2039) з 21 листопада по 15 грудня 2017 року 

з метою визначення причин та наслідків сучасних трудових міграцій щодо 

України.  

За сучасних умов інформаційного простору глобального світу 

пріоритетною причиною трудових міграцій стає бажання використати ті 

можливості, які дають більш розвинені суспільства та країни. Відбувається 

трудова міграція соціальних суб’єктів менш розвиненого соціально-

економічного простору в простір більш розвинений, який потенційно 

відкриває можливості краще задовольнити соціальні потреби та реалізувати 

відповідні інтереси. 

Як зазначається в редакційній статті DT.UA [109], причини, що 

спричиняють трудові міграції українців за кордон, криються «не просто в 

пасивності переважної більшості, а у відсутності навичок об'єднуватися для 

досягнення спільних творчих цілей». За даними DT.UA, майже 90% 

населення України не бачать потреби в громадянській активності або навіть 

не розуміют, про що йдеться.  
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Внаслідок цього створюється соціально-економічний простір не 

ефективної праці, корупції, злиднів, відсутності прав та свобод, соціальних 

перспектив. За даними DT.UA, за межами України працюють від шести до 

восьми мільйонів її громадян. Що є насправді реальним ресурсом, який 

безпосередньо сприяє розвитку того простору, де працюють українські 

трудові мігранти. Опосередковано цей ресурс сприяє розвитку того простору, 

де залишаються члени родин трудових мігрантів. В нашому випадку це 

соціально-економічний простір України.  

Трендом трудової міграції останніх чотирьох років є трансформація 

тенденції "виїхати, заробити й повернутися" в бажання "виїхати, 

влаштуватися й залишитися". Це свідчить про серйозну недовіру щодо 

можливостей розвитку соціально-економічного простору України в 

майбутньому.  

Винуватцями в поганих умовах життя в Україні респонденти 

визначили: на першому місці олігархів 42,4%, на другому місці Верховну 

Раду 32,9%, на третьому Кабінет міністрів та Президента по 26,3% 

відповідно. На четвертому місці респонденти розмістили державних 

службовців з результатом 16 % [109]. 

Агресивна Росія шкідлива для 14,5%, менше ніж українські чиновники 

і це за умов фактичної війни між Україною та Російською федерацією. Крім 

того, Верховну Раду та Президента обирають під час демократичних виборів 

у яких приймає участь більше 60% виборців, які себе винними не вважають 

та не хочуть нести соціальної відповідальності за результатами виборів. 

Порівнюючи кількість обережних оптимістів, які вважають можливим 

нормальне життя в Україні через 10-15 років (40,4 % респондентів) та 

песимістів, які взагалі не вірять в Україну як простір нормального життя 

(25% респондентів) зазначимо доволі великий відсоток останніх. Разом з тим 

серед економічно активного населення є ті, хто вірить в можливість гарного 

життя в Україні через 5 років. Ті хто не вірить в Україну (25% респондентів) 

демонструють антигромадянські практики у вигляді готовності продати свій 
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голос на виборах (56,9 % респондентів) та відмови від участі у виборах 

(42,3% респондентів). 

За умов олігархічного контролю над соціально-економічним простором 

українці не поспішають відкривати власний бізнес. Ніколи не намагались 

зайнятись бізнесом 87 % респондентів. Якщо в Польщі, за даними видання, 

36% бюджету наповнює малий бізнес то в Україні на малий бізнес припадає 

близько 5% бюджетних надходжень. 

Оцінюючи рівень професіоналізму в соціально-економічному просторі 

України його економічно активні соціальні суб’єкти демонструють також 

дуже цікаві результати. Високу оцінку професійності українських військових 

дали 43% респондентів. Журналісти отримали визнання свого 

професіоналізму від 16% респондентів. Всі інші професії демонструють 

погіршення фахового рівня. Так 28,5% українців вважають, що професійний 

рівень лікарів погіршився. Погіршилась якість вчителів, що відзначили 9% 

респондентів. Погіршення якості викладачів ВНЗ відзначили 5,5% 

респондентів.. Низьку якість чиновників відзначили 12,7 % респондентів.  

Звернемо увагу на вікові характеристики потенційних трудових 

мігрантів. Середній вік потенційних трудових мігрантів в Україні складає 

34,8 року; середній вік тих, хто розмірковує та вагається, – 36,6; а тих, хто 

категорично відмовляється від перспективи залишити Україну, – 54,8. 

Небезпечно те, що молодь віком від 18 до 30 років серед тих, хто вирішив 

залишитися в Україні, становить 9%.  

За допомогою вищенаведеного дослідження ми можемо визначити 

дисфункціональні характеристики соціально-економічного простору 

України, щодо реалізації соціальних інтересів та задоволення потреб його 

суб’єктів. По-перше, це формальні й неформальні обмеження доступу до 

головних ресурсів. По-друге, це відсутність привабливої соціальної 

перспективи його розвитку. По-треттє, незадовільну якість професійності та 

фаховості його суб’єктів. По-четверте, державні інституції сприяють 

дисфункції соціально-економічного простору України.  
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Враховуючи вищенаведене виділимо наступні чинники трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі України. По-

перше, це діяльність, практики, установки, цінності економічно активного 

населення України. По-друге, це якісні характеристики соціально-

економічного простору України, щодо потенціальних та реальних 

можливостей задоволення потреб та реалізації інтересів його суб'єктів. По-

третє, це реалії олігархічної соціально-економічної та політичної системи в 

Україні. По-четверте, це рух глобального світового соціально-економічного 

простору та ступінь узгодженості руху соціально-економічного простору 

України. По-п'яте, це розвиток сучасних технологій (інформаційних, 

освітніх, логістичних, медично-біологічних, виробничих, військових та інш.), 

які створюють як нові можливості для відкритих до трансформацій 

просторів, так і великі проблеми для зачинених або напів-зачинених 

соціально-економічних просторів. По-шесте, функціональність національної 

культури щодо пошуку адекватних щодо сучасних викликів, механізмів 

розвитку суспільства та його соціально-економічного простору та 

корпоративної культури. 

 

Висновки до другого розділу 

 

В другому розділі нами було визначено теоретико-прикладні аспекти 

можливостей соціологічного дослідження окресленого феномену. Так, для 

визначення умов трансформації української корпоративної культури та 

особливостей соціально-економічного простору України було використано 

різноманітні рейтингові й агреговані показники. Відповідно, однією з 

характеристик соціально-економічного простору України, є його повільне 

зростання, у порівнянні із розміром зростанням в інших країнах. В Україні 

більше половини українських підприємств стикаються з випадками 

хабарництва, що є аргументом щодо системної корумпованості соціально-

економічного простору.  
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Зазначено, що за останні 30 років відбулась віртуальна трансформація 

пострадянських, як інтеграційних так і соціально-економічних засад 

суспільного життя за напрямом приватно-індивідуального привласнення 

прибутків за рахунок суспільного відшкодування витрат. Саме такий 

характер перезавантаження командно-адміністративної системи на псевдо-

ринкових, а фактично, рентних засадах, призвів до відповідної трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі України. 

Демографічні умови відображають життєвий потенціал суспільства, 

його здатність як до біологічного відтворення та кількісного зростання, так і 

до соціокультурного розвитку. На сьогодні населення України скорочується, 

діє негативне співвідношення щодо кількості померлих та народжених. 

Нами було визначено український соціально-економічний простір, як 

частину глобального соціально-економічного простору у вигляді перетину 

соціальних зв'язків між різними соціальними суб’єктами, групами та 

організаціями щодо здійснення економічної діяльності за відповідних 

соціокультурних та інституційних умов. Адже, соціально-економічний 

простір визначає розвиток економічної сфери за допомогою інституційних 

норм, соціальних практик та санкцій. 

Використовуючи системний підхід сформульовано тезу щодо 

трансформаційних процесів, що відбуваються із збереженням ядра системи, 

та намагається адаптуватись до змін зовнішнього середовища за рахунок 

периферійних підсистем. Вищенаведена теза базується на понятті адаптація, 

що розглядається, як сутність системних змін. Тобто, якщо не просто 

змінюються зовнішні умови існування системи, а створюються відповідні 

небезпеки, ядро системи намагається зберегти себе, адаптуватися за рахунок 

периферійних трансформацій. 

Для визначення системних засад трансформації української 

корпоративної культури був використаний синергетичний методологічний 

підхід А. Пригожина щодо системного аналізу етосу, як провідного чиннику 

соціокультурних трансформацій. Етос, як соціокультурний феномен, має 
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характерні властивості: велика інерційність, здатність до саморозвитку, 

присутність в будь-яких діях людини й, відповідно детермінація 

соціокультурних трансформацій, рефлексія щодо внутрішніх та зовнішніх 

культурних впливів, можливість зміни за допомогою соціальних технологій 

на різному організаційному рівні.  

Аксіологічні дисфункції корпоративної культури висвітлюють 

конфлікт соціальних інтересів учасників, як загального соціально-

економічного простору, так і соціальної взаємодії в межах локальних 

організаційних структур на рівні установи, фірми, організації по лінії: 

співробітники \ менеджери; співробітники \ власники; менеджери \ власники. 

Амбівалентність ціннісних орієнтацій відбувається одночасно з нехтуванням 

правами людини, відповідно, показники соціальної захищеності найманих 

працівників є незадовільними. Праксеологічні дисфункції корпоративної 

культури проявляються в незадовільних показниках розвитку соціально-

економічного простору. Семіосфера корпоративної культури віддзеркалює 

зіткнення смислів минулого з альтернативними ідеями сьогодення.. 

Детермінуючим фактором трансформації корпоративної культури ми 

визначаємо дію соціальних суб'єктів за напрямом відповідних ціннісних 

орієнтацій з метою забезпечення власних потреб та реалізації власних 

соціальних інтересів.  

Відповідно, авторську модель корпоративної культури побудовано на 

засадах підходу, який враховує активну діяльність соціальних суб’єктів та її 

соціокультурне підґрунтя. Відповідно, перший рівень цінностей загального 

соціокультурного контексту, складається з загальнолюдських морально-

етичних цінностей. Другий враховує національну соціокультурну специфіку. 

Третій рівень характеризується зіткненням та протистоянням жорстких 

соціальних фактів минулого та альтернативних соціокультурних ідей 

сьогодення. Четвертий рівень визначається як «культурний потік» сучасних 

нових соціокультурних практик, незначна частина яких з часом набуде 

усталеності. П'ятий рівень складається з цінностей, які свого часу не були 
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втілені, не набули усталеності, але за сучасних умов мають шанс отримати 

визнання. Цілісність культури обумовлюється взаємозв'язком та 

взаємозалежністю наведених п'яти рівнів її структури цінностей.  

Зазначено, що діяльнісний підхід дозволив визначити структуру 

корпоративної культури за схемою діяльності соціальних суб'єктів в 

соціально-економічному просторі. Перший структурний елемент діяльності, 

це суб'єкт, який діє в соціально-економічному просторі з метою отримання 

символічного капіталу. Другий елемент складають об'єкти, як потенційні 

джерела обмеженого ресурсу, на які спрямована дія суб'єктів. Третій елемент 

це продукт (символічний капітал) який створює суб'єкт діяльності з об'єкту 

(потенційне джерело обмеженого ресурсу). Четвертий елемент складається з 

засобів та способів (соціокультурні умови) отримання символічного капіталу. 

Окреслено наступні чинники трансформації корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі України. По-перше, це діяльність, 

практики, установки, цінності економічно активного населення України. По-

друге, це якісні характеристики соціально-економічного простору України, 

щодо потенційних та реальних можливостей задоволення потреб та реалізації 

інтересів його суб'єктів. По-третє, це актуальна соціальна реальність щодо 

олігархічної соціально-економічної та політичної системи в Україні. По-

четверте, це рух глобального світового соціально-економічного простору та 

ступінь узгодженості руху соціально-економічного простору України. По-

п'яте, це розвиток сучасних технологій (інформаційних, освітніх, 

логістичних, медично-біологічних, виробничих, військових та ін.), які 

створюють як нові можливості для відкритих до трансформацій просторів так 

і великі проблеми для зачинених або напів-зачинених соціально-економічних 

просторів. По-шосте, функціональність національної культури щодо пошуку 

адекватних, щодо сучасних викликів, механізмів розвитку суспільства та 

його соціально-економічного простору та корпоративної культури. 



 150 

РОЗДІЛ 3 

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

3.1. Соціологічне обстеження стану і перспектив розвитку 

корпоративної  культури в соціально-економічному просторі України  

 

Міждисциплінарний характер такого складного соціального явища як 

корпоративна культура викликає як наукову, так і практично-операційну 

рефлексію. Якщо зважити на практичний, операційний характер проблеми, 

тоді корпоративна культура постає як перелік норм поведінки і санкцій щодо 

поведінки людей в межах організацій, установ, корпорацій тощо, яка надає 

можливість успішно виконувати обов'язки та здобувати переваги кар'єрного 

зростання.  

Наукова рефлексія визначається пошуком закономірностей, причинно-

наслідного зв'язку щодо тенденцій розвитку корпоративної культури як 

складової загальної культури за умов соціокультурних трансформацій. По-

перше, однією з головних проблем є визначення характеристик 

пострадянської корпоративної культури, які необхідно визначати за 

функціями культури: що саме зберігається, змінюється або вдосконалюється, 

й екстраполюється в майбутнє. По-друге, необхідно з'ясувати, які саме 

соціальні групи зацікавлені у збереженні існуючої корпоративної культури, 

що формується у загальному соціально-економічному просторі. По-третє, 

дискусійним є питання визначення корпоративної культури як загальних 

правил, норм поведінки та санкцій соціально-економічного простору, який 

складається з різних організацій, установ, органів державної влади, 

співробітників та керівників вищенаведених організацій, членів їх родин, 

місцевої громади, експертного середовища та ЗМІ. 

На сучасному етапі науково-практичні дослідження корпоративної 

культури базуються на методиках, розроблених на замовлення провідних 

ТНК глобального масштабу діяльності. Методика Т. Діла та А. Кеннеді 
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досліджує корпоративну культуру за допомогою визначення швидкості 

зворотного зв'язку та ступеню ризиків. Методика Г. Хофштеде призначена 

для визначення крос-культурних порівняльних аналізів, методика К Камерон 

та Р. Куін побудована на моделі рамочної конструкції – визначення 

домінуючих тенденцій корпоративної культури. Для об’єктивного 

дослідження корпоративної культури необхідно розробити механізм 

поєднання означених методик з метою вироблення синтетичної методики з 

врахуванням кількісних та якісних методів дослідження. Використовуючи 

науково-практичний спадок засновника вивчення корпоративної культури 

Е. Шейна необхідно використати соціокультурні індикатори морально-

етичних засад української корпоративної культури. 

Зазначимо, що сучасна теорія менеджменту [76] визначає середовище 

корпорації та її суб’єктів (корпорація, постачальники, співробітники, 

акціонери) через взаємодію з зовнішнім середовищем (місцеве населення, 

суспільний загал, органи державної влади) за допомогою відповідних 

соціокультурних практик з вироблення та реалізації норм корпоративної 

культури. Для нашого дослідження необхідно окреслити соціально-

економічний простір, що системно поєднує вищеназваних соціальних 

суб’єктів, як корпоративних так і унітарних та індивідуальних й групових. 

Визначимо такі особливості корпорації, як: функціонування на засадах 

юридичної особи (можливість захисту власних інтересів у суді), обмежена 

відповідальність інвесторів, наявність централізованого управління. 

Звернемо увагу на такі інституційні риси корпорації з акціонерними 

власниками, як можливість для великих комерційних груп організовуватися 

для участі в економічній діяльності, але одночасно зберігати відносну 

свободу (крім того реалізовувати диверсифікацію фінансових ризиків); та 

здійснювати мінімізацію агентських ризиків. Це можливо тому, що акціонери 

завжди можуть продати акції корпорації, менеджмент якої їх не влаштовує. 

Економісти пропонують такі, ідеальні за визначеними функціями, 

структурні елементи корпоративної діяльності. Акціонери вкладають 
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економічний венчурний (ризиковий) капітал, необхідний для створення й 

розвитку корпорації. Споживачі бажають отримати якісні товари й послуги, 

доступні ціни, гарний сервіс. Саме вони формують ставлення суспільства до 

корпорації. Співробітники вимагають не тільки справедливості у розмірі 

заробітньої платні, але й захисту соціальних прав людини (безпека, здоров’я, 

повага до особистого життя та ін.). В залежності від того, як реалізуються їх 

бажання вони опосередковано впливають на формування ставлення 

суспільства до корпорації. 

Місцеве населення очікує від корпорації безпосередньої участі у 

вирішенні місцевих інфраструктурних проблем: освіти, системи відпочинку, 

захисту екології та ін. Постачальники очікують на вигідні та довготривалі 

економічні стосунки, бо саме від цього залежить розвиток малого та 

середнього бізнесу. Суспільство ставить корпораціям питання національного 

та міжнародного рівня й контролює їх діяльність за допомогою громадських 

та державних установ, органів влади, ЗМІ, академічно-наукової спільноти 

тощо. 

Таким чином, корпорація діє як соціальна організація. Соціологи [148] 

вказують на таку особливість організації, як на різновид моделі суспільства в 

мініатюрі. Найважливіше у понятійному визначені організації є соціальні 

відносини в її межах між різними соціальними групами та суб'єктами, з яких, 

відповідно, й складається організація. 

Дані соціальні відносини в організації враховують стратифікацію, 

ієрархію та статуси. Відповідно, характер вказаних соціальних відносин – це 

постійний обмін й боротьба за всі види ресурсу в організації. Постає 

критичне питання досягнення координації дій між окремими соціальними 

групами й індивідуальними суб'єктами (за умов змагань між ними за 

отримання внутрішніх ресурсів) з зовнішнім середовищем, яке не завжди 

буває сприятливим. Актуальною є проблема поєднати внутрішню боротьбу 

за ресурси, формальні й неформальні комунікації та ліфти кар’єрного 



 153 

зростання з узгодженими діями усіх членів організації у стосунках із 

зовнішнім середовищем. 

Так, А. Пригожин [148] визначає організацію у трьох вимірах: як 

діяльність з вироблення нових норм, створення сталих зв’язків, координації 

зусиль окремих членів соціальної групи; як внутрішню будову відповідного 

соціального організму; як штучно створену соціальну групу з інституційними 

ознаками. З корпоративною та організаційною культурами нерозривно 

пов’язані проблеми відчуження та аномії. Якщо відчуження – категорія 

соціально-економічна і має прояв у виробничих відносинах та організаційних 

засадах функціонування корпорації, то аномія – категорія соціокультурна й 

пов’язана з дотриманням або недотриманням засад справедливості в 

функціонуванні соціального механізму окремої корпорації.  

Відчуження та аномія мають як загально-національний так і локальний 

вимір. В свою чергу, організаційна та корпоративні культури відбуваються в 

контексті розвитку загально-національної культури. Організаційні культури 

можуть відрізнятись, але в певних межах, які встановлені загальною 

корпоративною культурою. 

Проблема аномії та відчуження є актуальною для корпоративної 

культури соціально-економічного простору як для суспільств розвиненої 

демократії, так і на пострадянському просторі. Методика Р. Блаунер [133] 

визначає показники відчуження на засадах реальних можливостей соціальної 

дії робітників. Згідно цієї методики, аномія відбувається тоді, коли робітники 

не можуть: контролювати виробничі процеси; бути причетними до реалізації 

загальної мети; здійснювати самореалізацію за допомогою праці. Адже 

аномія – це неможливість інтегруватися із стабільними головними 

інститутами суспільства, неможливість включитись у систему соціальних 

взаємозв’язків, звідси відбувається відмова від найбільш важливих морально-

етичних норм і цінностей. Аномія безпосередньо пов'язана з 

соціокультурними трансформаціями: якщо ми розглядаємо культуру за 

допомогою її функціональності щодо накопичення, трансформації та 
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ретрансляції корисного досвіду поколінь, ми визначаємо, що нехтування 

морально-етичними нормами відбувається тоді, коли вони не працюють на 

задоволення потреб широко загалу. 

Пошук методик, які можливо адаптувати та використовувати, є 

актуальним для пострадянського наукового загалу. Наприклад, дослідження 

в галузі вимірювання виробничої (організаційної) культури на основі 

«вимірів Хофштеда» вказує на проблемність висновків щодо характеру 

російської виробничої культури. Автори [70] використали п’ять контініумів 

Хофштеда: дистанція влади; уникнення невизначеності; маскуліність \ 

феміність; індивідуалізм \ колективізм; орієнтація на довгострокову \ 

короткострокову перспективу. На основі аналізу з отриманих відповідей 

автори дійшли до парадоксальних висновків про певну подібність російської 

організаційної культури до організаційних культур суспільств Австрії, 

Фінляндії, Швеції тощо. Подібність стверджується на основі низького 

показника «дистанції влади» серед робітників. Але необхідно зазначити, що 

це, не є показником наближеності простих робітників до керівного складу.  

Відповідно, маргінальні настрої притаманні ІТР та майстрам, тому що 

вони є комунікаторами між робітниками та адміністрацією. Чітко 

простежуються елементи заздрості, як щодо безвідповідальних робітників, 

так і щодо впливового статусу вищого керівного складу. Але, для збільшення 

валідності наведеного дослідження необхідно додати показник аномії – 

ступінь справедливості у вигляді кількості балів від 0 до 100. Таким чином, 

низький показник «дистанції влади» базується на таких проявах аномії, як 

зневажливе та агресивне ставлення робітників до адміністрації, яке 

парадоксально поєднується з очікуванням патерналістської підтримки з боку 

адміністрації.  

Крім того, дослідники [201] використовують для діагностики 

корпоративної культури російських корпорацій методику рамочних 

конструкцій та конкуруючих цінностей К. Камерон та Р. Куін [93]. 

Дослідники вказують на низку невирішених питань, одним з яких є коректна 
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інтерпретація отриманих результатів. Методика використовує діалектичне 

поєднання чотирьох типів культури (клан, бюрократія, адхократія та ринок) з 

визначенням домінуючого типу. Так, К. Камерон та Р. Куін вказують на таку 

слабку її сторону, як на непридатність для крос-культурних досліджень, хоча 

пропонують загальний тип корпоративної культури американського бізнес 

середовища.  

Механістичне співставлення середнього профілю американської та 

російської корпоративної культури вказує на відсутність національних 

відмінностей, що не є коректним. Для адекватної інтерпретації отриманих 

даних необхідно враховувати загально-національні культурні особливості: 

історичну традицію, базові соціокультурні норми і цінності тощо. Крім того, 

була доведена амбівалентність цінностних орієнтацій співробітників 

російських корпорацій, яка стосується кореляції між зовнішнім середовищем 

та внутрішнім мікрокліматом організації. В цілому, дана методика, на думку 

дослідників позиціонується як надійний інструмент досліджень 

корпоративної культури, але вимагає при застосуванні додаткових анкетних 

питань та висококваліфікованих інтерв'юерів для визначення соціальної 

напруги та інтеграції/дезінтеграції корпоративної культури. 

Необхідно зазначити, що представники українських управлінських 

наук демонстрували спробу створення синтетичного інструментарію 

дослідження корпоративної культури. Але підхід щодо домінування саме 

управління над суб'єктною соціальною взаємодією не вирішує проблему 

функціональної трансформації культури.  

Зазначимо, що практичні дослідження авторів методики показують, що 

єдиною ознакою існуючої в Україні загальної культури всіх організацій є 

домінанта культури «влади». Переважно влада, отримана або шляхом 

призначення вищими організаціями, або шляхом виборів, надалі 

сприймається керівниками як «влада – власність».  

Необхідно зазначити, що запропонована дослідниками, загальна 

трансформація організаційно-управлінської культури узгоджується з раніше 
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визначеними змінами, для тієї ж організації, за методикою K. Камерон та 

P. Куінн. Дана методика, на думку її авторів, також відповідає загальній 

оцінці моделі управління закладами вищої освіти відповідно до роботи 

В. Кіпеня і Г. Коржова [56]. 

Зазначимо, що вищенаведена методика є спробою адаптації існуючих 

дослідницьких інструментів щодо специфіки соціально-економічного 

простору України. На наш погляд, треба більш уважно визначити 

методологічні засади сучасних теоретичних концепцій. Так, розглянемо 

методику К. Камерон та Р. Куін. Вона розроблена з використанням 

оригінального досвіду розвинених західних суспільств, який не відповідає 

сучасним соціальним умовам пострадянських суспільств, але той факт, що 

організації діють у певному соціальному середовищі, надає можливість 

використання вищенаведеної методики. Успішність розвитку організацій, за 

цією методикою, визначається ступенем адекватності організаційної 

рефлексії на зміни суспільних умов. 

Протиставлення особистих інтересів та загальних організаційних 

інтересів є однією з головних проблем як практичної діяльності організацій, 

так і рефлексії наукової спільноти. Характерною рисою пострадянського 

періоду розвитку корпоративної культури є діяльність керівників усіх рівнів 

в напрямку задоволення власних потреб за рахунок нехтування інтересами 

організацій. Вказана тенденція є дисфункцією корпоративної культури. Вона 

має соціологічний профіль як для визначення реального стану, так і 

перспективи розвитку корпоративної культури.  

Автори методики виділяють чотири типа організаційних культур, які 

базуються на конкуруючих цінностях. Крім того, кожний домінуючий тип 

організаційної культури існує за умов включення інших трьох типів 

організаційних культур.  

Ієрархічний тип визначається значними перевагами формалізації та 

структурованості у стосунках між людьми. Діяльність людей керується 

прописаними процедурами. Лідери пишаються тим, що вони – раціонально 
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мислячі координатори й організатори. Абсолютно важливою є діяльність 

щодо поступового розвитку організації. Організацію поєднують формальні 

правила та офіційна політика. Довгострокові турботи організації полягають в 

забезпечені стабільності і показників поступового руху рентабельного 

виконання операцій. Успіх визначається у термінах надійності поставок, 

плавних календарних графіків та низьких затратах. Управління щодо 

найманих працівників опікується гарантіями зайнятості та забезпеченням 

довгострокової передбачуваності. 

Клановий тип характеризується товариським місцем роботи, де люди 

мають багато спільного. Організації схожі на великі родини. Лідери, або 

голови організацій сприймаються як вихователі, або, навіть, як батьки. 

Організація тримається разом завдяки відданості й традиціям. Робиться 

акцент на довгостроковій користі вдосконалення особи, надає значення 

високого ступеню єдності колективу та нормальному клімату. Успіх 

визначається у термінах добрих почуттів до споживачів та турботою щодо 

людей. Організація відзначає бригадну роботу, участь людей у бізнесі та 

згоду. 

Інноваційний (адхократичний) тип характеризується динамічним 

підприємництвом та творчістю на робочому місці. Люди готові ризикувати та 

йти на ризик. Лідери вважаються новаторами та людьми, які схильні до 

ризику. Сутністю організації є відданість інноваційній діяльності. 

Підкреслюється необхідність діяльності на передніх рубежах. У 

довготривалій перспективі організація робить акцент на зростанні й набутті 

нових ресурсів. Успіх визначає виробництво (надання) унікальних і нових 

продуктів або послуг. Важливо бути лідером на ринку продукції або послуг. 

Організація схвалює особисту ініціативу й свободу. 

Ринковий тип характеризується орієнтацією на результат, головною 

турботою організації є виконання поставленої мети. Люди є 

цілеспрямованими та демонструють конкурентне ставлення один до одного. 

Лідери – жорсткі керівники та суворі конкуренти. Вони непохитні та 
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вимогливі. Організація зв'язується акцентом на прагненні до перемоги. 

Репутація й успіх мають значення для загального опікування. Фокус 

перспективної стратегії спрямований на конкурентні дії, рішення 

поставлених завдань й досягнення мети, яку можливо виміряти. Успіх 

визначається у термінах експансії на ринок та збільшення ринкової частки. 

Важливим є конкурентне ціноутворення й лідерство на ринку. Стиль 

організації – жорстка спрямованість на конкурентоздатність. 

Запропоновані чотири типи організаційних культур, на думку авторів 

методики, можливо застосовувати для повного опису усіх існуючих культур 

соціальних організацій. Методика базується на використанні двох систем 

вимірів, за якими визначаються критерії двох типів для визначення 

ефективності організацій. Один тип визначається гнучкістю, дискретністю, 

порядком і контролем. Континуум даного типу має на одному боці 

організаційну пластичність та різноманітність, а на іншому демонструє 

організаційну незмінність та довготривалість. 

Другий тип критеріїв має континуум від внутрішньої орієнтації, 

інтеграції, єдності до зовнішньої орієнтації, диференціації, суперництва. 

Відповідно, континуум простягається від організаційного згуртування та 

узгодженості до організаційної розгалуженості та незалежності. 

Вищенаведені типи вимірів створюють чотири групи показників, 

кожна з яких складається з індикаторів організаційної ефективності, які 

дають можливість з'ясувати головні цінності організації (див. рис.1).  

Графічна схема рамочної конструкції конкуруючих цінностей (Рис.1) 

вказує на те, що протилежні цінності, які знаходяться по різні боки 

континуума, конкурують між собою – гнучкість протилежна до стабільності, 

а внутрішня інтеграція протилежна по відношенню до зовнішньої 

диференціації. 

Два виміри формують квадранти, які протилежні один до одного, й 

конкурують між собою за діагоналями («клан» конкурує з «ринком», 

«інноваційність (адхократія)» конкурує з «бюрократією»). 
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Стабільність та контроль 

Рис. 1 Рамочна конструкція конкуруючих цінностей 

Рейтингова оцінка культури організації дає можливість з'ясувати 

тенденції домінування певних культурних типів в організації. Для 

забезпечення наочності висновків щодо домінуючого культурного типу 

організації необхідно накреслити профіль організаційної культури. 

Отримані та обраховані результати, тобто середня оцінка кожної 

альтернативи А, В, С, D (окремо для «Тепер» та «Бажано») знадобляться для 

креслення графічного профілю організаційної культури. Бальна оцінка 

альтернативи «А» репрезентує кланову культуру, яка збігається з діагоналлю, 

спрямованою у верхній лівий квадрант. Альтернатива «В» репрезентує 

адхократичну культуру, якій відповідає діагональ, спрямована у верхній 

правий квадрант. Ринкова культура визначається альтернативою С та 

збігається з напрямом діагоналі, яка спрямована у нижній правий квадрант. 

Альтернатива D визначає ієрархічну культуру, якій відповідає діагональ, 

спрямована у нижній лівий квадрант. 

Об'єднавши лінією усі визначені нами точки на усіх діагоналях ми 

отримаємо профіль організаційної культури для колонки «Тепер». Далі, 
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використовуючи той самий графік профілю організаційної культури, 

необхідно проставити точки на відповідних діагоналях для альтернатив 

колонки «Бажано». Об'єднавши отримані точки пунктирною лінією ми 

отримаємо «бажаний» профіль організаційної культури. Завдяки тому, що 

профіль колонки «Тепер» та профіль колонки «Бажано» знаходяться на 

одному, й тому ж графіку, ми маємо можливість їх порівняти та визначити, 

як реальний стан організаційної культури, так і перспективи її трансформації. 

Відпвідно, визначимо шляхи порівняння та інтерпретації отриманих 

даних за: 

- домінуючим зараз типом культури; 

- відмінностями між домінуючим зараз та бажаним типом культури; 

- визначенням сили домінуючого типу культури; 

- відповідністю профілів різних характеристик культури та різних 

індивідуальних оцінок вказаних характеристик членами даної організації; 

- порівнянням профілю організаційної культури даної організації з 

загальним середнім профілем «загальної» корпоративної культури; 

- сумісністю тенденцій даної організації щодо вектору загальних 

тенденцій «загальної» корпоративної культури. 

Відмінності між реальним та бажаним типом корпоративної культури 

дозволяють визначити напрям та засіб трансформації корпоративної 

культури. Сила культури організації визначається кількісними показниками 

одного з чотирьох типів культур. Сильні культури пов'язані, на думку авторів 

методики, з єдиним напрямом зусиль усіх працівників та відносно більш 

високими показниками її діяльності у зовнішньому середовищі. 

Узгодженість являє собою рівновагу між станом різних аспектів 

культури організації. Мається на увазі, що такі різні складові організаційної 

діяльності, як стратегія, стиль лідерства, система винагород, в культурному 

зрізі роблять акцент на однакових нормах, цінностях і санкціях. В свою 

чергу, культурна неузгодженість пов'язана з соціальною напругою в 

організації. 
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Відзначаючи високу науково-теоретичну цінність методики 

конкуруючих цінностей вважаємо за потрібне адаптувати її до реалій 

сучасного українського суспільства. По-перше, ми пропонуємо зменшити 

загальну кількість балів зі 100 до 10, що спростить як відповідь експертів, так 

і роботу дослідників щодо обробки отриманих данних. Також, вважаємо за 

необхідне додати соціокультурний блок питань, що дозволить зя'сувати: 

лояльність щодо організації; сутність та зміст соціальних відносин між 

співробітниками та керівниками організації; соціальні очікування 

співробітників; актуальні інформаційні канали тощо. Адаптована таким 

чином методика конкуруючих цінностей дозволить визначити домінуючі 

ціннісні засади корпоративної культури та напрям її трансформації в 

соціально-економічному просторі України. 

 Отже, дослідження механізму трансформації корпоративної культури 

та тенденцій її розвитку має як науково-теоретичний, так і науково-

практичний вимір. Методика конкуруючих цінностей, за умов відповідної 

адаптації до українських реалій, є такою, що може бути застосована для 

дослідження корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

України. Емпіричне використання зазначеної методики буде здійснено в 

наступному розділі. 

 

3.2. Особливості трансформації корпоративної культури в 

українському  соціумі в контексті результатів експертного опитування 

  

Для визначення детермінант оптимізації української корпоративної 

культури нам було важливо визначити характер та особливості національної 

корпоративної культури. З цією метою нами було проведено три етапи 

експертного дослідження (2012 р., 2014-2016 рр.), отримані данні яких було 

порівняно між собою. Також, для визначення політичних контекстів 

загальнонаціональної корпоративної культури нами були проведені сім 
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фокус групи в Запоріжжі, Черкасах, Києві, Львові (2019-2020рр.) [27; 29; 30; 

31]. 

Учасниками експертного дослідження (2012 р.) були співробітники як 

приватних так і державних установ та організацій. Державні організації та 

установи є органічними елементами українського соціально-економічного 

простору та знаходяться з ним у процесі соціокультурної взаємодії. Сутність, 

спрямованість та якість функціонування державних організацій та установ 

суттєво впливає на розвиток соціально-економічного простору та його 

корпоративної культури.  

Дисфункції корпоративної культури мають прояв як на рівні 

організацій, у тому числі державних, так і на рівні загальнонаціонального 

соціально-економічного простору. Визначення соціокультурних дисфункцій, 

пошук шляхів їх подолання та з'ясування оптимальної спрямованості 

соціокультурних трансформацій є головною метою даного дослідження.  

Розглядаючи корпоративну культуру як складну соціокультурну 

систему що поєднує праксеологічні, аксіологічні, семіотичні елементи за 

допомогою емерджентних зв'язків, що визначає діяльність соціальних 

суб'єктів соціально-економічного проcтору, була поставлена задача 

дослідити її особливості на рівні функціонування як державних так і 

приватних організацій. Методологічною базою даного дослідження є 

діяльнісний підхід [89], за яким соціокультурні трансформації є процесом 

постійним, вони обумовлені зміною об'єктивної реальності з урахуванням 

соціального та історичного часу. Використання даного підходу дозволяє нам 

визначати корпоративну культуру як складну самоорганізуючу систему, що 

складається з трьох підсистем (матеріальна, духовна, художня) кожна з яких 

має рівні у відповідності до структури діяльності людини (пізнавальна, 

трансформаційна, ціннісно-орієнтаційна та комунікативна). Даний підхід 

дозволяє використовувати структурно-функціональний аналіз для 

дослідження корпоративної культури.  
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Методика дослідження базується на синтезі сучасних методів 

діагностики корпоративної культури на основі рамочної конструкції 

конкуруючих цінностей, вихідним положенням якої є наявність в 

корпоративній культурі чотирьох характерних типів цінностних відносин, 

визначаючих діяльність, та відповідно, соціокультурну взаємодію соціальних 

суб'єктів. Вищенаведені цінностні відносини визначаються як «ринок», 

«ієрархія», «клан», «інноваційність» («адхократія»).  

З одного боку, вони протиставлені між собою, а з іншого, створюють 

інтегративну та системну цілісність організацій, виступають як потенціал їх 

розвитку та проявляються на таких організаційних рівнях, як: головні 

характеристики, стиль лідерства, стиль управління, внутрішня інтеграція, 

стратегічна мета, критерії успіху [93]. 

У зв'язку з тим, що методика конкуруючих цінностей створювалась у 

«західному» соціокультурному контексті, що є відмінний від 

соціокультурних умов сучасного українського суспільства, було вирішено 

провести її адаптацію шляхом спрощення шкали з одночасним створенням 

питань другого блоку анкети. Шкала була змінена зі 100 до 10 балів, крім 

того, анкета була складена з двох блоків – один з них, безпосередньо 

питання, що розкривають прояв цінносних відносин «ринку», «клану», 

«ієрархії», «інноваційності» на організаційних рівнях, другий блок 

складається з питань, що розкривають особливості соціокультурної взаємодії 

в трудових колективах [29].  

За основу операціоналізації була прийнята дослідницька модель 

корпоративної культури, праксеологічні, аксіологічні та семіотичні елементи 

якої відповідають матеріальній, художній, духовній підсистемам 

корпоративної культури. Праксеологічний рівень визначається стилем 

лідерства, стилем управління співробітниками, характером співробітництва, 

довірою, якістю функціонування, темпами розвитку.  

Аксіологічний рівень досліджується за допомогою головних 

характеристик діяльності суб'єктів державних організацій, які є соціальними 
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організаціями з корпоративними рисами. Крім того, даний рівень 

визначається соціокультурними основами внутрішньої інтеграції організацій 

та цінностними орієнтаціями співробітників.  

Семіосфера досліджується шляхом визначення: стратегічної мети, 

бажаних очікувань співробітників, якості та характеру комунікацій, джерела 

та надійності інформації. Необхідно враховувати наявність взаєморозуміння 

між соціальними суб'єктами, узгодженість їх соціальних інтересів.  

Для вирішення зазначених задач було проведено комплексне експертне 

дослідження, що складалось з трьох етапів. Для проведення дослідження 

було використовувати метод «снігової кулі» щодо залучення експертів. 

Метод "снігової кулі" було застосовано на першому етапі відбору експертів із 

застосуванням колективної оцінки авторитетності експертів. На цьому етапі 

відбору як критерій нами було використано такі ознаки як рід занять та стаж 

роботи за профілем. На другому етапі відбір експертів відбувався, передусім 

з урахуванням рівня їх компетентності відповідно до мети та завдань 

дослідження. Для її визначення нами було застосовано  метод самооцінки 

експертів за показниками, що характеризують ступінь участі кандидата в 

досліджуваній проблем Згідно цього методу, кожен опитаний експерт 

рекомендує свого знайомого (в нашому випадку – студенти заочної форми 

навчання, що здобували вищу освіту або підвищували кваліфікацію в ЗНУ). 

Відповідно до цього, вибірка експертів формується поступово та 

розгалужується, збільшується як снігова куля. Проте, тут мають місце 

специфічні вікові параметри експертів (18-44 р.), що, на нашу думку є 

виправданим, враховуючи відкриту для експертів, власну життєву та 

соціальну перспективу.  

В нашому випадку, цей спосіб пошуку респондентів є ефективним, 

адже він дозволив віднайти та опитати значну кількість експертів із цієї 

категорії. Так, як сама сукупність за віковими параметрами є важливою щодо 

визначення потенціалу трансформації корпоративної культури, кожному 
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експерту було запропоновано назвати одного або декілька осіб, які входять 

до цієї групи. І таким чином були опитані представники цієї когорти. 

Учасниками першого етапу експертного дослідженя були 

співробітники державних установ [24]. Експерти (46 співробітників різних 

державних організацій) визначали пріоритетність впливу ціностних 

орієнтацій «ринку», «клану», «ієрархії», «інноваційності» на рівнях головних 

характеристик, стилю лідерства, внутрішній інтеграції, стратегічної мети, 

критеріїв успіху.  

Учасники дослідження оцінювали трансформацію корпоративної 

культури, що відбувається в сучасний період, та визначали вектор її 

бажаного розвитку. Для цього експертам необхідно було розподілити бали 

між цінісними орієнтаціями «ринку», «клану», «ієрархії» та «інноваційності» 

таким чином, щоб сума дорівнювала 10 балам. Відповідно, найбільш 

пріоритетний тип ціннісних орієнтацій потенційно міг бути оціненим на рівні 

7 балів, а інші три отримали б за таких умов по 1 балу.  

Акцентування уваги експертів щодо взаємозалежності ціннісних 

орієнтацій, з одного боку, унеможливлювало формальне заповнення анкет, а, 

з іншого, стимулювало експертів щодо більш виважених та адекватних 

оцінок. Питання другого блоку анкети передбачали оцінку соціокультурних 

характеристик (праксіологічних, аксіологічних, семіотичних) за 10-ти 

бальною шкалою, нейтральним значенням якої були 5-6 балів, незначний 

прояв від 1 до 4 балів, більш сильний прояв від 7 до 10 балів.  

В даному випадку, середнє значення шкали складається з двох 

цифрових значень, тобто з 5 та 6 балів. Таким чином, оцінка респондентом 

твердження в 5 балів визначає середнє значення признаку, за силою прояву, з 

потенційними можливостями слабого прояву. Відповідно, 6 балів визначають 

середнє, за силою, прояв признаку з потенційними можливостями сильного 

прояву.  

До праксеологічних характеристик корпоративної культури, в першу 

чергу, необхідно віднести якість послуг, що надають державні організації та 
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установи. Експерти оцінили його на рівні 7 балів, що вказує на прояв 

признаку, який перевищує середній рівень. Необхідно враховувати той факт, 

що таким чином експерти оцінюють, в першу чергу, якість власної 

персоналізованої трудової діяльності.  

Критично оцінюють експерти (на рівні 6,3 балу) зацікавленість 

державних організацій щодо розвитку особистості співробітників, не 

зважаючи на те, що формальні вимоги до їх особистісного фахового 

зростання знаходяться в контексті їх обов’язкових атестацій, підвищення 

кваліфікації, тобто «добровільно-примусових» умов професійного 

самовдосконалення. Таким чином, організації, не зацікавлені у професійному 

зростанні співробітників, апріорі не можуть надавати якісні послуги, хоча 

успішність діяльності організацій визначається експертами вище середнього, 

на рівні 7 балів.  

Обов’язки співробітників державних організацій та установ чітко 

визначені у посадових інструкціях, з метою запобігання дублювання, але 

практична діяльність не вкладається в прописаний алгоритм дій. Відповідно, 

наявність практики дублювання функціональних обов'язків співробітників 

що підтверджується експертами (середній прояв на рівні 6,2 балу), не тільки 

вносить елементи дезорганізації але й створює додаткову соціальну напругу. 

Опосередкованим підтвердженням наявності соціальної напруги є невисокий 

рівень особистої відданості співробітників щодо організації [24]. 

Довіра є одним з головних показників праксеологічних елементів 

корпоративної культури, її рівень є безпосередньо пов'язаним з якістю 

соціальної кооперації та відображається на результатах діяльності соціальних 

суб’єктів. Експерти відмічають не високий рівень довіри керівництва щодо 

співробітників – на рівні 6,5 балу. Таким чином, рівень довіри не набагато 

перевищує нейтральне значення шкали. Співробітники, в свою чергу, також 

не схильні довіряти керівникам, показником цього є не високий рівень 

співробітництва між ними – на рівні 6,1 балу. Рівень співробітництва між 

колегами дещо перевищує рівень співробітництва між керівниками та 
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підлеглими. Співробітництво між колегами експерти визначають на рівні 7 

балів. Дефіцит довіри, таким чином, є характерною рисою соціокультурної 

взаємодії між соціальними суб’єктами, які можуть мати як однаковий так і 

різний, статус.  

Показником успішної діяльності організації, адекватній сучасним 

соціокультурним трансформаціям соціального простору, є темп їх розвитку. 

Щодо організацій державного сектору експерти визначають середній темп 

розвитку на рівні 6,4 балу з незначною позитивною динамікою. Рівень 

співробітництва між працівниками різних структурних підрозділів ми 

вимірювали за взаємодією «колеги – колеги» та «співробітники – керівники» 

та отримали показнк 5,9 балу. Експерти визначають не великий рівень 

співробітництва між керівниками різних структурних підрозділів що має 

показник 6,3 балу. Дані показники рівня співробітництва вказують з одного 

боку на проблеми внутрішньої інтеграції та пов’язану з цим соціальну 

напругу та з іншого боку, на прихований соціальний конфлікт.  

Пріоритетність особистого спілкування з керівниками у порівнянні з 

письмовими розпорядженнями та офіційними зборами свідчить про перевагу 

неформальних комунікацій над формальними, які в свою чергу 

функціонують як механізм легітимації та реалізації неформальних 

управлінських рішень. Щодо пріоритетного джерела інформації експерти 

визначають перевагу спілкування між колегами над офіційними джерелами 

(зборами колективу) таким чином, виказується недовіра, що є наслідком 

різних та не узгоджених соціальних інтересів керівників та співробітників. 

Своєчасність та відповідно, якість інформації що отримується, оцінюється 

експертами на рівні 7 балів, що дещо більше ніж нейтральний рівень в 5-6 

балів. Відзначаємо дисфункції зворотного зв'язку в системі корпоративної 

культури у вигляді затримки інформації, інформаційний шум, що пов’язано з 

проблемам формального та неформального контролю над символічними 

ресурсами. 
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Характерна риса соціальної взаємодії «керівник – співробітники» 

полягає у не високих показниках порозуміння. Керівники дещо вище 

середнього оцінюють рівень відповідальності співробітників на 6,5 балу. 

Співробітники, в свою чергу, оцінюють незаангажованість та логічність дій 

керівників на 7 балів. Таким чином, відповідне оцінювання відбивається на 

рівні праксеології, впливає на формування ціннісних орієнтацій та визначає 

особливості комунікації.  

Рівень «демократичності» керівників у вигляді практики порадитись з 

співробітниками проявляється з незначним перевищенням середнього рівня 

та має 6,4 балу. Відповідно, є практика даної соціальної взаємодії але вона не 

є визначальною для соціальних відносин між керівниками та 

співробітниками. Амбівалентність ціннісних орієнтацій співробітників 

фіксується експертами під час визначення пріоритетності символічних 

ресурсів. З одного боку експерти більш пріоритетними визнають позитивні 

стосунки з колегами (8 балів), а, з іншої, зацікавленість в командній роботі є 

нижче, на рівні 7,3 балу. В свою чергу економічна складова символічних 

ресурсів, на думку експертів, переважає соціальну. Виходячи з цього 

зацікавленість у збережені робочого місця є доволі високою (7,7 балу), що є 

більше, ніж потреба в соціальній підтримці (7 балів).  

Підтвердженням даного висновку є твердження експертів щодо 

необхідних організаційних змін, для покращення морального та 

матеріального самопочуття співробітників: бажання реформувати систему 

розрахунку заробітної плати (7,5 балу) переважає над необхідністю 

реформування управлінської культури (6,6 балу). Крім того, бажання змінити 

умови праці, за пріоритетністю знаходиться на рівні бажання змінити 

управлінську культуру (6,6 балу). У порівнянні з економічними факторами, 

як зазначають експерти, покращення соціальних відносин є менш 

актуальним.  

Відповідність тенденцій розвитку організацій бажаним очікуванням 

експерти оцінили на рівні 5,4 балу. Темп та напрям розвитку організацій та 
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установ, де працюють експерти, як їх службовці, не є бажаним але 

оцінюються задовільно, тобто до них можливо пристосуватись.  

Експерти визначають реалізацію в повсякденних практиках 

індивідуалістичних цінностей, й, одночасно визнають потреби в спільних 

цінностях які спрямовані на внутрішню інтеграцію спільноти. Відповідно, 

соціокультурна напруга обумовлена ціннісним протистоянням між бажаними 

соціальними відносинами, й, тими практиками повсякденної діяльності, що 

їм не відповідають.  

За методикою конкуруючих цінностей експерти визначили 

співвідношення між ціннісними відносинами за типами (ринкові, кланові, 

ієрархічні, інноваційні (адхократичні)), що мають прояв на рівнях 

управління, внутрішньої інтеграції, ресурсах розвитку, засобах досягнення та 

сутності успіху організації. Виходячи з даних умов, експерти визначили 

прояв клановості (соціальні відносини за типом родинних), як в даний 

момент, так і найбільш бажану силу прояву, на їх думку, в майбутньому на 

рівнях: головних характеристик, загального стилю лідерства, загального 

стилю управління, внутрішньої інтеграції, стратегічної мети, критеріїв 

успіху. Бажаний вектор трансформації даного показника експерти визначили 

за напрямом збільшення клановості. Найбільша відмінність між показниками 

бажаного та реального складає 1,4 балу – головні характеристики організацій 

не відповідають бажаним соціальним відносинам кланового (сімейного) 

типу.  

Не задовольняють експертів діючі, на цей час. соціальні відносини 

внутрішньої інтеграції – відмінність між показниками реального та бажаного 

складає 0,9 балу. Різниця між реальним та бажаним рівнем актуалізації 

гуманих соціальних відносин щодо стратегічного цілепокладання складає 0,9 

балу та свідчить про потреби співробітників в даних соціальних відносинах. 

Відмінність між реальним та бажаним проявом гуманних соціальних 

відносин у визначені критерію сутності успіху організації складає 0,8 балу та 
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вказує на протиріччя між індивідуальним успіхом співробітника та успіху 

організації в цілому.  

Інноваційні складові та їх прояв на організаційних рівнях (головних 

характеристик, загального стилю лідерства, загального стилю управління, 

внутрішньої інтеграції, стратегічної мети, критеріїв успіху) на думку 

експертів, не стимулює розвиток організації. Таким чином, експерти 

вважають за необхідне збільшити прояв інноваційності на рівні критеріїв 

успіху на 0,7 балу, за іншими рівнями пропонується збільшити 

інноваційність на 0,2-0,5 балу.  

Жорсткі ринкові умови сучасності мають прояв в діяльності державних 

організацій та викликають їх критичне сприйняття співробітниками. Прояв 

ринкових стосунків, на думку експертів, не тільки об’єктивна реальність, 

вони необхідні для розвитку соціальних структур але їх вплив необхідно 

зменшити: на 0,7 балу – щодо головних характеристик та стилю лідерства; на 

0,6 балу – щодо внутрішньої інтеграції; на 0,6 балу – щодо визначення 

стратегічної мети; на 0,4 балу – щодо критеріїв успіху. 

На думку експертів, розмір, силу та прояв ієрархічної структури 

організації необхідно зменшити на 1 бал – на рівні критеріїв успіху; на 0,9 

балу на рівні головних характеристик; на 0,3 балу – на рівні стилю лідерства; 

на 0,6 балу на рівні управління, на 0,5 балу – на рівні внутрішньої інтеграції, 

на 0,6 балу на рівні стратегічної мети.  

Зробимо висновки за результатами даного експертного дослідження 

(N 46). Праксеологічний аспект функціонування корпоративної культури 

державних організацій має прояв у визначенні рівня якості функціонування 

даних організацій. В даному випадку якісні показники державних організацій 

знаходяться на рівні 7 балів, що трішки перевищує нейтральні показники, які 

ми визначаємо на рівні 5-6 балів, де 5 балів – це нейтральне значення з 

потенційною тенденцією негативних або слабких проявів, а 6 балів –

відповідно нейтральне значення з потенційною можливістю позитивних або 

сильних проявів.  
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Функціональні обов’язки співробітників можуть дублюватись, що, 

відповідно, не сприяє зростанню якості роботи, створює додаткову соціальну 

напругу та вносить елементи дезорганізації. Невисокі показники успішності 

державних організацій, які на 1 бал перевищують середній рівень, 

корелюють з невисоким рівнем довіри між керівниками та їх 

співробітниками, відповідно, експерти зафіксували негативну соціальну 

кооперацію. Рівень співробітництва між колегами вище, ніж між керівниками 

та співробітниками, що дає можливість сформулювати припущення щодо 

спрямування солідарності між колегами – захист своїх інтересів від утисків з 

боку керівництва. 

Семіотичний аспект функціонування корпоративної культури ми 

розглядаємо за контекстом визначення джерела, якості та своєчасності 

інформації, виходячи з розуміння інформації як системного обґрунтування 

реальності що має в собі потенціал її трансформації. Виходячи з отриманих 

даних, найбільш пріоритетним, й, відповідно, надійним та функціональним 

джерелом інформації є особисте спілкування з колегами. На другому місці за 

надійністю є особисте спілкування з керівництвом, далі йде письмове 

розпорядження, загальні збори та офіційні видання установ та організацій. 

Відповідно, найбільш об’єктивна, на думку експертів, є інформація, яку 

створюють колеги. Той факт, що інформація, яку створюють співробітники, 

викликає більшу довіру, ніж інформація від керівництва, свідчить про 

наявність протилежних та неузгоджених смислів, потреб та соціальних 

інтересів по лінії співробітники / керівники.  

Крім того, взаємопорозуміння у вигляді взаємного визнання заслуг 

перед організацією по лінії співробітники / керівники, на невисокому рівні: 

керівники не бачать сумлінності у власних співробітників, а ті, в свою чергу, 

не співпрацюють з керівництвом. Таким чином, ми спостерігаємо 

прихований соціальний конфлікт між співробітниками та керівництвом. Їх 

соціальні інтереси протирічать між собою, що підтверджується низьким 

рівнем довіри та співробітництва. 
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Аксіологічний аспект корпоративної культури державних організацій 

характеризує, з одного боку, амбівалентність ціннісних орієнтацій 

співробітників, а з іншого, необхідність загальної корекції системи цінностей 

на засадах соціального компромісу та соціальної відповідальності. Експерти 

вказують на недостатню реалізацію в діяльності державних організацій 

цінностей сімейного типу з одночасним повсякденним фактом 

гіпертрофованої реалізації в державних організаціях ієрархічних та ринкових 

ціннісних орієнтацій. Таким чином, ціннісні протиріччя та неузгодженість 

соціальних інтересів визначають сутність та характер соціокультурної 

взаємодії в організаціях.  

Соціальні очікування, на думку експертів, щодо трансформації 

корпоративної культури спрямовані на надання цьому соціокультурному 

процесу гуманістичного спрямування. Є соціальна потреба щодо зміни 

ціннісних орієнтацій на засадах соціальної відповідальності. В контексті 

вищеперерахованого, зменшення ієрархічної складової корпоративної 

культури є необхідним для досягнення ціннісного консенсусу та позитивної 

соціальної кооперації. Однією з головних умов потенційної успішності 

гуманістичної трансформації корпоративної культури є задекларована 

готовність управлінців середньої ланки практично реалізовувати принципи 

соціальної відповідальності.  

Для наступного етапу дослідження (див. додаток І) склад експертів, у 

кількості 60 осіб визначався на засадах актуальності, для їх професійної 

діяльності, даної проблематики. Експертами були працівники громадських, 

освітянських, державних та приватних установ. Переважну більшість 

експертів складали найманні працівники (керівники та співробітники), також, 

серед експертів були власники приватних підприємств. Аналітичний опис 

даного дослідження міститься в додатках (див. додаток І). Експерти дійшли 

висновку, що в сучасних українських установах та організаціях відчувається 

брак соціальних довіри, відповідальності та взаємодопомоги. Це вказує на 
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гостру нестачу таких соціальних стосунків, які сприяють соціальній 

інтеграції в трудових колективах.  

Можливо зробити висновок щодо бажання збільшити рівень 

підприємницької відданості справі. Тобто, жорстка орієнтація на досягнення 

поставленої мети є у наявності, але, враховуючи експертні оцінки щодо 

бажаності змін даного показника, можливо зробити висновок щодо 

розбіжностями між організаційною загальною метою та індивідуальними 

цілями співробітників. Мета, яку формулюють керівники не вигідна 

підлеглим, не задовольняє їх соціальні інтереси. 

Висновок щодо наявності жорсткої формальної ієрархії, що погано 

сприймається більшістю експертів, підкріплюється даними щодо бажаних 

трансформацій. Репресивне управління, є загальновживаним саме з причини 

невідповідності соціальних інтересів керівників та підлеглих.  

Але, за умов сильного загального культурного потоку, що демонструє 

альтернативні (постмодерні) можливості як управління так і індивідуальної 

кар'єри, репресивне управління має суттєві обмеження. Трудова та 

інтелектуальна міграція, освітні та професійні програми міжнародних 

інституцій, інформаційні технології та іноземні кампанії що працюють на 

вітчизняних ринках об'єктивно підривають засади даної управлінської 

практики.  

Крім того, опосередковано це вказує на незадовільну якість соціальних 

стосунків, їх спрямованість на задоволення потреб керуючої меншості за 

рахунок потреб більшості працівників. Морально-етичні та професійні якості 

лідерів не подобаються підлеглим, відповідно, останні не хочуть виконувати 

їх розпорядження бо лідери є такими лише формально – за посадою. Якість 

управління за таких умов є низькою – невиконання (явне або приховане) 

розпоряджень, є ознакою управлінської практики.  

Для загального стилю лідерства є характерною значна жорсткість та 

агресивність, що погано сприймається співробітниками. Відповідно, людей 

не влаштовує репресивне управління а ні за змістом, а ні за формою – 
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таємний саботаж завжди супроводжує дану управлінську практику. Експерти 

вважають бажаним: посилення демократичності та солідарності щодо 

управління найманими працівниками та посилення індивідуальної свободи та 

відповідальності за власні дії. 

Аналіз дослідження дає підстави стверджувати, що на думку експертів 

сучасні українські організації внутрішньо інтегровані переважно за рахунок 

формальної ієрархії що виступає як механізм реалізації репресивного 

управління. Слабо представлені синергетичні ресурси соціальної довіри та 

відповідальності як з боку керівників, так і з боку співробітників. Навпаки, 

відчувається потреба щодо розвитку загального об'єднавчого соціального 

інтересу, необхідного для розвитку спільноти як за локальним, так і 

глобальним виміром. Мова йде про своєрідний блок перекладу та узгодження 

між різними соціальними смислами різних за стратифікацією соціальних 

груп. На думку експертів бажано посилити довіру та співучасть 

співробітників в управлінні.  

Також дане дослідження дає підстави стверджувати, що розвиток 

людських ресурсів не є визначальним фактором успіху для сучасних 

українських установ та організацій. Експерти вважають бажаним збільшити 

показники розвитку людських ресурсів. Експерти формулюють необхідність 

нових засад успіху та стратегічної мети, як механізму його здобуття. 

Вищенаведені засади повинні базуватись на поєднанні інноваційності та 

конкурентоспроможності з соціальним розвитком гуманістичного 

спрямування. Успішність організацій та установ, на думку експертів, 

повинна реалізовуватись шляхом зростання успішності співробітників, їх 

соціокультурним розвитком. Одночасно вказується на неприйняття даних 

принципів сучасним керівництвом українських організацій та установ.  

Аналіз другої частина анкети дозволяє розставити певні акценти 

стосовно експертних суджень за напрямами праксеології, семіотики та 

аксіосфери української корпоративної культури. Прямі та проекційні питання 

розкривають як суперечливість суджень, так і поширену «нещирість» 
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відповідей, що підтверджується практиками подвійної моралі, 

амбівалентністю та гострою нестачею позитивних та гуманних загальних 

ідеологічних засад. 

Зробимо попередні висновки. Так, експерти відзначили гостру потребу 

цінностей моделі «Клан» (м'який патерналізм, взаємодопомога). Соціальна 

довіра між співробітниками значно вища, ніж між співробітниками та 

керівництвом. Є незадоволена потреба в цінностях «підприємницького 

ризику». Амбівалентним виявилось ставлення експертів щодо відданості 

справам організації. Експертам не подобається, що інтереси організації є 

більш важливими, ніж інтереси співробітників. Також реаліями є репресивне 

управління та надмірна ієрархічність. Є гостра потреба в лідерах-менторах, 

які можуть навчити співробітників. Співробітники декларують бажання 

приймати участь в прийнятті управлінських рішень. Розвиток людських 

ресурсів та інноваційних технологій не є пріоритетом для українських 

організацій. 

Для третього етапу експертного дослідження було залучено 336 

експертів (власників бізнесу, керівників структурних підрозділів в приватних 

та державних установах, службовців, інженерів та робітників). Анкета, на 

питання якої відповідали експерти, була протестована під час попередніх 

експертних досліджень (N46, N60). Статистичні та графічні данні 

дослідження містяться в додатках (див. додатки А, Г). 

Таким чином, зазначимо, що «керівники» як в приватних, так і в 

державних структурах задоволені рівнем патерналізму та відчувають себе 

«батьком» щодо залежних від них співробітників. На відміну від них, офіс-

менеджери, службовці державних установ, інженерио-технічні працівники, 

робітники, й, навіть власники хочуть більш «сімейних» стосунків в трудових 

колективах.  

Можливо зробити висновок щодо бажання збільшити рівень 

інноваційної та підприємницької відданості справі. Розмір збільшення не 

досить великий та складає в середньому 0,3 балу. Інакше кажучи, більшість 
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суб’єктів соціально-економічної простору не усвідомлюють розмір 

технологічної та інституційної відсталості в Україні. 

Низький рівень лояльності щодо організації більшості експертів (52,3% 

оцінили рівень лояльності від1 до 5 балів) свідчить про незадовільні 

соціальні відносини: не має сенсу проявляти відданість організації, якщо тобі 

не віддячать. Тобто символічний інтеракційний ресурсний обмін значно 

деформований в бік задоволення потреб власників та керівництва за рахунок 

інтересів найманих працівників. 

Жорсткі ринкові стосунки відзначаються офіс-менеджерами, 

службовцями державних установ, інженерно-технічними працівниками. 

Тобто, конкретні виконавці робіт відчувають адміністративний тиск. 

Схожими є характеристики з боку робітників та само зайнятих. Вони схожі 

на параметри, які зазначили офісні співробітники. Зазначимо доволі високий 

рівень ієрархічних стосунків в сфері бізнесу та державному управлінні. В 

державному секторі ієрархічність значно більше ніж в приватному. 

Зазначимо виявлені закономірності. Так, приватні власники та 

керівники державних установ більш високо оцінюють наявні лідерські якості, 

маючи на увазі самих себе. Середня управлінська ланка налаштована значно 

критично, мабуть не відчуває до себе доброзичливу опіку з боку керівництва. 

Проаналізувавши позиції не керівників, зазначимо подібність позицій 

офісних менеджерів та службовців установ, інженерно-технічних працівників 

державних та приватних підприємств, так само, й, робітників підприємств 

різних форм власності. Дійсно, схожість професійної діяльності дозволяє нам 

робити припущення щодо її впливу на схожість їх суджень.  

Підсумуємо попередні результати проведеного експертного 

дослідження. Так, на сьогодні в системі корпоративної культури 

переважають соціальні моделі «Ринок» (3,3 бали) та «Ієрархія» (2,4) над 

«Кланом» (2,2 бали) та «Іноваційністю» (2,1). В перспективі бажаних 

трансформацій експерти надають перевагу «Клану» (3,4 бали) та «Ринку» 

(2,6 бали) щодо «Інноваційності» (2,4) та «Ієрархіі» (1,6 балів). 
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В даному випадку «Клан» це модель бажаного патерналізму, з 

елементами корпоративізму, коли співробітник відмовляється від частини 

власних прав на користь керівників за умов їх «батьківського» піклування 

щодо підлеглих. Прикладом амбівалентної свідомості є визначення 

респондентами важливості ринкових відносин та цінностей свободи. В той 

самий час, викликає хвилювання відсутність розуміння необхідності 

впровадження інноваційності.  

Використавши питання – фільтр («Якщо необхідно, співробітники 

затримаються на роботі після закінчення робочого дня та не відчують 

незадоволення»), ми аналітично розділили (див. додатки Б, В) загальний 

масив експертів (N 336) на «лояльних» щодо організації (N 165), й, «не 

лояльних», щодо організації експертів (N 171). Це дозволило нам визначити 

загальні характеристики як актуальної, так і бажаної корпоративної культури, 

й, визначити її два найбільш поширені типи. 

Порівнюючи розподіл балів щодо цінностей «клан», «ринок», 

«ієрархія», «інновація» («адхократія») серед експертних груп (N 336, N 165, 

N 171) зазначимо, що визначення їх актуального стану є дуже схожими. Так, 

майже одностайною є думка експертів щодо актуальної зараз ваги цінностей: 

«ринку» на рівні 2,7-2,8 балу; «ієрархії» на рівні 2,4-2,7 балу, «інновації» на 

рівні 2,3 балу.  

Що стосується цінностей «клану» та «ієрархії», то визначення 

експертів є більш диференційованими. Зазначимо, що «лояльні» експерти 

(N 165) визначили актуальні цінності «клану» на рівні 2,6 балу, тоді як «не 

лояльні» (N 171) визначили данні цінності на рівні 2,2 балу. Актуальні 

цінності «ієрархії» «лояльні» експерти (N 165) визначили на рівні 2,4 балу а 

«не лояльні» (N 171) визначили данні цінності на рівні 2,7 балу. 

Також ми відзначаємо схожість бажаних соціальних очікувань 

експертів щодо напряму трансформації корпоративної культури. Експерти 

(N 336, N 165, N 171) бажають збільшити: рівень цінностей «клану» до 3,2-

3,3 балу, а рівень цінностей «інновація» («адхократія») до 2,5 балу. Разом з 
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тим, експерти бажають зменшити: рівень цінностей «ринку» до 2,1-2,2 балу, 

а рівень цінностей «ієрархії» до 1,9-2,1 балу. 

Щодо соціокультурного блоку питань ми відзначаємо диференціацію 

суджень експертів. Так, розвиток особистості є важливим для організацій в 

яких працюють «лояльні» експерти (N 165), на відміну від «не лояльних» 

(N 171). Обов’язки співробітників є чіткими та не дублюються в організаціях 

«лояльних» експертів (N 165), на відміну від «не лояльних» (N 171). На 

підтвердження нашого спостереження щодо амбівалентної свідомості усіх 

експертів (N 336, N 165, N 171), є їх загальне визначення щодо успішності їх 

організацій та високої якості товарів та послуг, що вони виробляють. 

Більшість «лояльних» експертів (N 165) переконані, що керівники 

організацій довіряють співробітникам. Серед «не лояльних» експертів 

(N 171) близько половини вважають, що керівники організацій довіряють 

своїм співробітникам. 

Також, «лояльні» експерти (N 165) високо оцінюють рівень 

співробітництва між колегами з різних відділів. Серед «не лояльних» 

експертів (N 171) близько половини вважають так само. Зазначимо, що 

«лояльні» експерти (N 165) високо оцінюють рівень співробітництва між 

керівниками різних структурних підрозділів. Навпаки, «не лояльні» експерти 

(N 171) вказують на низький рівень співробітництва між керівниками різних 

структурних підрозділів. 

Дещо парадоксально виглядає точка зору «не лояльних» експертів 

(N 171), щодо того, що їх керівники надають чіткі розпорядження та 

ставляться до них об’єктивно. Разом з тим, головні очікування від 

організацій мають спільні риси для експертів усіх груп. Це такі пріоритети, 

як: збереження робочого місця, соціальна підтримка та позитивні стосунки з 

колегами, командна робота. Також експерти (N 336, N 165, N 171) бажають 

позитивних трансформацій системи оплати праці. Разом з тим, більшість «не 

лояльних» експертів (N 171) хочуть збільшити соціальну справедливість в 

стосунках між колегами та покращити управлінську культуру. Зазначимо, що 
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«не лояльні» експерти (N 171) є найбільше деідеологізованими. Так, вони не 

бачать загальної ідеології в організаціях і вказують на пріоритет власних 

індивідуальних цінностей. 

Чітко диференціює експертів бачення соціальної перспективи розвитку 

організацій. Якщо для більшості «лояльних» експертів (N 165) тенденції 

розвитку організацій відповідають їх бажанням, то для більшості «не 

лояльних» експертів (N 171) такі тенденції є не бажаними. Графічні та 

статистичні данні дослідження містяться в додатках (див.додатки Б, В, Г, Д). 

Анкета експертного опитування міститься в додатку Є. Програма 

дослідження міститься в додатку Е. 

Отже, методика конкуруючих цінностей дозволяє проводити 

дослідження корпоративної культури акцентуючи увагу на особливостях 

внутрішньої інтеграції, стилях управління та динамічності й інноваційності, 

але, за сучасних українських реалій використання вищенаведеної методики, її 

валідність у повному обсязі реалізується за допомогою додаткових питань, 

соціально та соціокультурно зорієнтованих. Формулювання питань 

враховують, як національну соціокультурну специфіку, так, і відображають 

світовий досвід щодо вивчення корпоративних культур. 

Розуміючи, що вплив корпоративної культури виходить за межі 

соціально-економічного простору, зазначимо, що політична культура [132] та 

оцінка соціально-політичної та соціально-економічної ситуації сучасними 

українцями крізь призму «ми / вони» не вкладається повністю а ні в 

плюралізм а ні в корпоративізм. Теорія плюралізму та практика 

корпоративізму є дієвими інструментами розвинених суспільств, що 

допомагають їм здійснювати пошук та реалізацію національного консенсусу, 

як відповідь на сучасні виклики глобального світу. 

Для дослідження корпоративної культури в політичному контексті 

корпоративізму ми вирішили організувати й провести серію фокус групових 

досліджень в різних обласних центрах України. Методика якісних 

досліджень [42; 167] дозволяє нам висвітлювати латентні соціокультурні 
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трансформації. Нам було цікаво визначити, наскільки схожими або навпаки, 

відмінними, будуть висловлювання інформантів з різних регіонів України. 

Враховуючи те, що пересічні громадяни України навряд чи обізнані щодо 

сучасних соціально-економічних та соціально-політичних концепцій, ми 

уникали прямих питань, як щодо корпоративізму, так і плюралізму.  

Були використані проекційні питання (див. додаток Ж), які визначали 

корпоративізм як пріоритет групових цінностей над індивідуальними, сильну 

державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль над індивідом. Також, 

плюралізм ми визначили, як особисту свободу, реалізацію власної мети, 

самоорганізацію, особистісний вимір заможного і щасливого життя, захист 

прав і свобод людини. Зрозуміло, що це є дуже спрощена конструкція але 

вона дозволяє нам зробити аналіз отриманих результатів.  

У травні-червні 2019 року разом з ГО «Соціальні дослідження та 

тренінгові компанії» ми провели фокус групи в м. Запоріжжя, м. Черкаси, 

м. Київ. Питання гайду містяться в додатках (див. додаток Ж). Інформанти на 

даних фокус групах, відзначили перевагу плюралістичних цінностей 

(«народ», «місцеві громади», «відповідальність кожного») але також 

інформанти підкреслили важливість впливу державних інституцій 

(«держава», «Президент», «Верховна рада»). Відбувається симбіоз 

плюралізму з корпоративізмом, який розкриває вислів інформанта: «Від 

відповідальності кожного до відповідальності загальної». 

Інформанти в Києві визначили симбіоз плюралістичних цінностей та 

корпоративізму, який має більш жорсткі риси («закон», «лідер», «порядок», 

«поліція»). На нашу думку, плюралістичні цінності домінують («ми самі і є 

суспільство», «громадські організації», «у всіх різні цінності») але визнається 

важливість корпоративізму («порядок», «дотримання законів», «поліція», 

«суд»). Інформанти в місті Запоріжжя визначили симбіоз цінностей з 

відчутним нахилом в бік корпоративізму. 

Інформанти в Києві артикулювали як плюралістичні цінності, так і 

цінності корпоративізму, але, на нашу думку, плюралістичні є більш чіткими 
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(«власний розвиток», «толерантність до інших етносів», «власний спокій та 

захищеність»). Цінності корпоративізму дещо розмиті та мають прояв як: 

«ідея розвитку держави» та «пишатись тим що ти українець». 

Інформанти в Запоріжжі висловили прагнення подолати 

соціокультурну розірваність на засадах рівності в правах усіх громадян 

України, незалежно від мовно-етнічної та територіальної приналежності 

(плюралістичні цінності). Значною є цінність інтеграції на засадах 

узгодження інтересів в форматі національної держави (цінності 

корпоративізму).  

Таким чином можемо зробити висновок, що українці уникають 

жорсткого плюралізму або корпоративізму. Навпаки, вони демонструють 

прагнення моделювати їх в м'який, можливо навіть амбівалентний формат. В 

основі взаємодії суспільства та держави повинен бути пріоритет особистих 

прав і свобод, який повинна захищати держава, як арбітр, що узгоджує 

інтереси різних груп в суспільстві.  

Для більш детального уточнення наших гіпотез ми провели у лютому 

2020 року фокус групи в Запоріжжі, Черкасах, Києві, Львові. Для нас було 

цікаво те, що ціннісні характеристики інформантів в різних регіонах 

виявились дуже схожими. Таким чином, ми отримали можливість 

систематизувати та впорядкувати їх оцінки, як: позитивні, негативні та 

контраверсійні. 

Позитив 

 

Негатив 

 

Контраверсійні 

«Заможні українці, 

успішна Україна» 

«Справедливий закон для 

всіх» 

«Захист прав і свобод 

громадян це обов’язок 

держави» «Україна це 

 «Ми здатні навести 

порядок»  

 «Стратегія 

української перемоги» 

«Ми це порядок» 

 «Українці 

допомагають один 

«Нам потрібна перемога» 

«Українці господарі в своїй 

державі» 

 «Українці понад усе» 

«Разом до перемоги». 
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країна вільних та 

щасливих людей»  

«Україна майбутнього». 

«Ми сильні, розумні, 

успішні» 

 

одному» 

 

Ми визначили, якщо інформанти розуміють слова «заможність», 

«успіх», «сила» в контексті здобутків усього суспільства, а не окремих його 

представників, то це їм дуже подобаються. Слова «щастя» й «воля» 

знаходять у інформантів підтримку та позитивний відгук навіть на рівні 

архетипу українця. Також ми спостерігаємо прагнення до соціальної 

справедливості. Відповідно, поняття «Справедливість» та «Закон» для усіх 

членів суспільства, не залежно від майнового та соціального статусу 

знаходять підтримку в інформантів усіх фокус груп. 

Чіткий негатив та асоціації з тоталітаризмом (комунізм, нацизм) 

викликали фрази, що вказують на потенційний примус («ми це порядок»), що 

сильно дратувало інформантів. Ми можемо зробити висновок, що, 

переважно, українці не хочуть «радянщини» в новому форматі, попри деяку 

ностальгію щодо власної молодості, яка у частини інформантів прийшлась на 

часи СРСР. Ті інформанти, кому сподобався конструкт «порядок», розуміють 

його як можливість щось робити самому особисто, або бути долученим до 

впорядкування в країні. Враховуючи емоційне забарвлення висловлювань 

інформантів, зазначимо, якщо постає вибір між тоталітаризмом та безладом, 

то українці тяжіють до анархії. З одного боку, це корелює з їх архетипом, а, з 

іншого, з їх історичним досвідом. Ризики від тоталітаризму є занадто 

відчутними для їх історичної пам'яті. 

Отже, якісна методика фокус груп дозволяє визначити цінності 

українців. Щодо цінностей плюралізму та корпоративізму ми визначили 

тренд, щодо їх симбіозу [30]. Модель даних цінностей базується на бажанні 

реалізації прагнення до особистої свободи, що захищається державою. 



 183 

Українці не бажають поступатися власними свободами на користь держави. 

Навіть потенційна можливість цього їх дратує та лякає. Одночасно з цим, 

інформанти продемонстрували бажання не витрачати власних ресурсів щодо 

захисту прав і свобод. На їх думку, цим повинна перейматись держава.  

 Підсумовуючи, зазначимо, що корпоративна культура досліджується 

нами в контекстах діяльності суб'єктів соціально-економічного простору що 

належать до різних соціальних груп. Відповідно, вона функціонує як складна 

соціокультурна взаємодія соціальних суб'єктів з метою задоволення 

соціальних інтересів за відповідних умов, що постійно змінюються. Для 

дослідження складної субкультурної взаємодії в полі загального культурного 

контексту нами використана синтетична методика, що доповнює методику 

конкуруючих цінностей праксеологічним, семіотичним, аксіологічним 

аспектами та соціокультурною специфікою українського корпоративного 

середовища. 

Експертні відповіді та судження, їх аналіз та інтерпретація з одного 

боку вказують на наявність вищеозначених специфічних соціокультурних 

ознак, а, з іншого, дозволяють визначити позитивні тенденції: спільнота 

українського соціально-економічного простору намагається віднайти 

соціокультурний алгоритм, що враховує історико-культурний досвід та 

критично його переосмислює з метою трансформації в контексті сучасного 

глобального соціокультурного розвитку. Обережний оптимізм, що виказують 

експерти щодо бажаного майбутнього дає підстави стверджувати що 

розвиток української корпоративної культури збереже власну само 

ідентифікаційну особливість, але поступово більш гуманістичні цінності 

закріпляться в самосвідомості української спільноти. 

Експерти демонструють значну суперечливість суджень, що, на нашу 

думку обумовлено спадком від тоталітарного минулого. Особливо це 

стосується питань, що визначають стосунки між співробітниками та 

керівництвом. Більшість експертів оцінюють якість управлінської культури 

незадовільно, але одночасно їх керівництво надає чіткі розпорядження та 
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цінує підлеглих за їх сумлінність. Це обумовлено, на нашу думку, 

українською ментальністю, яка акцентує увагу на бажаній індивідуальній 

успішності що підкріплена соціальною нерівністю.  

Саме тому, якщо начальник не цінує працівника, то останній не 

успішний не стільки за фахом, скільки по життю. Відповідно, подібні 

«суперечливі» відповіді насправді висвітлюють національні особливості 

української корпоративної культури. Процес трансформації загальної 

культури та корпоративної культури, як її елементу, є постійним – зміни 

соціальних та природних умов життя, необхідність їх осмислити та 

пристосувати під задоволення потреб людини обумовлюють їх глибинний, 

раціональний зміст.  

Праксеологічний вектор корпоративної культури демонструє 

незадовільну якість управлінської культури. Спостерігаємо відсутність 

креативних та харизматичних лідерів. Крім того, обмеження індивідуальності 

працівників відбувається за умов жорсткої формальної ієрархії та перевищує 

необхідні (для внутрішньої інтеграції організацій та установ) параметри. 

Семіотичний вектор, його особливість полягає у наявності, зіткненні та 

протистоянні власних смислів різних соціальних суб'єктів, завдяки якому 

вибудовується загальний смисл та передчуття загального майбутнього 

соціальної групи. Семіотичний простір складається з великої кількості 

смислових систем між якими відбувається зіткнення, напруга та 

протистояння.  

Зростання напруги (зіткнення та протистояння різних ідеологічних 

смислів різних соціальних груп) в соціокультурному середовищі пов'язано із 

зростанням його загальної інформативності яка призводить до вибуху в точці 

біфуркації - з'являються різноспрямовані вектори розвитку, які, в свою чергу, 

є однаково потенційно вірогідними. Причинно-наслідкова детермінація 

здійснюється після випадкового обрання одного з варіантів, вже на стадії 

відсікання не реалізованих шляхів соціокультурного розвитку. Починається 
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поступовий соціокультурний розвиток обраного напряму руху суспільного 

загалу. 

Аксіосфера демонструє конфліктне зіткнення цінностей двох 

соціальних груп: тих хто керує та тих, ким керують. Для більшості найманих 

працівників бажаними, але не реалізованими за сучасних умов, є цінності 

патерналізму. Але культурна особливість української спільноти стосується 

своєрідного розуміння патерналізму, має прояв не бажання обмінювати 

індивідуальні свободи на опіку з боку керівництва. 

Для керівників актуальними є цінності соціального домінування – чим 

краще керівник їх реалізує, тим успішнішою буде його управлінська кар'єра. 

Такий собі «соціальний дарвінізм», підкріплений з одного боку минулим 

досвідом командно-адміністративної системи, а з іншого, сучасними 

цінностями епохи постмодерну (споживай будь-який ресурс, чим більше - 

тим краще). 

Актуальним, але, поки ще не реалізованим для української спільноти 

загалом та для соціально-економічного простору зокрема, є формування 

інтеграційних цінностей на консенсусних засадах соціальної 

відповідальності. Крім того, актуальним є симбіоз корпоративізму та 

плюралізму. Відповідно корпоративна культура в соціально-економічному 

просторі виступає як поле боротьби між різними соціальними інтересами: 

для керівників актуальною є реалізація контролю та утримання усіх видів 

символічного капіталу, для підлеглих актуальними є індивідуальні вітальні 

цінності, що об'єктивно вступають в протиріччя з соціальними інтересами 

керівників. 

Але, тенденції трансформації корпоративної культури виглядають 

таким чином, що відбувається співіснування її двох типів: корпоративної 

культури у вигляді симбіозу тоталітарних норм, правил та санкцій з 

жорсткими ринковими настановами («ринок-ієрархія») та корпоративної 

культури («ринок-клан-інновація») з перевагою більш ліберальних цінностей 

інформаційного суспільства. Для першої характерним є наявність жорсткої 
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ієрархії з високим профілем, репресивне управління, агресивний 

менеджмент, відсутність соціальної довіри та відповідальності, прихований 

конфлікт між керівниками та підлеглими, негативна мотивація (штрафи) 

інформаційні «шуми» що уповільнюють зворотний зв'язок. Культура 

віддзеркалює та ретранслює соціальну недовіру та протидію, а, як система, 

демонструє незадовільні адаптивні властивості та тяжіння до ентропії. 

Для другого типу («ринок-клан-інновація») корпоративної культури 

так само характерна ієрархія, але вона має менш високий профіль. Жорсткий 

менеджмент врівноважується позитивною мотивацією що викликає здатність 

співробітників на легітимний прояв індивідуальності що передбачає 

відповідальність за власні дії та потенційну готовність щодо альтруїзму по 

відношенню до колективу. Соціальні відносини, їх спрямованість визнаються 

усіма на компромісних засадах. Між керівництвом та підлеглими 

вибудовуються стосунки порозуміння та підтримки на засадах соціального 

компромісу. 

Ми визначаємо три головні відмінності між вищенаведеними типами 

корпоративної культури: 

1. Тип мотивації (позитивна\негативна); 

2. Швидкість інформаційного обміну та зворотного зв'язку; 

3. Зміст соціальних відносин (конфронтація\співробітництво). 

Але крім розбіжностей вказані типи мають такі спільні риси: 

1. Велика роль керівника, що зосереджує інформаційні потоки; 

2. Слабкість синергетичного (здатність до самоорганізації) 

потенціалу – ентропійні (перший тип) або, навпаки синкретичні (другий тип) 

явища; 

3. Інноваційність та адаптивні якості незадовільні. 

Між цими двома типами («ринок-ієрархія» та «ринок-клан-інновація») 

відбувається конкурентне протистояння щодо визначення перспектив 

подальшого розвитку. Крім того конкурентна боротьба між цими типами 

соціальних смислів, норм санкцій та правил відбувається і поза 



 187 

корпоративним середовищем, в загальному соціокультурному середовищі 

української спільноти та має вигляд тимчасової динамічної рівноваги – про 

явне домінування одного з них наразі говорити не можна. Домінує їх 

пом'якшений симбіоз.  

Відповідне конкурентне протистояння двох типів корпоративної 

культури відбувається за умов «суспільства з обмеженим доступом до 

головних ресурсів», яким є суспільство сучасної України. Характеристики 

даного суспільства зроблені такими дослідниками, як Д. Норт [129], 

Є. Головаха [66], О. Пасхавер [131], Б. Гаврилишин [59]. Відповідно, для 

розуміння трансформації корпоративної культури нам потрібно визначити 

наступні сутнісні ознаки даного суспільства. По-перше, це суспільство 

толерує обмеження прав більшості, на користь правлячої меншості 

(олігархічних кланів, представників регіональних владних «неофеодалів» та 

їх силових структур). По-друге, це суспільство знаходиться в опозиції до 

державних інституцій, що має прояв, як рівень величезної недовіри до них, 

що підтверджується соціологічними дослідження як Інституту соціології 

НАН України [88], так і таких авторитетних структур, як КМІС [98], Центр 

ім. Разумкова [200]. По-третє, дане суспільство побудовано на різних 

форматах олігархічного консенсусу щодо розподілу бюджетних ресурсів, та, 

одночасно, боротьби між олігархічними групами. По-четверте, дане 

суспільство традиційно виробляє неефективні та «токсичні» соціальні 

відносини по типу відомої «Кайдашевої сім'ї ». По-пяте, це суспільство, що 

толерує корупцію (зроблену за зразком сімейних відносин) та відмовляється 

від інноваційності. По-шосте, це суспільство, що потерпає як від поганої 

демографії (смертність перевищує народжування) так і від міграції населення 

в інші, більш розвинені соціально-економічні простори (переважно країни 

ЄС). По-сьоме, це суспільство з високим рівнем патерналізму, про що 

свідчать дані останнього Світового дослідження цінностей [162].  

Враховуючи сучасну специфіку українського суспільства, зазначимо, 

що другий тип корпоративної культури («ринок-клан-інновація») є таким, що 
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співвідноситься з глибинними засадами української ментальності – етосом, 

що має чітко виражений індивідуалістичний характер. Індивідуальна 

успішність, бажання володіти символічним капіталом та мати незалежність є 

соціокультурною традицією що сформувалась історичним шляхом. Саме 

тому, за умов трансформації ентропії в синергію та синкретику, прогноз 

щодо розвитку української корпоративної культури є обережно 

оптимістичним. Результати проведених нами експертних досліджень та 

результати фокус груп дозволяють вийти на теоретизування щодо 

детермінант оптимізації корпоративної культури, що буде зроблено в 

наступному підрозділі. 

 

3.3 Обгрунтування концептуальної структурно-функціональної 

моделі трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі сучасного українського суспільства 

 

Важливим фактором оптимізації трансформації корпоративної 

культури є розвиток соціальних інститутів, які створюють сприятливе 

середовище для спільного вирішення складних проблем соціально-

економічного обміну та забезпечують економічне зростання. Зазначимо, що 

спільна діяльність та кооперація між людьми не завжди може бути 

продуктивною та корисною в суспільному вимірі. Вона може сприяти 

стагнації та погіршенні якості, як соціально-економічних структур так і 

інституційних засад [171], в тому числі й корпоративній культурі. 

Для оптимізації трансформації корпоративної культури необхідною 

умовою є розвиток функціональних соціальних інститутів у вимірі, як рамки 

обмежень, так і варіативних можливостей [129] дії для соціальних суб’єктів 

соціально-економічного простору. Активно змінюють корпоративну 

культуру та відповідні соціальні інститути колективні суб’єкти соціально-

економічного простору, у вигляді соціальних організацій. Організацію ми 

розглядаємо як групу людей яка мотивована щодо спільної взаємодії заради 
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досягнення якоїсь мети. Підтримуємо думку Д. Норта щодо необхідності 

розділяти дослідження інститутів, як «правил гри» та соціальних фактів у 

вигляді реальних стратегій гравців. Відповідно, інститути створюються та 

змінюються соціальними суб’єктами, індивідуальними та колективними, в 

контекстах задоволення їх потреб та реалізації їх соціальних інтересів. 

Інститути привносять сталість, зменшують невизначеність але не 

обов’язково забезпечують ефективність соціальних структур за суспільним 

виміром. Інституційні зміни відбуваються внаслідок взаємодії між 

соціальними суб’єктами що діють в контексті формальних (наприклад, 

закони які можливо змінити дуже швидко) та неформальних (обумовлені 

історичною традицією, які важко змінити) «правил гри». Відбуваються 

соціокультурні обмеження, які дозволяють визначати напрям розвитку 

соціально-економічних просторів. 

Відповідно, корпоративна культура може виробляти не ефективні, 

щодо інтересів суспільного загалу, соціальні інститути. Тобто, корпоративна 

культура може бути дисфункціональною щодо інтересів та потреб 

суспільного загалу. Механізми взаємодії між соціальними інститутами та 

соціальними організаціями дозволяють визначати напрям соціально-

економічних трансформацій. Досліджуючи взаємодію між інститутами та 

організаціями можливо визначити причини існування неефективних 

соціальних інститутів коли навіть конкуренція не сприяє їх зникненню. 

Організація дозволяє соціальним суб’єктам реалізовувати інтереси та 

задовольняти потреби враховуючи обмеження у вигляді інститутів та 

використовувати їх інституційні можливості. Теоретична концепція Д. Норта 

висвітлює «ефект блокування», як можливість само відтворення «не 

ефективної» інституційної матриці, що відбувається внаслідок залежності 

соціальних організацій від інституційних рамок. Таким чином корпоративна 

культура може відтворювати не ефективні, дисфункціональні, щодо 

суспільного розвитку, корпоративні ціності, норми, правила та санкції. 
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Корпоративна культура регулюється формальними та неформальними 

інституційними правилами, які змінюються в контекстах розвитку соціально-

економічного простору. Дискретні зміни стосуються формальних норм та 

правил рівня інституційного середовища. Інкрементні зміни стосуються 

інституційних угод, локальних (групових) неформальних норм та правил 

взаємодії соціальних суб’єктів. Причини інкрементних змін криються у 

сподіванні керівників отримати вигоду (успіх) якщо змінити інституційні 

правила. Обґрунтованість та можливість практичної реалізації даних 

сподівань соціальних суб’єктів залежить від якості інформації та її 

переробки. Тобто, сподівання соціальних суб’єктів соціально-економічного 

простору щодо отримання вигод від зміни інкрементних правил визначають 

напрям трансформації корпоративної культури. 

Об’єктивно Україна належить до країн «третього світу» за рівнем 

життя більшості громадян, хоча за рівнем розвитку окремих галузей 

інформаційних технологій, військової, авіаційної та космічної промисловості 

успішно конкурує з розвиненими країнами. Досвід більшості країн «третього 

світу» вказує на те, що керівники організацій намагаються перерозподіляти а 

не виробляти матеріальні блага та формувати монополії а не конкурентне 

середовище, таким чином обмежувати можливості інших суб’єктів 

соціально-економічного простору.  

Для визначення детермінант оптимізації трансформації корпоративної 

культури важливо визначити причини кооперації та співробітництва між 

соціальними суб’єктами соціально-економічного простору. Нам необхідно 

звернути увагу на теорію ігор, яка спирається на тезу, що гравці 

погоджуються на співробітництво, коли сподіваються на збільшення 

прибутку.  

Насправді це суттєве спрощення складної соціальної взаємодії. В 

Україні, як і в більшості країн світу існують обмеження, конфронтація та 

відсутність позитивної кооперації. Зазначимо, що соціальні інститути 

створюються не заради ефемерної ефективності усього суспільного загалу а 
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заради задоволення потреб та реалізації соціальних інтересів суб’єктів, які 

займають відповідні керівні позиції в ієрархії що дозволяють їм впливати на 

зміну інституційних правил.  

На нашу думку можливо визначати детермінанти трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі за допомогою 

механізму еволюційних змін, що складається із статичних (соціальна інерція 

та традиція) та динамічних (помилки та раціональне мислення) частин. 

Розглянемо детермінанти трансформації корпоративної культури 

використовуючи інституційну теоретичну концепцію Д. Норта [129]. Він 

визначає теорію соціально-економічних інститутів, що складається з 

наступних частин: теорія поведінки людей, теорія трансакційних витрат, 

теорія виробництва.  

Розглянемо трансакцію як визначення захисту забезпечення прав 

власності на продукцію що складається з таких елементів як право 

використання, право отримання прибутку від використання, право 

виключення інших від використання ними, право здійснювати обмін тощо. 

Витрати виробництва складаються з суми трансформаційних та 

трансакційних витрат. 

Для соціально-економічного простору України характерна висока ціна 

трансакцій, що обумовлюється його корупційністю. Причиною цього є те, що 

трансакційні витрати обумовлені процесом узгодження різних властивостей 

об’єкту обміну між соціальними суб’єктами трансакції. Для здійснення 

обміну суб’єктам необхідно витрачати наявні ресурси. Для кожного 

соціального суб’єкта обміну його об’єкт має ті властивості, які для нього 

важливі. Відповідно, неможливо провести однозначну оцінку об’єкта що 

однаково сприймається усіма суб’єктами.  

Трансформація корпоративної культури відбувається також в 

контекстах забезпечення прав власності соціальних суб’єктів соціально-

економічного простору. Права власності, це ті, які суб’єкти відносять до 

власної праці, товарів та послуг, якими вони володіють. Інституційна система 
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забезпечує соціальним суб’єктам віднесення їх прав власності до об’єктів 

власності. Концепція забезпечення прав власності щодо розвитку соціально-

економічного простору «країн третього світу» знайшла відображення в 

роботах Є. де Сото [171]. 

Необхідно зазначити, що завжди трансакційні витрати більше нуля, 

тому що не можливо повністю забезпечити права власності. Соціальні 

інститути створюють соціальну структуру для обміну, в наслідок чого 

визначаються витрати трансакційні та витрати трансформаційні. Успішність 

інститутів щодо координації, співробітництва та виробництва залежить від 

мотивації суб’єктів соціально-економічного простору, складності 

зовнішнього світу та їх можливостей розуміти та структурувати зовнішній 

світ (оцінювати та забезпечувати виконання умов трансакцій). 

Трансформація корпоративної культури відбувається в контексті 

трансформації соціальних структур, що забезпечують право власності.  

Для розвиненого соціально-економічного простору суспільств сталої 

демократії характерним є високий рівень спеціалізації, що сприяє великій 

кількості та різноманітності корисних якостей. Звідси походить висока 

надійність інститутів, які дозволяють суб’єктам взаємодіяти з мінімальним 

рівнем невизначеності щодо умов контролю. Таким чином відбувається 

розвиток співробітництва від простих форм до складних. Саме корпоративна 

культура забезпечує умови, ціності, норми, правила та санкції щодо спільної 

діяльності суб’єктів соціально-економічного простору. В наслідок цього 

формується розвинений соціально-економічний простір, який відкриває 

можливості для розвитку його суб’єктів .  

Корпоративна культура є необхідною умовою трансакцій в основі яких 

є не персоніфікований обмін, суб’єктів якого контролює третя сторона 

(арбітр). Це є необхідною умовою для успіху сучасних економічних систем із 

складними контрактними відносинами. Для здійснення арбітром функції 

контролю важливою умовою є прийняття суб’єктами соціально-економічного 

простору відповідної корпоративної культури.  
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Арбітр ніколи не забезпечує умови трансакції в повній мірі, тому 

суб’єкти витрачають ресурс для забезпечення умов трансакцій. Забезпечуючи 

умови трансакцій вдосконалюючи їх, суб’єкти соціально-економічного 

простору таким чином трансформують корпоративну культуру. 

Корпоративна культура віддзеркалює поширені ідеологічні установки 

соціальних суб’єктів. Ідеології мають велике значення тому що поширюють 

та закріплюють в суспільстві відповідні кодекси поведінки. 

Для складних суспільств, щоб запобігти злочинам, шахрайству та 

корупції потрібна третя сила (арбітр). В успішних суспільствах не можлива 

політична анархія. Це відбувається тому, що потрібен стимул для виконання 

правил та норм. Таким фактичним та нормативним суб’єктом арбітражу є 

державні інституції. Символічною та соціонормативною складовою функції 

арбітра є корпоративна культура, яка з одного боку задає рамки можливої 

взаємодії суб’єктів соціально-економічного простору, а, з іншого, є 

пластичною щодо трансформацій під час вказаної взаємодії.  

Забезпечення умов силами третьої сторони відбувається за допомогою 

набору офіційних правил та неформальних обмежень. Для розробки 

інституційної моделі необхідно дослідити структурні характеристики 

неформальних обмежень, формальних правил і забезпечення їх виконання та 

еволюції. Зазначимо, що трансформація корпоративної культури 

відбувається в контекстах юридичних, які формують офіційні правила та в 

контекстах соціокультурних, які визначають неформальні правила, їх норми 

та санкції. 

Як зазначає Д. Норт, сучасний західний світ є розвиненими системами 

в яких формальні правила є важливою але не найбільшою нормативною 

частиною. Насправді неформальні правила керують соціальною взаємодією 

між людьми. Екстраполюючи цю тезу на корпоративну культуру, визначимо 

можливості щодо її трансформації. Діяльність та взаємодія суб’єктів 

соціально-економічного простору є детермінантою трансформації 

корпоративної культури. 
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Видове поняття корпоративної культури є похідним від родового 

поняття культури. Відповідно, неформальні обмеження виникають з 

інформації щодо соціальних механізмів та є частиною загальної культури. 

Культура за допомогою мови задає концептуальні рамки для кодування та 

інтерпретації інформації. Культурний фільтр забезпечує непреревність, 

завдяки якій неформальні рішення з минулого переносяться в сьогодення і 

створюють з колишніх неформальних обмежень важливе джерело 

неперервностей під час довгих соціальних змін. Підкреслимо, що в даному 

процесі є важливим чинником визначення успішності взаємодії суб’єктів 

соціально-економічного простору. Якщо норми та правила не дозволяють 

суб’єктам досягати реалізації соціальних інтересів та задоволення потреб, 

вони будуть трансформовані. Відповідно, детермінує трансформацію 

корпоративної культури можливість суб’єктів соціально-економічного 

простору досягати відповідних параметрів успіху.  

Підкреслимо важливість нормативно-правової структури для 

трансформації корпоративної культури. Правила створюють рамки для 

організації спільних робіт. Система соціального контролю спирається як на 

норми, так і на систему покарань за їх невиконання. 

Корпоративна культура є необхідною умовою реалізації формальних 

нормативно-правових механізмів щодо регуляції взаємодії та спільної 

діяльності суб’єктів соціально-економічного простору. Неформальні складові 

корпоративної культури є рамками взаємодії суб’єктів соціально-

економічного простору в контекстах їх спільної діяльності. Неформальні 

обмеження є продовженням, розвитком та модифікацією формальних 

нормативно-правових правил. Крім того вони детермінують соціально 

санкціоновані норми поведінки суб’єктів соціально-економічного простору. 

Інтеріоризація неформальних норм визначає внутрішньо-обовязкові 

стандарти поведінки соціальних суб’єктів.  

Розглянемо трансформацію корпоративної культури в контекстах 

аргументів теорії ігор та теорії обмежень [62; 72]. Теорія ігор дозволяє 
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моделювати норми, що орієнтовані на максимілізацію власної вигоди. 

Емпіричне використання даної теорії дозволяє перевірити, які види 

неформальних обмежень, скоріш за все, створять кооперативну поведінку і 

як граничні зміни даних обмежень будуть впливати на характер гри за 

напрямом збільшення або зменшення співробітництва між людьми. 

Трансформація корпоративної культури відбувається як відповідь на 

виклик подолання напруги між традиційними та інноваційними нормами. 

Традиційні культурні впливи можуть бути дуже стійкими та більшість 

культурних трансформацій мають поступовий характер. Неформальні 

обмеження, які починаються в культурі, не можуть відразу змінитися як 

реакція на зміни формальних правил. Це призводить до виникнення напруги 

між формальними правилами, які змінилися та тими соціокультурними 

нормами, які не змінилися. Формальні правила можуть доповнювати 

неформальні обмеження та збільшувати їх ефективність. 

Існуюча структура прав та характеристики соціального контролю щодо 

їх дотримання, визначає існуючі у соціальних суб’єктів можливості щодо 

максимізації особистої вигоди завдяки здійсненню соціально-економічних та 

соціально-політичних обмінів. Обмін передбачає «угоду» в межах існуючого 

набору інститутів, хоча іноді соціальні суб’єкти вважають можливим для 

себе витратити ресурси для зміни достатньо глибоких структур суспільства, 

щоб змінити існуючі у них нормативні правила. Структура правил 

складається відповідно під впливом ступеню диференціації соціально-

політичних та соціально-економічних інтересів. 

 Для складних розвинених суспільств функція правил полягає в 

полегшенні соціальним суб’єктам соціально-політичного або соціально-

економічного обміну. Для нерозвинених суспільств, навпаки, існуюча 

система формальних правил функціонує для створення перешкод для 

соціальних суб’єктів, що не належать до домінуючих соціальних структур. 

Соціально-економічний простір є перетином великої кількості 

різноманітних інтересів соціальних суб’єктів, що сприяє створенню ними 
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складних форм обміну у вигляді системи як формальних так і неформальних 

правил. Більша частина правил створюється соціальними суб’єктами 

соціально-економічного простору більше для приватного ніж для спільного 

блага. В цьому полягають причини наявності неефективних для суспільства 

правил, норм та санкцій корпоративної культури. 

Трансформація корпоративної культури відбувається в контекстах 

забезпечення прав власності індивідуальних та колективних суб’єктів 

соціально-економічного простору. Якщо політичні витрати дорівнюють «0», 

а політичні суб’єкти керуються довготривалими моделями – виникають 

ефективні права власності. Але в реальності все відбувається навпаки, й, 

завдяки високим витратам суб’єктів, виникають не ефективні права власності 

та інституційні правила. 

Головним джерелом правил є суспільство, згодом вони відбуваються 

на рівні прав власності, а далі, на рівні індивідуальних суб’єктів, їх 

контрактів. Структура прав власності визначає реальні альтернативи, які 

мають індивідуальні суб’єкти, та їх форми організації соціальної взаємодії 

щодо умов, норм, правил та санкцій корпоративної культури. 

Зазначимо суспільну важливість корпоративної культури щодо 

забезпечення соціального контролю над виконанням контрактів суб’єктами 

соціально-економічного простору. Неспроможність суспільств щодо 

формування та розвитку ефективного, з незначними трансакційними 

витратами, соціального контролю за виконанням контрактів, є важливим 

фактором соціально-економічної стагнації в минулому та є причиною 

низького рівня розвитку економіки в сучасних державах «третього світу», в 

тому числі в Україні.  

Трансформація корпоративної культури відбувається в контекстах 

розвитку суспільства та його соціально-економічного простору. 

Ускладнюється суспільство, ускладнюється система обміну та розвиваються 

відповідні соціальні інститути, що забезпечують виконання соціальними 

суб’єктами економічних контрактів. Корпоративна культура 
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трансформується в контекстах інституційної системи, що забезпечує 

отримання вигоди від виконання контрактів соціальними суб’єктами 

соціально-економічного простору без зовнішнього контролю та примусу.  

Трансформація корпоративної культури за напрямом соціальної 

відповідальності забезпечується зацікавленістю суб’єктів соціально-

економічного простору приймати адекватні рішення за умов відсутності 

повної інформації. За умов неповної інформації функціональні корпоративні 

рішення можливі лише за наявності відповідних соціальних інститутів з 

нормами, правилами та санкціями. 

Соціальні інститути, які забезпечують кооперацію (функціональну 

корпоративність) повинні складатись з двох частин. По-перше, це механізм 

зв’язків, щодо надання інформації для використання санкцій (покарання). Це 

дає можливість попереджати порушення інститутів. По-друге, санкції 

повинні орієнтуватись на подібність до суспільного блага, коли вигоду 

отримує більшість людей а витрати має невелика група порушників. 

Трансформація соціально відповідальної корпоративної культури 

передбачає розвиток інституційної системи щодо забезпечення отримання 

вигоди від виконання угод для більшості суб’єктів соціально-економічного 

простору. Створення такого інституційного середовища можливе за умов 

функціонування дієвої системи формальних правил, неформальних обмежень 

та контролю, які спільно створюють можливість трансакції з незначними 

витратами.  

Трансформація корпоративної культури щодо соціальної 

відповідальності передбачає високий рівень довіри між суб’єктами 

соціально-економічного простору. В розвинених країнах високий рівень 

довіри у суб’єктів соціально-економічних відносин до третьої сторони 

(державних інститутів) яка контролює виконання контракту. Це можливо 

тоді, коли третя сторона не корумпована та справедливо виконує функціонал 

арбітра. Навпаки, в країнах «третього світу» третя сторона (державні 
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інститути) корумпована, й, доглядає за виконанням контрактів, порушуючи 

справедливість.  

Трансформація корпоративної культури в соціально-економічному 

просторі України має ознаки, схожі на соціокультурні особливості суспільств 

«третього світу». Характерними рисами соціально-економічного простору 

суспільств країн «третього світу» є високі трансакційні витрати, погано 

захищені права власності, корупція, хабарництво, примітивні технології 

[171]. 

На початку ХХ ст. нові технології отримали поштовх до розвитку 

завдяки такому соціальному чиннику, як тиск на підприємців з боку 

висококваліфікованих робітників щодо збільшення заробітної платні за 

високий рівень складності праці. Щоб зменшити ризик від трансакційних 

витрат (збільшення зарплатних виплат) підприємці сприяють розробці та 

впроваджують нові технології, які дозволяють використовувати 

некваліфіковану робочу силу. Тобто технологічні аспекти трансформації 

корпоративної культури знаходяться в площині використання складних 

нових технологій для можливості залучення до роботи некваліфікованої 

робочої сили.  

Розглянемо трансформацію корпоративної культури скрізь призму 

нової індустріальної організації. Трансформація корпоративної культури в 

контекстах теорії нової індустріальної організації спрямована на вироблення 

виробничих, організаційних, морально-етичних факторів, які були б 

спрямовані на консолідацію робітників щодо покращення співробітництва та 

зростання мотивації щодо вдосконалення власних професійних 

компетентностей. Таким чином, корпоративна культура з наведеними 

ознаками, спрямована на зменшення трансакційних витрат, щодо контролю 

над співробітниками організації.  

Визначимо вплив соціально-економічного простору на трансформацію 

корпоративної культури. Соціально-економічний простір є змістом взаємодії 

комплексу як формальних так і неформальних соціальних інститутів. Дана 
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система визначає трансакційні витрати як для колективних так і для 

індивідуальних суб’єктів соціально-економічної діяльності. Соціально-

економічним системам «країнам третього світу» не вистачає формальних 

структур, які мали б можливість підтримувати ефективні ринки, але є 

неформальні структури, які зменшують негативні наслідки існуючих 

формальних структур та створюють можливість для обміну (тіньова 

економіка). 

В Україні тiнізація охоплює більше 50 % економіки. Соціально-

економічний простір суспільств «третього світу» створює замкнене коло 

неефективності, що складається з: інституційної, технологічної та 

управлінської відсталості. Великі бізнес структури, що не 

конкурентоспроможні на зовнішніх риках, можуть існувати лише завдяки 

монопольній ренті, репресивній корпоративній культурі, внутрішнім 

субсидіям, пільговим кредитам. Таким чином відбувається замкнене коло 

неефективності.  

Екстраполюємо висновки Д. Норта щодо впливу соціальних інститутів 

на трансформацію корпоративної культури. Визначимо, як і чому 

відбуваються зміни.  

1.Інститути поєднують формальні та неформальні норми, правила, 

санкції які створюють одночасно як обмеження так і альтернативи для 

колективних та індивідуальних суб’єктів соціально-економічного простору в 

наслідок чого відбувається трансформація корпоративної культури.. 

2. Сталість інститутів забезпечується великою кількістю вкорінених та 

постійно практикуючих правил, норм, санкцій. Якщо їх змінити то велика 

кількість суб’єктів отримає великі складнощі. Тому корпоративна культура 

об’єктивно є залежною від інституційної традиції. 

3. Інституційні зміни відбуваються тоді, коли це є вигідним великій 

кількості впливових суб’єктів соціально-економічного простору. Таким 

чином трансформація корпоративної культури відображає потреби та 

інтереси соціальних суб’єктів. 
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4. Наявність антагоністичних інститутів в інституційній системі 

соціально-економічного простору створюють вікно можливостей для 

«переферійних» інституційних змін, які поступово можуть стати 

домінуючими. В контекстах трансформації ми бачимо конкурентне 

протистояння авторитарної та демократичної корпоративної культури.  

5. Якщо обмін має високі трансакційні витрати завдяки невизначеності 

поведінки суб’єктів, тоді неформальні інститути збільшують своє значення. 

Трансформація корпоративної культури віддзеркалює домінування 

неформальних інститутів, особливо на фоні тотальної недовіри до владних 

державних інституцій. 

6. Трансакційні витрати завдяки ринку розвиненого соціально-

економічного простору легко вимірюються за умов суспільств G 7. Там де є 

неефективні рамки взаємодії між суб’єктами соціально-економічного 

простору, витрати трансакцій (хабарі, рекет з боку державних структур) 

важко виміряти. 

7. Інституційна система є головною умовою для функціонування 

економіки. Для економічного успіху суспільства необхідна наявність 

успішних інститутів, як формальних так і не формальних що сприяють 

виробленю демократичної корпоративної культури, що зменшує трансакційні 

витрати.  

Розглянемо трансформацію корпоративної культури в контекстах 

діяльності організацій. Так, організації та їх керівники здійснюють 

цілеспрямовану діяльність щодо успішності, для якої потрібно як змінювати 

інститути, так і їх підтримувати. Тобто вони є агентами інституційних змін та 

визначають напрям цих змін, щодо трансформації корпоративної культури. 

Організація визначається як цілеспрямована діюча соціальна структура, 

колективний суб’єкт соціально-економічного простору. Організації створена 

засновниками для максимізації прибутку або інших цілей, які визначаються 

можливостями інституційної структури даного суспільства. Досягають 

поставленої мети організації поступово змінюючи інституційну структуру 
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суспільства. Організації можуть бути соціально не ефективними, тоді вони 

виробляють неефективну корпоративну культуру. Організації створюються 

для того щоб задовольнити потреби своїх організаторів.  

Трансформація корпоративної культури відбувається в контексті 

опанування необхідних для діяльності суб’єктів навичок та вмінь Навчання в 

процесі діяльності полягає у тому що організація навчається координувати 

дії її співробітників в результаті їх сумісної діяльності. Знання, навички, 

вміння, які отримують члени організації є винагородою, що міститься в 

інституційних обмеженнях. Навички та вміння успішної спільної діяльності 

стають праксеологічними засадами корпоративної культури.  

Для трансформації корпоративної культури є важливими ідеологічні 

концепції. Стосунки між знанням та ідеологією є взаємозалежні. Тобто, 

розвиток знань формує сприйняття оточуючого середовища, що в свою чергу 

визначає напрям наших подальших досліджень. Якщо суб’єкти сприймають 

соціальну систему як справедливу, трансформація корпоративної культури 

відбувається за демократичними характеристиками – це зменшує 

трансакційні витрати. Навпаки, якщо суб’єкти соціально-економічного 

простору визначають відносини як не справедливі тоді збільшуються 

трансакційні витрати та корпоративна культура має ознаки авторитарності.  

Трансформація корпоративної культури знаходиться під впливом 

інформаційно-організаційної складової діяльності суб’єктів соціально-

економічного простору. Та інформація, яку потребує підприємство є 

наслідком конкретного інституційного контексту. Даний контекст формує 

внутрішню структуру організації, визначає її вертикальну інтегрованість, 

структуру управління. Крім того цей інституційний контекст визначає 

зовнішні рухомі межі організації, які дозволяють максимізувати її прибуток. 

Коли інституційна система визначає привабливою діяльність з перерозподілу 

прибутку (рекет, корупція) знання та навички формуються в відповідному 

напрямі. Трансформація корпоративної культури за демократичним 

напрямом відбувається якщо організації та впливові суб’єкти соціально-
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економічного простору інвестують в знання, що сприяють збільшенню 

економічного та людського капіталу.  

Перед організацією постає ділема: або навчитися діяти в межах 

існуючих інститутів що регулюють соціально-економічний простір або 

інвестувати в трансформацію даних інститутів, що призведе до 

трансформацій як самого соціально-економічного простору так і відповідно, 

корпоративної культури. В реальності індивідуальні суб’єкти та колективні у 

вигляді організацій, для власної успішності поєднують ці напрями діяльності. 

Вони інвестують як в діяльність щодо існуючих інститутів, так і в технології 

трансформації даних інститутів, в залежності від очікуваного прибутку. 

Впливові соціальні суб’єкти соціально-економічного простору та 

організації які мають великий соціально-політичний вплив використовують 

суспільство для досягнення своєї мети. Вибір між збереженням та 

трансформаціями інститутів визначається розміром очікуваного, впливовими 

суб’єктами, прибутку. Таким чином організації стимулюють суспільство 

щодо розвитку тих технологій, знань, навичок та корпоративної культури, які 

їм вигідні.  

Контексти ефективності визначають трансформацію корпоративної 

культури за демократичним напрямом. Соціальні інститути не тільки 

визначають, які види економічної діяльності вигідні та мають життєву 

перспективу але, й, формують адаптивну ефективність внутрішньої 

структури організації та її корпоративної культури. 

Звернемо увагу на головну теза Д. Норта – зменшуючи ціну, яку ми 

сплачуємо за власні переконання, інститути перетворюють ідеї, догми, 

переконання на важливе джерело інституційних трансформацій. Своєрідною 

точкою біфуркації трансформації корпоративної культури є інституційна 

рівновага, як соціальна ситуація, коли для суб’єктів соціально-економічної 

взаємодії не вигідно переглядати норми, правила та їх взаємодію. Самі 

правила соціально-економічної взаємодії можуть не викликати захоплення у 

суб’єктів соціально-економічного простору. Разом з тим, якщо порівняти 
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витрати та вигоди від інституційних змін, стає зрозумілою їх не вигідність 

для конкретних соціальних субєктів. 

Модель інституційних змін виглядає таким чином. Суб’єкти соціально-

економічного обміну розуміють що існуючі інституційні норми не вигідні 

для них. Виникає мотивація щодо їх змін. Але інституційні норми вписані в 

складну ієрархічну систему. Зміна одних норм веде за собою зміну інших. 

Керівники або власники організацій намагаються знайти вигідні можливості, 

оцінюють шанси на успіх та ризикують ресурсами організації заради 

потенційного прибутку. Трансформація корпоративної культури відбувається 

в контекстах неформальних правил що змінюються під впливом 

випадковостей, навчання, природного відбору. Механізми культури 

передають норми які з'являються. Відповідно, соціокультурні складові дуже 

повільно змінюються.  

Головна функція неформальних відносин полягає у модифікації, 

доповненні, розширені формальних правил. Якщо змінюють формальні 

норми то в наслідок цього змінюються неформальні норми [148]. Спочатку 

відбуваються зміни неформальних правил, які згодом закріплюються 

формальним чином. Механізм інституційних змін, що змінюють 

корпоративну культуру, виглядає наступним чином. 

1. Інкрементні зміни відбуваються тоді коли суб’єкти соціально-

економічних взаємодій розраховують отримати прибуток в результаті зміни 

правил. Постійні зміни можливі за умов відповідного інституційного 

середовища. 

2. Суб’єкти не можуть досягнути компромісу тому що не мають 

можливості для маневру. 

3. Коаліція для зміни інституційних правил виникає тоді, коли у 

суб’єктів не вистачає сил поодинці. Відповідно, можливі конфлікти серед 

коаліціянтів. 

4. Для інституційних змін потрібна ідеологія. Простежується 

зв'язок, чим сильніша ідеологія, тим радикальніші зміни. 
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5. Формальні правила змінюються, а неформальні обмеження ні. 

Таким чином відбувається довготривалий конфлікт між формальними 

правилами та неформальними обмеженями. Якщо відбувається революційна 

зміна інституційних норм, згодом завдяки неформальним обмеженням 

виникає нова, компромісна інституційна система. 

Сталість та стійкість неефективного соціально-економічного розвитку 

базується на соціальних інтересах індивідуальних та колективних суб’єктів 

які отримують зиск від загальної неефективності, наявності обмежень 

розвитку. В суспільствах з обмеженим доступом до ресурсів, прав та свобод 

соціокультурна трансформація має суттєві особлвоссті. Зазначимо, що успіх 

соціально-економічного, політичного, соціокультурного розвитку суспільств 

залежить від вдосконалення їх інститутів.  

Якщо інститути дефективні та не забезпечують задоволення потреб та 

реалізацію інтересів більшості людей в суспільстві, не врятують соціальну 

структуру ні наявність економічного капіталу, природних ресурсів, 

освіченого населення. Навпаки, населення частково емігрує, частково стає 

апатичним, інертним. 

Головне питання соціокультурного розвитку, на думку Д. Норта, 

полягає в тому, як суспільства вирішують питання влади та насильства 

(застосування силового ігнорування прав та свобод). Контроль над 

застосуванням насильства є необхідною умовою економічного розвитку. 

Соціальні суб’єкти в нерозвинених суспільствах обирають між 

використанням сили та використанням домовленостей.  

Нерозвинені суспільства, це суспільства з обмеженим доступом до прав 

та свобод. Еліти суспільств з обмеженим доступом маніпулюють з боку 

політичної системи з метою створення рент щоб стимулювати відмову від 

насильства. Суспільства з обмеженим доступом створюють систему 

домовленостей які дозволяли індивідуальним та колективним суб’єктам 

ефективно взаємодіяти між собою не використовуючи насильство. 
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Організації отримують ренту та регулюють поведінку індивідуальних 

суб’єктів.  

Модель еліти суспільства з обмеженим доступом складається з 

наявності олігархічних угруповань між якими виникає домовленість не 

знищувати один одного а поділити ресурси для отримування ренти. Для 

самозбереження вони об’єднуються щоб не допустити появу конкуруючих з 

ними організацій (наприклад організацій громадянського суспільства). Дана 

система нестабільна, розвивається від зростання до кризи. Якщо закінчується 

рента загроза насильства зростає завдяки боротьбі як між групами еліт так і 

всередині них [77]. 

Соціальний порядок суспільств з вільним доступом дозволяє 

економічним, політичним, соціальним групам самоорганізовуватись та 

реалізовувати власні інтереси та задовольняти потреби контролюючи 

діяльність державних інституцій щодо забезпечення вільного доступу.до 

прав та свобод. В наслідок цього економічні групи (корпорації) здійснюють 

інновації які розввають науку, виробництво, медицину, освіту. Стабільність 

соціального порядку суспільств з вільним доступом забезпечується 

консенсусом між державою, організаціями та громадянами. Держава 

забезпечує рівність щодо доступу до прав та свобод. Організації за цим 

слідкують. Громадяни дотримуються правил та норм поведінки, що 

забезпечують права та свободи.  

Рента це привілеї на отримання неекономічного прибутку для тих, хто 

потенційно міг застосовувати насильство, бунт, революції. Якщо зникає 

рента це не призводить автоматично до цивілізованих ринкових та 

демократичних відносин. Навпаки це може призвести до сплеску насильства 

та безлад [77]. Ренти – це симптоми, а не причина соціальних проблем 

суспільств з обмеженим доступом.  

Трансформація суспільств з обмеженим доступом відбувається як в 

наслідок екзогенних так і ендогенних факторів. Екзогенні фактори це 
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зовнішні коньюктури, клімат, технології, глобалізація, агресія з боку інших 

держав. Ендогенні це зміна рент та балансу елітних груп.  

Перерозподіл прав власності та ренти впливає на напрям розвитку 

суспільств з обмеженими доступом. Якщо перерозподіл стимулює 

підприємство та ринкові відносини відбувається добрий розвиток. Якщо 

перерозподіл створює просто нові схеми політичних корупційних 

залежностей ми маємо поганий розвиток. 

В таких суспільствах впливові економічні організації завжди є 

гібридом рентно-ринкових соціальних відносин. Це відбувається тому, щоб 

отримувати економічний прибуток на зовнішніх ринках треба отримати 

ренту всередині країни. 

В Україні відбулись міждисциплінарні дослідження щодо 

трансформації від рентно орієнтованого до відкритого ринкового суспільства 

[77]. Рента, на відміну від економічного прибутку, є частиною чистого 

прибутку, яка отримується за результатами діяльності що не має ринкової 

вартості. Пошук ренти це рентоорієнтована діяльність.  

Українське рентноорієнтоване суспільство має два сектори: ренти 

(монополія) та ринкової економіки. Обмеження пошуку ренти це необхідна 

умова для провадження прав власності. Найбільш багаті та впливові 

«олігархи» не зацікавленні в зміцненні прав власності та впровадження 

ефективного державного управління тому що хочуть перерозподіляти ренту, 

забравши її у інших олігархів. 

Виникає замкнене коло: не захищені права власності сприяють 

пошукам ренти, які в свою чергу ще більше послаблюють права власності. 

Автори вказують на те, що рентноорієнтоване суспільство має можливість 

розірвати цей біг по колу та зробити кроки щодо впровадження 

демократичних конкурентних ринкових відносин. Навіть якщо олігархи 

агресивно пручаються.  

Автори ставлять питання щодо:  

- причин стабільності ренто орієнтованого суспільства; 
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- можливих причин трансформації на ринкових конкурентних та 

демократичних засадах; 

- чинників що сприяють порушенню поганої рівноваги рентного 

суспільства. 

Важливим є зовнішні чинники на думку О. Пасхавера. Соціально-

економічна модель ренто орієнтованого суспільства вкладається в стосунки 

«арбітр – клієнт». Таким чином авторитарний арбітр контролює збір та 

розподіл ренти клієнтами, придушуючи соціальний капітал. Причина 

стабільності та самодостатності ренто орієнтованого суспільства криється в 

соціокультурних традиціях. Крім того більшість людей в суспільстві не може 

відрізнити ренту від економічного прибутку, що знову таки призводить до 

збільшення практик пошуку ренти. Крім того монополії конкурують між 

собою за частку в загальній ренті, що призводить до збільшення витрат 

всього суспільства від монополії. 

Арбітр бажає збільшити власний контроль на клієнтів з метою 

збільшення отримання ренти шляхом обмеження права власності (рекет, 

корупція). Посилюється конфлікт між арбітром (арбітрами) та клієнтами 

залученням розлючених народних мас. В результаті відбувається зміна 

арбітра. Дана система працює тоді, коли є узгодженість інтересів її учасників. 

Механізми трансформації системи арбітр – клієнти виглядає таким 

чином. Дана трансформація починається з порушення слабкої рівноваги між 

суб’єктами цієї системи. Це може відбуватись за пасивним, деструктивним 

напрямом втрати контролю арбітром в наслідок незалежних від нього 

чинників. Але можливим є напрям активний конструктивний, коли арбітр 

цілеспрямовано зменшує тиск на окремі перспективні галузі економічної 

ринкової сфери, сподіваючись на отримання ще більшої ренти за рахунок їх 

зростання. Автори вбачають алгоритм розвитку таких суспільств від кризи до 

кризи, в процесі якого постійно збільшується частка економічної ринкової 

складової одночасно із зменшенням рентної. 
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Визначимо наступні етапи трансформації українського рентно 

орієнтованого суспільства. Перший етап від смерті І. Сталіна до 1991 року 

відбувається поступове зменшення контролю арбітра що має прояв в 

радянській корупції щодо розподілу дефіциту у вигляді «блату» та 

розширення сфери «нетрудових прибутків». Другий етап від 1992 по 1993 

відсутності та пошуку арбітра для клієнтів щодо впорядкування збирання 

ренти. Третій етап від 1994 по 2004 під арбітражем Л. Кучми формуються 

головні олігархічні клієнтські структури. Четвертий етап 2005-2010 рр. – етап 

посилення олігархічних клієнтів за відсутності фактичного арбітра. П’ятий 

етап 2011-2013 рр. – посилення контролю та тиску арбітра В. Януковича як 

на сферу ренти (олігархічні клієнтські групи) так і на економічну ринкову 

сфери що призвело до його силового усунення від арбітражу під час 

«Революції Гідності» в 2014 році. Шостий етап 2014-2019 рр. – арбітраж 

П. Порошенка викликає незадоволення у зовнішніх арбітрів МВФ, США, ЄС. 

В грудні 2017 року генеральний прокурор України Ю. Луценко публічно 

звинувачує ФБР США у незаконній діяльності на території України. 

Зовнішні арбітри незадоволенні корупційними рентами та скандалами в 

Україні за умов «бездіяльності» Президента України. Сьомий етап з 2019 

року починається з обранням Президента В. Зеленського.  

 

Висновки до третього розділу 

У третьому розділі нами здійснено опис, аналіз та інтерпретацію 

емпіричних даних, отриманих автором у результаті використання як якісних, 

так і експертних методів. За результатами авторських соціологічних 

досліджень на регіональному рівні з’ясовано характер та особливості 

корпоративної культури а в загальнонаціональному контексті визначено 

особливості її трансформації в соціально-економічному просторі України. 

Для визначення можливостей оптимізації української корпоративної 

культури було проведено три експертні дослідження (2012 р., 2014-2016 рр.), 

та сім фокус груп у 2019-2020 рр., отримані данні яких було порівняно між 
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собою. Експертами та інформантами даного дослідження були співробітники 

як приватних так і державних установ та організацій. Дисфункції 

корпоративної культури мають прояв як на рівні організацій, у тому числі 

державних, так і на рівні загальнонаціонального соціально-економічного 

простору. Визначення соціокультурних дисфункцій, пошук шляхів їх 

подолання та з'ясування оптимальної спрямованості соціокультурних 

трансформацій є головною задачею даного дослідження.  

Методика дослідження базується на синтезі сучасних методів 

діагностики корпоративної культури на основі рамочної конструкції 

конкуруючих цінностей, вихідним положенням якої є наявність в 

корпоративній культурі чотирьох характерних типів цінностних відносин, 

визначаючих діяльність, та відповідно, соціокультурну взаємодію соціальних 

суб'єктів. Вищенаведені цінності відносини визначаються як «ринок», 

«ієрархія», «клан», «інноваційність» («адхократія»).  

За методикою конкуруючих цінностей експерти визначили 

співвідношення між ціннісними відносинами за типами (ринкові, кланові, 

ієрархічні, іноваційні), що мають прояв на рівнях управління, внутрішньої 

інтеграції, ресурсах розвитку, засобах досягнення та сутності успіху 

організації. Ми визначили, що соціальну напругу викликає гіпертрофований 

ціннісний симбіоз «ринок - ієрархія», для якого є характерними жорсткі 

владні повноваження, що надають потенційну можливість своїм 

користувачам ігнорувати права та свободи того соціального суб'єкта, що не 

має даного ресурсу. Крім того, ці ціннісні орієнтації не сприймаються як 

інноваційні, навпаки, вони виступають як цінності посттоталітарного 

суспільства, дещо оптимізовані за рахунок відмови від патерналізму.  

Соціальні очікування, на думку експертів, щодо трансформації 

корпоративної культури спрямовані на надання цьому соціокультурному 

процесу гуманістичного спрямування. Є соціальна потреба щодо зміни 

ціннісних орієнтацій на засадах соціальної відповідальності. В контексті 

вищеперерахованого, зменшення ієрархічної складової корпоративної 
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культури є необхідним для досягнення ціннісного консенсусу та позитивної 

соціальної кооперації.  

Так, на сьогодні в системі корпоративної культури переважають 

соціальні моделі «Ринок» (3,3 бали) та «Ієрархія» (2,4) над «Кланом» (2 бали) 

та «Іноваційністю» (2,1). В перспективі бажаних трансформацій респонденти 

надають перевагу «Клану» (3,7 бали) та «Ринку» (2,6 бали) щодо 

«Іноваційністі» (2,4) та «Ієрархіі» (1,6 балів). 

Праксеологічний контекст корпоративної культури демонструє 

незадовільну якість управлінської культури, відсутність креативних та 

харизматичних лідерів. Обмеження індивідуальності працівників 

відбувається за умов жорсткої формальної ієрархії та перевищує необхідні 

(для внутрішньої інтеграції організацій та установ) параметри. Семіотичний 

контекст, його особливість полягає у наявності, зіткненні та протистоянні 

власних смислів різних соціальних суб'єктів, завдяки якому вибудовується 

загальний смисл та передчуття загального майбутнього соціальної групи. 

Аксіологічний контекст демонструє конфліктне зіткнення цінностей двох 

соціальних груп: тих хто керує та тих, ким керують. Для більшості найманих 

працівників бажаними, але не реалізованими за сучасних умов, є цінності 

патерналізму. Але культурна особливість української спільноти стосується 

своєрідного розуміння патерналізму, за якого має прояв бажання не 

обмінювати індивідуальні свободи на опіку з боку керівництва. 

Зазначено, що вплив корпоративної культури виходить за межі 

соціально-економічного простору. Відповідно, оцінка соціально-політичної 

та соціально-економічної ситуації сучасними українцями крізь призму «ми / 

вони» не вкладається повністю а ні в плюралізм а ні в корпоративізм. Теорія 

плюралізму та практика корпоративізму є дієвими інструментами розвинених 

суспільств, що допомагають їм здійснювати пошук та реалізацію 

національного консенсусу, як відповідь на сучасні виклики глобального 

світу. 
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Щодо цінностей плюралізму та корпоративізму ми визначили 

соціокультурний тренд, щодо їх симбіозу. Модель даних цінностей базується 

на бажанні реалізації прагнення до особистої свободи, що захищається 

державними інституціями. Суб’єкти соціально-економічного простору не 

бажають поступатися власними свободами на користь держави. Навіть 

потенційна можливість цього викликає соціально-психологічний 

дискомфорт. Одночасно з цим, інформанти продемонстрували бажання не 

витрачати власних ресурсів щодо захисту прав і свобод. На їх думку, цим 

повинні перейматись державні інституції.  

Тенденції трансформації корпоративної культури виглядають таким 

чином, що відбувається співіснування її двох типів: корпоративної культури 

у вигляді симбіозу тоталітарних норм, правил та санкцій з жорсткими 

ринковими настановами («ринок-ієрархія») та корпоративної культури з 

перевагою більш ліберальних цінностей інформаційного суспільства 

(«ринок-клан-інновація»). Для першої характерним є наявність жорсткої 

ієрархії з високим профілем, репресивне управління, агресивний 

менеджмент, відсутність соціальної довіри та відповідальності, прихований 

конфлікт між керівниками та підлеглими, негативна мотивація (штрафи) 

інформаційні «шуми» що уповільнюють зворотний зв'язок. Культура 

віддзеркалює та ретранслює соціальну недовіру та протидію, а, як система, 

демонструє незадовільні адаптивні властивості та тяжіння до ентропії. 

Для другого типу корпоративної культури так само характерна 

ієрархія, але вона має менш високий профіль. Жорсткий менеджмент 

врівноважується позитивною мотивацією що викликає здатність 

співробітників на легітимний прояв індивідуальності, що передбачає 

відповідальність за власні дії та потенційну готовність щодо альтруїзму по 

відношенню до колективу. Соціальні відносини, їх спрямованість визнаються 

усіма на компромісних засадах. Між керівництвом та підлеглими 

вибудовуються стосунки порозуміння та підтримки на засадах соціального 

компромісу. 
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Для оптимізації трансформації корпоративної культури необхідною 

умовою є розвиток функціональних соціальних інститутів у форматі, як 

рамки обмежень, так і варіативних можливостей дії для соціальних суб’єктів 

соціально-економічного простору. Активно змінюють корпоративну 

культуру та відповідні соціальні інститути колективні суб’єкти соціально-

економічного простору, у вигляді соціальних організацій. Відповідно, 

інститути створюються та змінюються соціальними суб’єктами, 

індивідуальними та колективними, в контекстах задоволення їх потреб та 

реалізації їх соціальних інтересів.  

Корпоративна культура є необхідною умовою реалізації формальних 

нормативно-правових механізмів щодо регуляції взаємодії та спільної 

діяльності суб’єктів соціально-економічного простору. Неформальні складові 

корпоративної культури є рамками взаємодії суб’єктів соціально-

економічного простору в контекстах їх спільної діяльності. Неформальні 

обмеження є продовженням, розвитком та модифікацією формальних 

нормативно-правових правил. Крім того, вони детермінують соціально 

санкціоновані норми поведінки суб’єктів соціально-економічного простору. 

Інтеріоризація неформальних норм визначає внутрішньо-обов'язкові 

стандарти поведінки соціальних суб’єктів.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено важливу наукову проблему, що полягала в 

подоланні гносеологічної невідповідності між існуючими теоретичними 

підходами щодо розуміння та інтерпретації феномену корпоративної 

культури, які характеризуються теоретико-методологічною 

фрагментарністю, відсутністю системно-узагальненого бачення місця та ролі 

цієї культури як концептуального ресурсу трансформації соціально-

економічного простору України та наявною практичною потребою 

розроблення чітких концептуальних імперативів пояснення механізмів 

трансформації корпоративної культури як ефективного чинника управління 

соціально-економічними утвореннями та продуктивної форми соціальної 

взаємодії індивідів і соціальних груп в перебігу соціально-економічного 

життя транзитивного суспільства. Обґрунтована в межах дисертаційного 

дослідження концептуальна структурно-функціональна модель 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

українського суспільства дає підстави для таких висновків. 

1. Аргументовано узагальнено гносеологічний потенціал наукових 

підходів у перебігу концептуальної еволюції корпоративної культури як 

суспільного феномену та визначено, що спочатку постає донаукова рефлексія 

щодо проблематики соціально-економічного розвитку та просторової 

організації суспільного життя, що має соціокультурну змістову складову. 

Наукова рефлексія пострадянського простору спрямована на поєднання 

різних методів та підходів, розроблених теоретиками та практиками 

ринкових соціально-економічних просторів та адаптацію їх до використання 

в символічних просторах рентно орієнтованих суспільств. Відмінності між 

рентним та ринковим соціально-економічним простором актуалізують 

зазначений напрям наукової діяльності. Соціологічна рефлексія досліджує 

господарську діяльність людини як основу буття та головну засаду культури 

й визначає саму культуру як умову та результат діяльності людини. І 

господарська, і економічна діяльність відбувається за допомогою 
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різноманітних соціальних організацій, штучно та цілеспрямовано 

створюваних людьми. Саме люди виробляють відповідні принципи 

кооперації, об'єднання ресурсів, зусиль та напрямів спільної діяльності, 

формуючи корпоративність та її соціокультурні засади, які згодом набувають 

видової форми корпоративної культури. 

2. Визначено сутнісні ознаки та структурно-функціональні 

характеристики категорії корпоративної культури в сучасному 

соціологічному дискурсі. Соціологічне тлумачення поняття корпоративної 

культури як соціологічної категорії, через інтегративне розуміння цього 

феномену як особливого виду соціокультурних норм, що, на відміну від 

попередніх досліджень, детермінує відповідну форму спільної діяльності 

господарюючих суб’єктів, змістом якої є інтеграція зусиль і ресурсів, а також 

диференціація розподілу, обміну та споживання спільно виробленого 

продукту. Корпоративна культура в такому контексті відображає 

інституційні умови, матеріальний і духовний результат господарської 

діяльності індивідуальних і групових суб’єктів, що базується на інтеграції 

їхніх зусиль, ресурсів та диференціації розподілу отриманих нових ресурсів 

для задоволення соціальних потреб.  

Шляхом соціологічної реконструкції структури корпоративної 

культури суб'єктів соціально-економічної діяльності з’ясовано, що вона 

включає в себе такі структурно-функціональні елементи: перший елемент 

спрямований на отримання символічного капіталу; другий елемент 

орієнтований на отримання доступу до потенційних джерел обмежених 

ресурсів; третій елемент як продукт символічного капіталу створює 

можливості для впливу керівного суб'єкта на керований об'єкт як потенційне 

джерело обмеженого ресурсу, а четвертий елемент складається з 

соціокультурних умов, механізмів, засобів і способів отримання 

символічного капіталу. Нелінійна будова структури корпоративної культури 

визначає функціонування цих елементів на трьох відносно автономних 

рівнях: матеріальному, духовному і художньому, які реалізуються за 
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допомогою інструментальних (матеріальні засоби) і технологічних 

(компетенції, вміння та навички) чинників у соціально-економічному 

просторі в контексті суб’єкт-суб’єктної та суб’єкт-об’єктної корпоративної 

взаємодії сполучних соціальних утворень. 

3. Установлено евристичний потенціал традиційних та інноваційних 

методів дослідження процесів трансформації корпоративної культури в 

перебігу соціально-економічного життя українського соціуму. А саме 

соціологічну методику дослідження корпоративної культури на засадах 

конкуруючих цінностей щодо використання соціокультурних методів 

визначення характеру соціальної взаємодії, яка, на відміну від попередніх 

досліджень, доповнена додатковим інструментарієм для виокремлення 

праксеологічних, семіотичних і аксіологічних засад корпоративної культури, 

зокрема, для визначення конкуруючих типів корпоративної культури 

доцільно застосовувати питання-фільтри, які дають змогу виокремлювати 

лояльних або нелояльних експертів, а також спрощену систему бальної 

оцінки конкуруючих цінностей, таких як «ринок», «клан», «ієрархія», 

«інновація» тощо завдяки зменшенню загальної кількості балів від 100 до 10. 

4. Доведено характеристики соціально-економічного простору, як 

системи формування, відтворення та трансформації корпоративної культури 

індивідів і соціальних груп. А саме сукупності організаційних принципів 

трансформації корпоративної культури в контексті соціально-економічного 

простору українського суспільства, які, на відміну від попередніх досліджень, 

поділяються автором на три групи: внутрішні (зумовлені активністю 

суб’єктів соціально-економічного та соціокультурного розвитку соціальних 

систем), зовнішні (зумовлені інституційними нормами й цінностями, а також 

стилем і характером впливу керівних суб’єктів стосовно членів соціально-

економічних утворень) і змішані або комплексні (що поєднують у собі дві 

попередні групи організаційних принципів трансформації корпоративної 

культури). 
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Феноменальність соціально-економічного простору України 

визначається поєднанням рентних та ринкових форм й видів діяльності 

соціальних суб’єктів, що зумовлює його внутрішні суперечності, а також і 

напрям трансформації української корпоративної культури. Для соціально-

економічного простору України характерною ознакою є його повільне 

зростання, у порівняння з соціально-економічними структурами більшості 

країн глобального світу. Водночас український соціально-економічний 

простір є функціонально вбудованим у глобальні просторові структури 

(економічні, політичні, культурні) та залежить від руху глобальної світ-

системи.  

5. З’ясовано, на основі системного аналізу, специфіку процесів 

трансформації корпоративної культури в перебігу соціально-економічного 

життя українського суспільства. Важливим є соціологічне осмислення 

ключових інституційних ознак трансформації корпоративної культури, які, 

на відміну від попередніх досліджень, є необхідною умовою, з одного боку, 

реалізації формальних нормативно-правових механізмів регуляції 

корпоративної взаємодії суб’єктів соціально-економічної діяльності, а з 

іншого боку, неформальні механізми корпоративної культури є своєрідними 

рамковими умовами корпоративної взаємодії цих суб’єктів, спрямованими на 

подальший розвиток і модифікацію відповідних формальних нормативно-

правових правил спільної діяльності в соціально-економічному просторі 

транзитивного соціуму.  

Також здійснено соціологічне обґрунтування ключових напрямів і 

детермінант трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі українського соціуму, які, на відміну від попередніх 

досліджень, визначаються автором у вигляді взаємодії різноманітних 

соціально-економічних та соціокультурних умов, що не тільки перебувають 

на перетині глобального, національного і локального соціально-економічного 

простору, але й супроводжуються конкуренцією та взаємозалежністю 
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демографічних, міграційних, соціокультурних, економічних і науково-

технологічних ресурсів та особливостями їхнього етосу. 

Здійснено системний аналіз трансформації корпоративної культури та 

визначено, що ці трансформації відбуваються із збереженням ядра системи, 

яка намагається адаптуватися до змін зовнішнього середовища, вимушено 

здійснюючи системні трансформації за рахунок периферійних підсистем. 

Побудовано структурно-функціональну модель корпоративної культури, що 

дозволяє здійснювати науково-теоретичні та науково-практичні розвідки 

щодо механізму її трансформації на матеріальному, духовному та 

художньому рівнях пізнавальної, перетворювальної, ціннісно-орієнтаційної 

діяльності соціальних суб'єктів соціально-економічного простору. 

6. Визначено соціальні механізми та організаційні принципи 

трансформації корпоративної культури суб’єктів соціально-економічної 

діяльності, що детермінується різноманітними чинниками: специфікою 

соціально-економічного простору, локальними та глобальними соціально-

економічними процесами, загальним соціокультурним контекстом 

українського суспільства, загальним соціокультурним потоком глобального 

рівня, соціальними інтересами суб'єктів за субкультурними ознаками та 

повсякденними практиками щодо їх реалізації. 

Визначено, що інституційний соціальний механізм формування, 

відтворення та перетворення (трансформації) корпоративної культури являє 

собою стійкі структури соціальної взаємодії суб’єктів соціально-

економічного життя сучасного соціуму для переведення символічних 

соціокультурних чинників на особистий досвід задля реалізації власних 

економічних інтересів і потреб, а також збереження певних соціальних 

традицій і цінностей, що включає в себе: по-перше, індивідуальних і 

колективних суб’єктів корпоративних відносин; по-друге, різноманітні 

форми їхньої корпоративної взаємодії в межах певних видів і способів 

соціально-економічної діяльності; по-третє, визначені моделі та засоби 

соціально-економічної поведінки, завдяки яким відбувається процес 
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формування корпоративного світогляду, що стає своєрідним пунктом 

перетину символічного та соціально-економічного просторів індивідів і 

соціальних груп.  

Удосконалено соціологічну типологізацію соціальних механізмів 

формування, відтворення та перетворення (або трансформації) корпоративної 

культури в системі соціально-економічного життя транзитивного соціуму, 

яка, на відміну від попередніх досліджень, базується на основі таких 

критеріїв: за походженням – стихійні (природні) та проєктивні (штучні) 

механізми; за належністю до внутрішнього або зовнішнього середовища 

організації – ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні); за рівнем 

універсальності – сингулярні та комплексні соціальні механізми, що 

забезпечують формування, відтворення й трансформацію корпоративної 

культури в перебігу соціально-економічної діяльності в умовах ринкових 

відносин. 

7. Здійснено соціологічне обстеження стану і перспектив розвитку 

корпоративної  культури в українському соціально-економічному просторі. 

Соціологічне дослідження структурних форм і функціональних особливостей 

соціально-економічного простору України, який, на відміну від попередніх 

досліджень, зумовлений специфікою поєднання рентних та ринкових форм і 

механізмів соціально-економічної діяльності соціальних суб’єктів, що не 

тільки уможливлює виникнення системній корупції, але й призводить до 

деформації соціальних зв’язків та виникнення конфліктних ситуацій в 

перебігу трансформації корпоративної культури. 

8. Виявлено можливості та особливості трансформації корпоративної 

культури в сучасному українському соціумі за результатами експертного 

опитування. Так, на основі соціологічної експлікації поняття корпоративної 

культури виокремлено два конкурентні типи корпоративної культури, що 

виникають у межах соціально-економічного простору сучасного 

українського соціуму, перший із яких формується шляхом синтезу 

авторитарних норм, правил, способів впливу та санкцій у контексті жорстких 
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ринкових настанов за схемою: «ринок-ієрархія», а другий тип корпоративної 

культури базується на ключових соціокультурних цінностях і символічних 

настановах соціології постмодерну за схемою: «ринок-клан-інновація». 

Для першого типу характерним є наявність жорсткої ієрархії з 

високим профілем, репресивне управління, агресивний менеджмент, 

відсутність соціальної довіри та відповідальності, прихований конфлікт між 

керівниками та підлеглими, негативна мотивація (штрафи), інформаційні 

«шуми», що уповільнюють зворотний зв'язок. Культура віддзеркалює та 

ретранслює соціальну недовіру та протидію, а як система - демонструє 

незадовільні адаптивні властивості та тяжіння до ентропії. 

Для другого типу корпоративної культури так само характерна 

ієрархія, але вона має менш високий профіль. Жорсткий менеджмент 

урівноважується позитивною мотивацією стосовно здатності співробітників 

на легітимний прояв індивідуальності, що передбачає відповідальність за 

власні дії та потенційну альтруїстичну готовність по відношенню до 

колективу. Між керівництвом та співробітниками вибудовуються стосунки 

порозуміння та підтримки на засадах соціального компромісу. 

9. Опрацьовано концептуальну структурно-функціональну модель 

трансформації корпоративної культури як чинника впорядкування та 

розвитку соціально-економічного життя українського суспільства, що 

дозволяє здійснювати науково-практичні розвідки механізмів формування, 

відтворення та перетворення (трансформації) цієї культури на 

мікросоціальному, мезосоціальному та макросоціальному рівнях суспільної 

організації з урахуванням загальносуспільного, організаційно-

інституціонального та індивідуально-групового соціокультурного контексту 

українського суспільства, а також різноманітних поточних і перспективних 

соціально-економічних передумов цілей, цінностей, інтересів і потреб 

суб'єктів соціально-економічного життя сучасного суспільства. 

Доведено, що процеси формування, відтворення та трансформації 

корпоративної культури базуються на системі організаційно-методологічних 
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принципів, опрацьованих у межах дисертаційного дослідження та поділених 

дисертантом на три групи: загальні (або зовнішні), специфічні (або 

внутрішні) та змішані (або синтетичні) принципи.  

Виявлено ключову роль соціальних механізмів у процесі формування, 

відтворення та трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі українського соціуму.  

Концептуальна структурно-функціональна модель трансформації 

корпоративної взаємодії індивідуальних і колективних суб’єктів соціально-

економічного життя українського соціуму на мікро,- мезо,- та макрорівні 

соціально-економічного простору українського суспільства дає змогу 

забезпечити: по-перше, вироблення загальної, галузевої, регіональної та 

локальної (організаційної) стратегій розвитку та поширення корпоративної 

культури різних соціальних спільнот, виходячи з конкретно-історичних умов, 

ресурсних можливостей, загальнонаціональних, регіональних, групових та 

індивідуальних соціально-економічних і соціокультурних традицій, 

ментальних особливостей та ціннісних преференцій індивідів і соціальних 

груп, а по-друге, опрацювання ефективної системи реалізації стратегії 

розвитку корпоративної культури та корпоративної взаємодії різних 

соціальних спільнот, установ і організацій в соціально-економічному 

просторі України на засадах партнерства, гуманізму й духовності, яка б 

передбачала формування спільних критеріїв оцінювання рівня розвитку 

корпоративної культури, виявлення проблем, суперечностей і конфліктних 

ситуацій, що виникають у перебігу корпоративної взаємодії індивідуальних і 

колективних суб’єктів соціально-економічного життя в контексті 

задоволення ними своїх соціально-економічних інтересів і потреб на 

загальносуспільному, регіональному, груповому та індивідуальному рівнях.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Графічний профіль корпоративної культури соціально-економічного 

простору України N 336 

A (Клан)                                                                 B (Інноваційність/Адхократія) 

 

D (Ієрархія)                                                                                               C (Ринок) 

Актуальна корпоративна культура _______________ 

Бажаний напрям трансформації корпоративної культури ……………. 
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Додаток Б 

Графічний профіль корпоративної культури «лояльних» експертів 

N 165 

A   (Клан)                                                                B (Інноваційність/Адхократія) 

 

 

D (Ієрархія)                                                                                                C (Ринок) 

Актуальна корпоративна культура _______________ 

Бажаний напрям трансформації корпоративної культури ……………. 
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Додаток В 

Графічний профіль корпоративної культури «не лояльних» експертів 

N 171 

A   (Клан)                                                                B (Інноваційність/Адхократія) 

 

 

D (Ієрархія)                                                                                                C (Ринок) 

Актуальна корпоративна культура _______________ 

Бажаний напрям трансформації корпоративної культури ……………. 
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Додаток Г 

Порівняння даних трьох експертних груп (N 336, N165, N171)  

 

Питання N 336 (N165+ 

N171) 

% обравших 

від 6 до 10 

балів 

(сильний 

прояв 

підтримки) 

N165 

(«лояльні» 

щодо місця 

роботи) 

% обравших 

від 6 до 10 

балів 

(сильний 

прояв 

підтримки) 

N171 («не 

лояльні» 

щодо місця 

роботи) 

% обравших 

від 6 до 10 

балів 

(сильний 

прояв 

підтримки) 

Примітки 

Послуги (товари), які ми 

надаємо високоякісні  

71,5 

 

80,6 

 

62,5 

 

 

Розвиток особистості 

працівника є важливим 

для нашої організації 

54,7 

 

65,5 

 

44,5 

 

 

Усі обов'язки 

співробітників чітко 

означені, не дублюються 

49 

 

60,6 

 

38,1 

 

 

Наша організація є 

успішною 

74,2 

 

85,3 

 

63,1 

 

 

Якщо необхідно, 

співробітники 

затримаються на роботі 

після закінчення робочого 

дня та не відчують 

незадоволення 

49 

 

100,0 0 Питання 

«фільтр» для 

визначення 

двох типів 

експертів 

(«лояльних» 

та «не 

лояльних») 

Пріоритетом нашої 

організації є отримання 

прибутку за рахунок 

61,9 

 

69,1 

 

55,1 
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зменшення витрат 

Керівництво організації 

має довіру до 

співробітників організації 

64,3 

 

75,9 

 

53,2 

 

 

Наша організація швидко 

розвивається 

61 

 

72,7 

 

49,7 

 

 

Визначте ступінь 

співробітництва в 

організації Між колегами 

74,1 

 

81,9 

 

66,7 

 

 

Визначте ступінь 

співробітництва в 

організації Між 

керівництвом та 

підлеглими 

64,4 

 

75,7 

 

53,3 

 

 

Визначте ступінь 

співробітництва в 

організації Між 

співробітниками різних 

структурних підрозділів 

57,5 

 

62,6 

 

52,7 

 

 

Визначте ступінь 

співробітництва в 

організації Між 

керівництвом структурних 

підрозділів 

60,7 

 

75,7 

 

46,2 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої організації: 

Особисте спілкування з 

керівництвом 

72,6 

 

81,8 

 

63,8 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої організації: 

58,6 

 

66,7 

 

51 
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Письмове розпорядження 

керівництва 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої організації: 

Особисте спілкування з 

колегами 

82 

 

83,7 

 

80,7 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої 

організації:Організаційні 

збори 

67,6 

 

75,8 

 

59,8 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої 

організації:Офіційні 

видання організації 

50,8 

 

56,9 

 

45,1 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої 

організації:Чутки 

28,1 

 

38,8 

 

17,5 

 

 

Визначте ступінь 

важливості для Вас 

джерела інформації про 

події вашої організації 

Інші джерела інформації 

34,2 

 

39,4 

 

29,3 

 

 

Ви отримаєте 

інформацію:Вчасно 

65,2 

 

76,3 

 

54,4 

 

 

Ви отримаєте 

інформацію:Запізно 

30,3 

 

30,9 

 

29,8 
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Зазвичай Ваш начальник 

Визнає вашу сумлінність 

63,1 

 

69,6 

 

56,6 

 

 

Зазвичай Ваш начальник 

Надає чіткі 

розпорядження 

70,9 

 

77 

 

64,9 

 

 

Зазвичай Ваш начальник 

Ставиться до Вас 

об'єктивно 

68,5 

 

77 

 

60,2 

 

 

Зазвичай Ваш начальник 

Якщо необхідно, може з 

Вами порадитись 

59,2 

 

64,3 

 

54,4 

 

 

Ваші очікування від 

організації? Соціальна 

підтримка 

65,7 

 

69,1 

 

62,6 

 

 

Ваші очікування від 

організації? Збереження 

робочого місця 

78,9 

 

85 

 

73,2 

 

 

Ваші очікування від 

організації? Позитивні 

стосунки з колегами 

79,5 

 

81,2 

 

77,7 

 

 

Ваші очікування від 

організації? Командна 

робота 

76,8 

 

81,8 

 

71,9 

 

 

Ваше ставлення до колег? 

Позитивне 

83,4 

 

83,7 

 

83,2 

 

 

Ваше ставлення до колег? 

Негативне 

10,2 

 

10,2 

 

10 

 

 

Ваше ставлення до колег? 

Ви їх не помічаєте 

13,8 

 

14,4 

 

12,9 

 

 

Ваше ставлення до колег? 

Вони Вас не помічають 

14,7 

 

15,7 

 

13,5 

 

 

Які організаційні зміни 

потрібні для покращення 

Вашого матеріального та 

57,4 

 

52,7 

 

61,9 
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морального самопочуття? 

Змінити умови праці 

Які організаційні зміни 

потрібні для покращення 

Вашого матеріального та 

морального 

самопочуття?Реформувати 

систему розрахунку 

зарплати 

66 

 

61,9 

 

70,2 

 

 

Які організаційні зміни 

потрібні для покращення 

Вашого матеріального та 

морального самопочуття? 

Змінити стосунки між 

співробітниками 

організації в бік 

збільшення соціальної 

справедливості 

55 

 

48,5 

 

61,5 

 

 

Які організаційні зміни 

потрібні для покращення 

Вашого матеріального та 

морального самопочуття? 

Реформувати 

управлінську культуру 

59,2 

 

54,5 

 

63,7 

 

 

Які організаційні зміни 

потрібні для покращення 

Вашого матеріального та 

морального самопочуття? 

Частіше і якісніше 

організовувати 

корпоративні свята 

50,8 

 

49,1 

 

52,7 

 

 

Ваша організація має 

чітко виражену загальну 

ідеологію, чи розділяєте 

Ви її цінності? Не має 

45,1 

 

43,1 

 

47,5 
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загальної ідеології, у всіх 

власні цінності 

Ваша організація має 

чітко виражену загальну 

ідеологію, чи розділяєте 

Ви її цінності?Ідеологія є, 

але її цінності не поділяю 

28,2 

 

25,5 

 

31,1 

 

 

Ваша організація має 

чітко виражену загальну 

ідеологію, чи розділяєте 

Ви її цінності? Ідеологія є 

і мені вона подобається 

39,3 

 

49,7 

 

29,2 

 

 

Ваша організація має 

чітко виражену загальну 

ідеологію, чи розділяєте 

Ви її цінності? Загальна 

ідеологія взагалі не 

потрібна 

27,7 

 

27,8 

 

27,5 

 

 

Чи відповідають тенденції 

розвитку організації 

Вашим бажаним 

очікуванням? 

50,3 

 

66,1 

 

35,1 
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Додаток Д 

Порівняльна таблиця розподілу балів квадранту конкуруючих цінностей  

 

цінності експерти загалом  

N 336 

«не лояльні 

організації» 

експерти  

N 171 

«лояльні 

організації» 

експерти  

N 165 

 Актуальна 

оцінка 

Бажана 

оцінка 

Актуальна 

оцінка 

Бажана 

оцінка 

Актуальна 

оцінка 

Бажана 

оцінка 

Клан 

 

2.3 3,2 2,2 3,3 2,6 3,3 

Ринок 

 

2,8 2,2 2,8 2,1 2,7 2,3 

Ієрархія 

 

2,6 2,1 2,7 2,1 2,4 1,9 

Інновація 

 

2,3 2,5 2,3 2,5 2,3 2,5 

Загальна кількість балів квадранту конкуруючих цінностей 

 

Квадрант 

конкуруючих 

цінностей 

10 10 10 10 10 10 
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Додаток Е 

Програма авторського соціологічного дослідження 

 

1. Методологічна частина 

1.1. Опис проблемної ситуації  

 

Предметний аспект. Трансформація корпоративної культури в соціально-

економічному просторі України є відображенням тектонічних змін в 

українському суспільстві та в соціальних структурах сучасного глобального 

світу. Якісні характеристики корпоративної культури впливають на напрям 

та перспективи розвитку соціально-економічного простору та його суб’єктів. 

Показниками трансформації корпоративної культури, як складного 

соціального процесу є суб’єктивні та об’єктивні оцінки соціально-

економічного простору України щодо: відкритості/закритості; сприяння/не 

сприяння задоволенню потреб суспільного загалу; захисту/порушенню прав 

людини.  

Загальні показники низької якості життя в Україні, системної 

економічної кризи, ще більше актуалізують трансформацію існуючих та 

вироблення нових соціальних відносин, що сприяють інтеграції людини на 

рівні трудового колективу та організаційної структури підприємства, 

соціальної групи та соціально-економічного простору як в національних, так 

і в глобальних вимірах, знаходиться в різноманітних контекстах 

корпоративної культури. 

Наукова рефлексія пострадянського простору спрямована на поєднання 

різних методів та підходів, розроблених теоретиками та практиками 

ринкових соціально-економічних просторів та адаптацію їх до використання 

в символічних просторах рентно орієнтованих суспільств. Різні аспекти 

досліджень корпоративної культури висвітлюються в сучасному 

міждисциплінарному дискурсі. Переважають представники правових наук, 

економічних наук та менеджменту організацій, які досліджують 
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корпоративну культуру як інструмент управління в організаціях. Це такі 

дослідники, як В. Задихайло, О. Кібенко, Г. Назарова, Г. Хаєт, 

В. Євтушевський, В. Аніщенко, М. Артеменко, О. Бала, О. Мукан, Р. Бала, 

Т. Беляк, О. Виноградова.  

Cоціологічна рефлексія висвітлює, переважно, соціокультурні засади 

економічної діяльності. Відмінності між рентним та ринковим соціально-

економічним простором актуалізують напрям наукової діяльності таких 

дослідників, як Є. Головаха, В. Ворона, та Є. Суіменко. Отримали 

соціологічне осмислення соціальні портрети підприємців та менеджерів в 

роботах О. Донченко, О. Злобіної. Зв'язок між економічними та культурними 

трансформаціями досліджував В. Пилипенко. Щодо систематизації 

теоретичних підходів соціально-економічної тематики важливим є внесок 

В. Городяненка, М. Лукашевича. Відсутність домінуючих, функціональних 

для прогресивного соціально-економічного розвитку, культурних форм в 

українському соціумі, висвітлена в роботах інституту соціології НАН 

України. Тема трансформації трудових стосунків за пострадянських умов 

досліджував А. Арсеєнко. Проблеми становлення корпоративної соціальної 

відповідальності знайшли відображення в дослідженнях О. Безрукової. Для 

наведених досліджень є характерною ознакою визначення кризових аспектів 

українських соціокультурних та соціально-економічних трансформацій. 

Визначення підходів до вирішення проблем трансформації корпоративної 

культури повинне відштовхуватися від розуміння того, що соціально-

економічний простір України поєднує ринкові та рентні соціальні відносини, 

норми, практики. 

Гносеологічний аспект. Визначаючи корпоративність, як одну з 

чинників функціонування сучасних соціальних організацій, не залежно від 

форм їх власності, ми вважаємо за потрібне зосередити увагу саме на 

проблемах трансформації корпоративної культури. Остання поєднує 

соціальні цінності і норми, що регулюють поведінку суб'єктів соціально-

економічного простору щодо інтеграції їх різноманітних ресурсів з метою 



 254 

створення, розподілу, й використання символічних капіталів та одночасно є, 

й умовою та результатом їх діяльності. Трансформація корпоративної 

культури визначає успішність/неуспішність, як ціннісно-нормативної 

складової соціально-економічних стосунків так і матеріального рівня життя в 

суспільстві. 

Дослідження спрямоване на встановлення характерних ознак 

актуальної корпоративної культури та напрямів її трансформації в соціально-

економічному просторі України. Це дослідження дозволить глибше 

визначити, який тип української корпоративної культури є найбільш 

поширеним та які є бажані трансформації його трансформації в соціально-

економічному просторі України. 

 

1.2. Тема авторського дослідження 

Особливості трансформації корпоративної культури в соціально-

економічному просторі України. 

 

1.3. Цілі та завдання дослідження 

Цілі 

− встановити особливості актуальної корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі України; 

− з’ясувати ставлення суб’єктів соціально-економічного простору 

України щодо потенційних напрямів трансформації корпоративної культури. 

Завдання 

− Виконати теоретичну інтерпретацію базових понять: корпоративна 

культура, соціально-економічний простір, трансформація, корпоративізм, 

плюралізм;  

− Встановити моделі домінуючої корпоративної культури в соціально-

економічному просторі України; 
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− З’ясувати ставлення суб’єктів соціально-економічного простору 

України до таких його соціокультурних ознак, як: корупційність, 

корпоративізм та плюралізм;  

− З’ясувати чинники впливу на трансформацію корпоративної 

культури. 

 

1.4. Об’єкт дослідження 

 

Об’єкт за критерієм носія проблеми: 

Експерти, які є індивідуальними суб’єктами соціально-економічного 

простору України, вікової категорії 18-44 р., які є частиною економічно 

активного населення України.  

Об’єкт за критерієм загальної проблеми:  

− складові вимірювання трансформації корпоративної культури у 2016 

р. та 2019 р.;  

− ставлення експертів до актуальної та бажаної корпоративної 

культури соціально-економічного простору України. 

 Предмет дослідження 

− сутність трансформації української корпоративної культури; 

− особливості соціально-економічного простору України. 

 

1.6. Теоретична інтерпретація базових понять 

 

Корпоративна культура - соціокультурні норми, що детермінують 

особливий вид спільної діяльності господарюючих суб’єктів, змістом якої є 
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інтеграція у вигляді об'єднання зусиль та ресурсів, й, диференціація, щодо 

розподілу, обміну та споживання продукту, що виробляється. 

Соціально-економічний простір України - частина глобального 

соціально-економічного простору у вигляді перетину соціальних зв'язків між 

різними соціальними суб’єктами, групами та організаціями щодо здійснення 

економічної діяльності за відповідних соціокультурних та інституційних 

умов.  

Трансформація корпоративної культури - зміна, перетворення виду, 

форми, істотних властивостей корпоративної культури. 

 Корпоративізм - особлива форма (спосіб) економічної, соціальної та 

політичної взаємодії держави з різними суспільними групами, пріоритетом 

якої є групові цінності щодо індивідуальних. 

Плюралізм - особлива форма (спосіб) економічної, соціальної та 

політичної взаємодії держави з різними суспільними групами, пріоритетом 

якої є наявність та узгодження різноманітних соціогрупових цінностей, 

інтересів та потреб. 

Економічно активне населення України – це частина населення обох 

статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої 

сили для виробництва товарів і надання послуг. 

1.7. Робочі гіпотези дослідження 

Гіпотеза №1. Рівень патерналістських очікувань представників 

економічно активного населення України впливає на формування 

відповідних очікувань бажаної корпоративної культури. 

Гіпотеза №2. Соціально-економічний простір України має високий 

рівень прихованої соціальної напруги. 

Гіпотеза №3 Соціальна несправедливість та корупція є маркером 

соціальної напруги соціально-економічного простору України. 
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Гіпотеза №4 Амбівалентна свідомість є поширеною серед економічно 

активного населення України.  

Гіпотеза №5 Плюралістичні цінності українців мають сильніший 

прояв ніж цінності корпоративізму та патерналізму. 

Гіпотеза №6 Існує потреба щодо нової якості внутрішньої інтеграції 

соціально-економічного простору України, як на рівні трудового колективу, 

так і на загальнонаціональному рівні. 

Гіпотеза №7 Повільне зростання соціально-економічного простору 

України є взаємообумовленим щодо дисфункціональності його 

корпоративної культури. 

1.8. Конструювання мережі операціональних змінних характеристик 

об’єкта дослідження 

  

 

 

 

1. Корпоративна культура  3. Соціальна 

взаємодія спільної 

діяльності 

2. Соціокультурні 

норми спільної 

діяльност 

4. інтеграція 5.диференціація 

3.1кол

еги 

3.2кері

вники 

3.3очіку

вання 

3.4інфор

маційніс

ть 
4.1Кла

н [A] 

4.2Адхо

кратія 

[B] 

5.1Ринок 

[C] 

5.2Ієрархія 

[D] 

6. Рамочна конструкція конкуруючих цінностей ABCD 
3.6Домінуючий тип 

соціальної взаємодії 

3.5Я

кіст

ь 

робо

ти 

6.1. 

Головні 

характер

истики 

A1B1D1

C1 

6.2. 

Загальни

й стиль 

лідерств

а в 

організа

ції.A2B2

C2D2 

6.3. 

Управлі

ння 

наймани

ми 

робітник

ами.A3B

3C3D3 

6.4. 

Зв’язок 

внутріш

ньої 

сутності 

організа

ціїA4B4

C4D4 

6.5. 

Стратегі

чна 

метаA5B

5C5D5 
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1. Корпоративна культура  

2. Соціокультурні норми спільної діяльності 

3. Соціальна взаємодія спільної діяльності 

3.1 Колеги 

3.1.1 Cтупінь співробітництва в організації: між колегами; між 

співробітниками різних підрозділів. 

3.1.2 Стосунки між колегами (позитивні, негативні, ігнорування один 

одного) 

3.2 Керівництво 

3.2.1 Справедливе\несправедливе ставлення 

3.2.2 Цінує\не цінує співробітників 

3.2.3 Довіряє\не довіряє співробітникам 

6. 6. 

Критерії 

успіху 

A6B6C6D6 

Загальний профіль корпоративної культури 

Домінуючий тип корпоративної культури 
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3.2.4 Відкрите для спілкування\ не відкрите для спілкування. 

3.3 Очікування від організації 

3.3.1. Соціальна підтримка 

3.3.2. Збереження робочого місця 

3.3.3. Позитивні стосунки з колегами 

3.3.4 Командна робота 

3.3.5 Організаційні зміни (умови праці; заробітна платня; посилення 

соціальної справедливості; корпоративні свята) 

3.4. Інформаційність 

3.4.1. Отримання інформації (вчасно\не вчасно) 

3.4.2. Джерело інформації (бесіда з керівництвом; письмовий наказ; бесіда 

з колегами; збори (наради); інше джерело). 

3.5. Якість роботи  

3.5.1. Послуги (товари) високоякісні  

3.5.2. Розвиток особистості працівника є важливим для нашої організації 

3.5.3. Усі обов'язки співробітників чітко означені, не дублюються 

3.5.4. Організація швидко розвивається 

3.5.5. Пріоритетом організації є отримання прибутку за рахунок 

зменшення витрат 

3.6 Домінуючий тип соціальної взаємодії 

(позитивна\негативна\амбівалентна) 

4. Інтеграція 

4.1 Клан 

4.1.1. Організації схожі на великі родини. Лідери, або голови 

організацій сприймаються як вихователі, або, навіть, як батьки. Організація 

тримається разом завдяки відданості й традиціям. Робиться акцент на 

довгостроковій користі вдосконалення особи, надає значення високого 

ступеню єдності колективу та нормальному клімату. Успіх визначається у 

термінах добрих почуттів до споживачів та турботою щодо людей. 

Організація відзначає бригадну роботу, участь людей у бізнесі та згоду. 
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4.2 Адхократія 

4.2.1. Люди готові ризикувати та йти на ризик. Лідери вважаються 

новаторами та людьми, які схильні до ризику. Сутністю організації є 

відданість інноваційній діяльності. Підкреслюється необхідність діяльності 

на передніх рубежах. У довготривалій перспективі організація робить акцент 

на зростанні й набутті нових ресурсів. Успіх визначає виробництво (надання) 

унікальних і нових продуктів або послуг. Важливо бути лідером на ринку 

продукції або послуг. Організація схвалює особисту ініціативу й свободу. 

5. Диференціація 

5.1 Ринок 

5.1.1 Діяльність людей характеризується орієнтацією на результат, 

головною турботою організації є виконання поставленої мети. Люди є 

цілеспрямованими та демонструють конкурентне ставлення один до одного. 

Лідери – жорсткі керівники та суворі конкуренти. Вони непохитні та 

вимогливі. Організація зв'язується акцентом на прагненні до перемоги. 

Репутація й успіх мають значення для загального опікування. Фокус 

перспективної стратегії спрямований на конкурентні дії, рішення 

поставлених завдань й досягнення мети, яку можливо виміряти. Успіх 

визначається у термінах експансії на ринок та збільшення ринкової частки. 

Важливим є конкурентне ціноутворення й лідерство на ринку. Стиль 

організації – жорстка спрямованість на конкурентоздатність. 

5.2 Ієрархія 

5.2.1. Діяльність людей керується прописаними процедурами. Лідери 

пишаються тим, що вони – раціонально мислячі координатори й 

організатори. Абсолютно важливою є діяльність щодо поступового розвитку 

організації. Організацію поєднують формальні правила та офіційна політика. 

Довгострокові турботи організації полягають в забезпечені стабільності і 

показників поступового руху рентабельного виконання операцій. Успіх 

визначається у термінах надійності поставок, плавних календарних графіків 
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та низьких затратах. Управління щодо найманих працівників опікується 

гарантіями зайнятості та забезпеченням довгострокової передбачуваності. 

6. Рамочна конструкція конкуруючих цінностей 

6.1 Головні характеристики 

6.1.1.А.1 [Організація унікальна за своїми властивостями. Вона є схожою 

на велику родину. Люди виглядають як такі, що мають багато спільного] 

6.1.2.B.1[Організація динамічна й просякнута духом підприємницької 

діяльності. Люди здатні на самопожертву й схильні до ризику.] 

6.1.3.C.1. [Організація орієнтована на результат. Головне завдання – 

досягти поставленої мети.] 

6.1.4.D.1. [Організація жорстко структурована й суворо контролюється. 

Дії людей, фактично регламентуються формальними процедурами.] 

6.2. Загальний стиль лідерства в організації 

6.2.1.A.2. [Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

моніторингу, намагання допомогти людям й навчити їх] 

6.2.2. B.2. [Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

підприємництва, новацій, схильності до ризику] 

6.2.3. C.2. [Загальний стиль лідерства в організації є прикладом ділової 

активності, агресивності, орієнтації на кінцевий результат.] 

6.2.4. D.2 [Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

координації, чіткої організації, або поступового ведення справ у напрямку 

рентабельності.] 

6.3. Управління найманими працівниками. 

6.3.1. A. 3. [Стиль менеджменту в організації характеризується 

схваленням бригадної роботи, одностайності й участі в прийнятті рішень.] 

6.3.2. B.3. [Стиль менеджменту в організації характеризується схваленням 

індивідуального ризику, впровадженням новацій, свободою та 

індивідуальністю.] 
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6.3.3 C.3. [Стиль менеджменту в організації характеризується високими 

вимогами, жорсткою орієнтацією щодо конкурентоспроможності, 

схваленням досягнень.] 

6.3.4. D. 3. [Стиль менеджменту в організації характеризується 

гарантованою зайнятістю, вимогами коритись керівництву, 

передбачуваністю та сталими відносинами.] 

6.4. Зв’язок внутрішньої сутності організації 

6.4.1. A.4. [Організацію єднає відданість справі та довіра один до одного. 

Відповідальність організації знаходиться на високому рівні.] 

6.4.2. B.4. [Організацію єднає загальна схильність до новацій та 

самовдосконалення. Акцентується увага на необхідності знаходитись на 

передових рубежах.] 

6.4.3. C.4. [Організацію єднає акцент на досягненні мети – виконанні 

завдань. Загальноприйнятні теми – агресивність та перемога.] 

6.4.4. D.4. [Організацію єднають формальні правила та офіційна політика. 

Важливою є підтримка поступового шляху розвитку організацій.] 

6.5. Стратегічна мета 

6.5.1. A.5. [Організація загострює увагу щодо гуманного розвитку. 

Наполегливо підтримуються: висока довіра, відкритість та співучасть.] 

6.5.2. B.5. [Організація акцентує увагу на здобутті нових ресурсів й 

вирішенні нових проблем. Цінується апробація новацій та пошук 

можливостей.] 

6.5.3. C.5. [Організація акцентує увагу на конкурентних діях й 

досягненнях. Домінує напруга сил щодо досягнення мети, й, потяг до 

перемоги на ринках праці.] 

6.5.4. D.5. [Організація акцентує увагу на непорушності й усталеності. 

Найголовнішим є рентабельність, контроль й поступовість(плавність) усіх 

операцій.] 

6.6. Критерії успіху 
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6.6.1. A.6. [Організація визначає успіх на основі розвитку людських 

ресурсів, бригадної роботи, захопленості найманих робітників справою, й, 

турботою про людей.] 

6.6.2. B.6. [Організація визначає успіх на основі володіння унікальною або 

найновішою продукцією. Це виробничий лідер й новатор.] 

6.6.3. C.6. [Організація визначає успіх за умови перемоги на ринках й 

випереджені конкурентів. Ключ до успіху – конкурентне лідерство на 

ринках.] 

6.6.4. D.6. [Організація визначає успіх на основі рентабельності. Успіх 

визначають надійні поставки, досконалі плани – графіки, низькі виробничі 

затрати.] 

2. Методична частина – визначення експертами сутності трансформації 

корпоративної культури соціально-економічного простору України у 2013 - 

2017 р.р. 

2.1. Опис методів і технік отримання інформації 

Звертаючи увагу на те, що метою нашого дослідження було отримання 

інформації про особливості трансформації корпоративної культури 

соціально-економічного простору України з 2013 по 2017р.р., то для її 

досягнення були обрані експертні та якісні методи дослідження. А саме 

анкетування експертів, та метод фокус-груп. Використання анкетування, як 

методу збору інформації, обумовлено його спиранням на фіксовану систему 

запитань, що дає змогу отримати інформацію, як щодо актуальної, так і 

бажаної корпоративної культури. Перевагою анкетування є можливість 

досліджувати відносно широку сферу проблем в динаміці, у значний 

проміжок часу, високий рівень стандартизації (всім експертам задаються одні 

й ті ж запитання з однаковими варіантами відповідей на них), відповідно, є 

можливість проведення статистичного аналізу. В свою чергу, є декілька й 

недоліків, а саме: можливість помилок через емоційність експертів або 

нерозуміння ними, поставленого запитання. За допомогою експертного 
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анкетування можна визначити реальну корпоративну культуру та бажаний 

формат її трансформації.  

Використання фокус-груп обумовлено дослідницькою потребою визначити 

якісні характеристики соціально-економічного простору України. 

Соціогрупова динаміка, що виникає під час проведення фокус-груп дозволяє 

окреслити нові або латентні, якісні характеристики соціального явища. 

2.2. Принцип відбору учасників експертного дослідження 

Доступ до всієї групи економічно активного населення України є ресурсно-

витратним, тому доцільно було використовувати метод «снігової кулі» щодо 

залучення експертів. Метод "снігової кулі" було застосовано на першому 

етапі відбору експертів із застосуванням колективної оцінки авторитетності 

експертів. На цьому етапі відбору як критерій нами було використано такі 

ознаки як рід занять та стаж роботи за профілем. На другому етапі відбір 

експертів відбувався, передусім з урахуванням рівня їх компетентності 

відповідно до мети та завдань дослідження. Для її визначення нами було 

застосовано  метод самооцінки експертів за показниками, що характеризують 

ступінь участі кандидата в досліджуваній проблем Згідно цього методу, 

кожен опитаний експерт рекомендує свого знайомого (в нашому випадку – 

студенти заочної форми навчання, що здобували вищу освіту або 

підвищували кваліфікацію в ЗНУ). Відповідно до цього, вибірка експертів 

формується поступово та розгалужується, збільшується як снігова куля. 

Проте, тут мають місце специфічні вікові параметри експертів (18-44 р.), що, 

на нашу думку є виправданим, враховуючи відкриту для експертів, власну 

життєву та соціальну перспективу.  

В нашому випадку, цей спосіб пошуку респондентів є ефективним, адже він 

дозволив віднайти та опитати значну кількість експертів із цієї категорії. Так, 

як сама сукупність за віковими параметрами є важливою щодо визначення 

потенціалу трансформації корпоративної культури, кожному експерту було 

запропоновано назвати одного або декілька осіб, які входять до цієї групи. І 

таким чином були опитані представники цієї когорти. 
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2.3. Часові рамки дослідження  

Підготовчий етап – проведення пілотажного дослідження, коригування та  

редагування інструментарію дослідження (2012 р.). 

Польовий етап – пошук та проведення експертного анкетування (2013 - 2016 

р.р.). 

Постпольовий етап – процес перенесення даних на електронні носії, 

опрацювання матеріалів дослідження (2017-2018 р.р.).  

2.4. Обґрунтування логіки і методу аналізу даних  

Обробка соціологічної інформації, отриманої в ході експертного 

анкетування, здійснена за допомогою комп’ютерної програми SPSS 

(статистична програма для соціальних наук), а саме за допомогою 

одновимірного відсоткового розподілу.  

2. Методична частина – визначення експертами специфіки соціально-

економічного простору України у 2019 - 2020 р.р. 

2.1. Опис методів і технік отримання інформації 

Звертаючи увагу на те, що метою нашого дослідження для вивчення та 

пояснення ціннісних засад соціально-економічного простору, було проведено 

серію фокус груп в різних регіонах України. Були використані методи 

кабінетних досліджень, порівняльного аналізу та якісних досліджень. 

Зважаючи на те, що оцінка соціально-політичної та соціально-

економічної ситуації сучасними українцями крізь призму їх ціннісних 

орієнтацій, потребує порівняльного аналізу сучасних досліджень. Постає 

питання порівняння ціннісних орієнтацій українського соціально-

економічного простору щодо напрямів руху розвинених суспільств 

глобального світу. Теоретична та практична актуальність цього знаходиться 

на перетині, не стільки міждисциплінарних, скільки, «трансдициплінарних» 

напрямів.  

Комплексний підхід, що поєднує кабінетні, якісні та кількісні 

дослідження, на нашу думку, є доволі адекватним методологічним 



 266 

підґрунтям, щодо дослідження ціннісних засад соціально-економічного 

простору України. 

Для реалізації даного завдання ми вирішили організувати й провести 

серію фокус групових досліджень в різних обласних центрах України. Нам 

було цікаво визначити, наскільки схожими або навпаки, відмінними, будуть 

висловлювання інформантів з різних регіонів України. Враховуючи те, що 

пересічні громадяни України навряд чи обізнані щодо сучасних соціально-

політичних концепцій, ми уникали прямих питань як щодо корпоративізму, 

так і плюралізму. Були використані проекційні питання, які визначали 

корпоративізм як пріоритет групових цінностей над індивідуальними, сильну 

державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль над індивідом. Також, 

плюралізм ми визначили, як особисту свободу, реалізацію власної мети, 

самоорганізацію, особистісний вимір заможного і щасливого життя, захист 

прав і свобод людини. 

2.3. Принцип відбору учасників експертного дослідження 

Рекрутінг інформантів для участі в фокус групах здійснювався за участі 

волонтерів ГО «Соціальні дослідження та тренінгові компанії». Було 

використовано метод «снігової кулі» щодо залучення інформантів. Згідно 

цього методу, кожен волонтер рекомендує свого знайомого. 

2.4. Часові рамки дослідження 

Польовий етап проведення фокус груп в Запоріжжі, Харкові, Черкасах, Києві, 

Львові (2019-2020 р.р.) 

Підготовка аналітичних матеріалів (2020-2021 р.р.) 

2.5. Окреслення критеріїв оцінювання надійності та валідності дослідження 

Надійність інформації може забезпечуватись через співставлення даних з 

різних досліджень (експертних, якісних, кабінетних). Зокрема, використано 

порівняльний аналіз різних даних, різних джерел щодо досліджуваної 

тематики для того, щоб уникнути упередження.  

2.6. Обґрунтування етичних засад проведення дослідження 
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Під час експертного дослідження та проведення фокус груп, фіксується лише 

стать, вік, професія експерта (інформанта). Зберігається повна анонімність та 

гарантується використання отриманих даних виключно в наукових цілях. 

2.7. Дослідницька саморефлексія  

Експертами та інформантами даного дослідження були індивідуальні 

суб’єкти соціально-економічного простору України, які є представниками 

когорти економічно активного населення, віком 18-44р. Дана когорта має 

доволі специфічні ознаки. З одного боку, інтереси та потреби експертів 

(інформантів) мають суттєву вікову диференціацію. З іншого боку, нявність 

актуальної соціальної перспективи є спільною якістю, як для 18 річних, так і 

для 44 річних експертів (інформантів). Експерти (інформанти) демонструють 

амбівалентну свідомість.  
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Додаток Є 

Анкета експертного опитування 

Шановний експерте! 

Соціологи Запорізького національного університету зверта.ться до Вас із 

проханням відповісти на декілька запитань, що стосуються проблеми 

розвитку сучасної української корпоративної культури. 

Опитування анонімне − не потрібно вказувати прізвище, а результати 

опитування будуть аналізуватися і оприлюднюватися лише в узагальненому 

вигляді.Дякуємо за згоду взяти участь у нашому опитуванні! 

Нижче наведені шість питань, які передбачають чотири альтернативи 

відповідей. Експерту необхідно розподілити бали 10-бальної оцінки між 

цими чотирма альтернативами в тому співвідношенні, яке відображає 

характер організації в якій він працює . Наприклад, якщо альтернатива «А» 

дуже нагадує організацію експерта, тоді вона «важить», наприклад, 5 балів. 

Також, якщо альтернативи «В» та «С» приблизно є однаково характерними, 

тоді їм треба надати по 2 бали, відповідно альтернатива «D» не є 

характерною та отримає 1 бал. Під час відповіді на питання загальна сума 

балів за всіма чотирма альтернативами повинна складати 10 балів. 

АНКЕТА ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ № ___________ 

Шановний експерте, Ви є (позначте необхідне): 

позначка № статус 

 1 Власник бізнесу 

 2 Керівник державної установи 

 3 Керівник структурного підрозділу приватного підприємства 

 4 Керівник структурного підрозділу державної установи 

 5 Офіс-менеджер 

 6 Службовець державної установи 

 7 Інженерно-технічний працівник приватного підприємства 
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 8 Інженерно-технічний працівник державної установи 

 9 Робітник приватного підприємства 

 10 Робітник державної установи 

 11 Працюєте на себе надаючи послуги (ремонтні, 

консультаційні, навчальні,…..,) 

Блок №1  

Перелік 

альтернати

в 

1. Головні характеристики Тепе

р 

Бажано 

А1 Організація унікальна за своїми властивостями. Вона є 

схожою на велику родину. Люди виглядають як такі, що 

мають багато спільного 

  

В1 Організація динамічна й просякнута духом 

підприємницької діяльності. Люди здатні на 

самопожертву й схильні до ризику. 

  

С1 Організація орієнтована на результат. Головне завдання 

– досягти поставленої мети. 

  

D1 Організація жорстко структурована й суворо 

контролюється. Дії людей, фактично регламентуються 

формальними процедурами. 

  

 Разом 10 10 

Перелік 

альтернати

в 

2. Загальний стиль лідерства в організації. Тепе

р 

Бажано 

А2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

моніторингу, намагання допомогти людям й навчити їх. 

  

В2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

підприємництва, новацій, схильності до ризику. 

  

С2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом   
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ділової активності, агресивності, орієнтації на кінцевий 

результат. 

D2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

координації, чіткої організації, або поступового ведення 

справ у напрямку рентабельності. 

  

 Разом 10 10 

Перелік 

альтернати

в 

3. Управління найманими робітниками. Тепе

р 

Бажано 

А3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

схваленням бригадної роботи, одностайності й участі в 

прийнятті рішень. 

  

В3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

схваленням індивідуального ризику, впровадженням 

новацій, свободою та індивідуальністю. 

  

С3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

високими вимогами, жорсткою орієнтацією щодо 

конкурентоспроможності, схваленням досягнень. 

  

D3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

гарантованою зайнятістю, вимогами коритись 

керівництву, передбачуваністю та сталими відносинами. 

  

 Разом 10 10 

Перелік 

альтернати

в 

4. Зв’язок внутрішньої сутності організації Тепе

р 

Бажано 

А4 Організацію єднає відданість справі та довіра один до 

одного. Відповідальність організації знаходиться на 

високому рівні. 

  

В4 Організацію єднає загальна схильність до новацій та   
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самовдосконалення. Акцентується увага на необхідності 

знаходитись на передових рубежах.  

С4 Організацію єднає акцент на досягненні мети – 

виконанні завдань. Загальноприйнятні теми – 

агресивність та перемога. 

  

D4 Організацію єднають формальні правила та офіційна 

політика. Важливою є підтримка поступового шляху 

розвитку організацій. 

  

 Разом 10 10 

Перелік 

альтернати

в 

5. Стратегічна мета Тепе

р 

Бажано 

А5 Організація загострює увагу щодо гуманного розвитку. 

Наполегливо підтримуються: висока довіра, відкритість 

та співучасть. 

  

В5 Організація акцентує увагу на здобутті нових ресурсів й 

вирішенні нових проблем. Цінується апробація новацій 

та пошук можливостей. 

  

С5 Організація акцентує увагу на конкурентних діях й 

досягненнях. Домінує напруга сил щодо досягнення 

мети, й, потяг до перемоги на ринках праці. 

  

D5 Організація акцентує увагу на непорушності й 

усталеності. Найголовнішим є рентабельність, контроль 

й поступовість(плавність) усіх операцій. 

  

 Разом 10 10 

Перелік 

альтернати

в 

6. Критерії успіху Тепе

р 

Бажано 

А6 Організація визначає успіх на основі розвитку людських   



 272 

ресурсів, бригадної роботи, захопленості найманих 

робітників справою, й, турботою про людей. 

В6 Організація визначає успіх на основі володіння 

унікальною або найновішою продукцією. Це 

виробничий лідер й новатор. 

  

С6 Організація визначає успіх за умови перемоги на ринках 

й випереджені конкурентів. Ключ до успіху – 

конкурентне лідерство на ринках. 

  

D6 Організація визначає успіх на основі рентабельності. 

Успіх визначають надійні поставки, досконалі плани – 

графіки, низькі виробничі затрати. 

  

 Разом 10 10 

Блок №2 (для відповіді на питання необхідно визначити за 10 

бальною шкалою ступінь фактичної реалізації запропонованих 

характеристик) 

№ питання бали 

1 Послуги (товари), які ми 

надаємо високоякісні  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Розвиток особистості 

працівника є важливим для 

нашої організації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Усі обов'язки співробітників 

чітко означені, не 

дублюються 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Наша організація є успішною 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Якщо необхідно, 

співробітники затримаються 

на роботі після закінчення 

робочого дня та не відчують 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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незадоволення 

6 Пріоритетом нашої 

організації є отримання 

прибутку за рахунок 

зменшення витрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Керівництво організації має 

довіру до співробітників 

організації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Наша організація швидко 

розвивається 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Визначте ступінь співробітництва в організації: 

Між колегами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Між керівництвом та 

підлеглими 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Між співробітниками різних 

структурних підрозділів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Між керівництвом 

структурних підрозділів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Визначте ступінь важливості для Вас джерела інформації про події 

вашої організації: 

Особисте спілкування 

з керівництвом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Письмове 

розпорядження керівництва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Особисте спілкування 

з колегами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Організаційні збори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Офіційні видання 

організації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Чутки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Інші джерела 

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Ви отримаєте інформацію: 

Вчасно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запізно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Зазвичай Ваш начальник: 

Визнає вашу 

сумлінність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надає чіткі 

розпорядження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ставиться до Вас 

об'єктивно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Якщо необхідно, 

може з Вами порадитись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Ваші очікування від організації? 

Соціальна підтримка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Збереження робочого 

місця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Позитивні стосунки з 

колегами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Командна робота 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Ваше ставлення до колег? 

Позитивне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Негативне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ви їх не помічаєте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вони Вас не 

помічають 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Які організаційні зміни потрібні для покращення Вашого матеріального 
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та морального самопочуття? 

 Змінити умови праці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реформувати систему 

розрахунку зарплати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Змінити стосунки між 

співробітниками організації в 

бік збільшення соціальної 

справедливості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реформувати 

управлінську культуру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Частіше і якісніше 

організовувати корпоративні 

свята 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Ваша організація має чітко виражену загальну ідеологію, чи розділяєте 

Ви її цінності? 

 Не має загальної 

ідеології, у всіх власні 

цінності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ідеологія є, але її 

цінності не поділяю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ідеологія є і мені вона 

подобається 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Загальна ідеологія 

взагалі не потрібна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Чи відповідають 

тенденції розвитку 

організації Вашим бажаним 

очікуванням? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Стать Чоловіча 

 

Жіноча 

 

Вік 

 

 

Освіта 

 

 

Ви працюєте Так 

 

ні 

Статус Власник 

 

Найманий працівник 

 

Місце 

проживання 

 

Ставлення до 

приватної 

власності 

Приватна власність – це запорука стабільного розвитку 

суспільства та стимул для розвитку людини 

 

Приватна власність – це причина усіх соціальних проблем та 

негараздів 

 

Приватна власність повинна гармонійно поєднувати інтереси 

власника та суспільного загалу, але у нас цього не має 

 

Наскільки 

важливими є 

демократія та 

права людини 

Права людини та демократія – є бажаними, але це щось 

далеке від нашого реального життя. 

 

Права людини та демократія запорука сталого розвитку 
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суспільства 

 

 

Права людини та демократія провокують конфлікти та 

протистояння у суспільстві. 

 

Характер 

української 

корпоративної 

культури 

Однакова для всіх підприємств та установ, характеризується: 

 

2. (переважно позитивним ставленням до працівника) 

 

3. (переважно негативним ставленням до працівника) 

 

Є відмінності корпоративної культури, які залежать від типу 

підприємств та його керівництва, але загальні риси подібні та 

характеризуються: 

 

1. (переважно позитивним ставленням до працівника) 

 

2. (переважно негативним ставленням до працівника) 

 

Не має загальної української корпоративної культури,є 

локальні організаційні культури, що переважно 

характеризуються: 

 

1. (переважно позитивним ставленням до працівника) 

 

2. (переважно негативним ставленням до працівника) 

 

Ми вдячні Вам за участь в опитуванні. 

Його результати будуть використані в узагальненій формі. 
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Додаток Ж 

Питання гайду фокус-груп, щодо визначення корупційності, 

корпоративізму, плюралізму соціально-економічного простору України. 

 

Блок 1. «Поширеність корупції» 

1.1 «Наскільки поширеною є корупція в Україні? Що необхідно 

зробити для подолання корупції в Україні? Як Ви оцінюєте діяльність 

активістів, які влаштовують протести проти корупції? Як Ви оцінюєте 

діяльність антикорупційних органів?».  

1.2 «Як Ви розумієте поняття «суверенітет»? Чи є в теперішній 

момент Україна суверенною державою? Якщо так, то чому, якщо ні, то 

чому?» 

Блок 2. «Корпоративізм VS плюралізм» 

Враховуючи те, що пересічні громадяни України навряд чи обізнані 

щодо сучасних соціально-політичних концепцій, ми уникали прямих питань 

як щодо корпоративізму, так і плюралізму. Були використані проекційні 

питання, які визначали корпоративізм як пріоритет групових цінностей над 

індивідуальними, сильну державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль 

над індивідом. Також, плюралізм ми визначили, як особисту свободу, 

реалізацію власної мети, самоорганізацію, особистісний вимір заможного і 

щасливого життя, захист прав і свобод людини. Зрозуміло, що це є дуже 

спрощена конструкція але вона дозволяє нам зробити аналіз отриманих 

результатів. Нижче наведені спрощенні ознаки плюралізму та 

корпоративізму. 

Плюралізм Корпоративізм 

демократичність авторитарність 

конкуренція між групами узгодженість інтересів між групами 

автономність дрібних груп ієрархія груп 

динамічна система правил що 

змінюється 

усталена система правил 
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держава як рівноправний партнер 

взаємодії з групами 

держава як головний суб’єкт у 

взаємодії з групами 

Можливі ризики прийняття рішень, 

які спрямовані проти держави на 

користь окремих груп 

Можливі ризики прийняття рішень на 

користь ієрархічних «верхів», що 

нехтують інтересами «низів» 

2.1 «Хто на вашу думку може навести порядок і встановити 

справедливість в суспільстві?» 

2.2 «В чому полягає, на Вашу думку, український національний 

інтерес?» 

Блок 3 «Проекція майбутнього»  

Серед інших питань гайду, ми попросили інформантів визначити на 

скільки їм подобаються або не подобаються наступні фрази: «Заможні 

українці, успішна Україна»; «Справедливий закон для всіх»; «Захист прав і 

свобод громадян це обов’язок держави»; «Україна це країна вільних та 

щасливих людей»; «Україна майбутнього»; «Ми сильні, розумні, успішні»; 

«Ми здатні навести порядок»; «Стратегія української перемоги»; «Ми це 

порядок»; «Українці понад усе»; «Українці допомагають один одному»; 

«Нам потрібна перемога»; «Українці господарі в своїй державі»; «Разом до 

перемоги»; «Українці господарі в своїй державі». 
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Додаток З 

Модель трансформації цінностей корпоративної культури 
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реалізуватись 

сьогодні 
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Додаток І 

Аналітичний опис експертного дослідження (N 60) 

 

Для наступного етапу дослідження склад експертів, у кількості 60 осіб 

визначався на засадах актуальності, для їх професійної діяльності, даної 

проблематики. Експертами були працівники громадських, освітянських, 

державних та приватних установ. Переважну більшість експертів складали 

найманні працівники (керівники та співробітники), також, серед експертів 

були власники приватних підприємств. 

Обробка отриманих результатів здійснювалась за допомогою 

програмного забезпечення Excel 2013. Анкета, з якою працювали експерти, 

складалася з двох блоків: питання за адаптованою методикою OCAI та 

питання, що визначали якість управління, рівень співробітництва, 

доступність інформації та якість соціальних стосунків. Нижче наведені шість 

питань, які передбачають чотири альтернативи відповідей. Експерту 

необхідно розподілити бали 10-бальної оцінки між цими чотирма 

альтернативами в тому співвідношенні, яке відображає характер організації в 

якій він працює. Наприклад, якщо альтернатива «А» дуже нагадує 

організацію експерта, тоді вона «важить», наприклад, 5 балів. Також, якщо 

альтернативи «В» та «С» приблизно є однаково характерними, тоді їм треба 

надати по 2 бали, відповідно альтернатива «D» не є характерною та отримає 

1 бал. Під час відповіді на питання загальна сума балів за всіма чотирма 

альтернативами повинна складати 10 балів. 

Аналіз блоку «1. Головні характеристики» виходить з того, що на 

чотири альтернативи разом надається 10 балів, які необхідно розподілити 

поміж вищенаведеними альтернативами. Експерти дійшли висновку, що в 

сучасних українських установах та організаціях відчувається брак соціальних 

довіри, відповідальності та взаємодопомоги.  
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Альтернатива А1(Організація унікальна за своїми властивостями. Вона 

є схожою на велику родину. Люди виглядають як такі, що мають багато 

спільного) отримала ср.ар.2 бали, як констатацію сучасного стану та ср.ар.3,6 

балу, як бажану вагу відповідного показника. Це вказує на гостру нестачу 

таких соціальних стосунків, які сприяють соціальній інтеграції в трудових 

колективах.  

Альтернатива «В1 Організація динамічна й просякнута духом 

підприємницької діяльності. Люди здатні на самопожертву й схильні до 

ризику» отримала ср.ар.1.9 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар.2.4 

балу, як бажану вагу відповідного показника. Можливо зробити висновок 

щодо бажання збільшити рівень підприємницької відданості справі. 

Альтернатива «С1 Організація орієнтована на результат. Головне 

завдання – досягти поставленої мети» отримала ср.ар.3.3 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар.2.7 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Тобто, жорстка орієнтація на досягнення поставленої мети є у 

наявності, але, враховуючи експертні оцінки щодо бажаності змін даного 

показника, можливо зробити висновок щодо розбіжностями між 

організаційною загальною метою та індивідуальними цілями співробітників. 

Мета, яку формулюють керівники не вигідна підлеглим, не задовольняє їх 

соціальні інтереси. 

Альтернатива «D1 Організація жорстко структурована й суворо 

контролюється. Дії людей, фактично регламентуються формальними 

процедурами» отримала ср.ар.2.95 балу, як констатацію сучасного стану та 

ср.ар.1.2 балу, як бажану вагу відповідного показника. Висновок щодо 

наявності жорсткої формальної ієрархії, що погано сприймається більшістю 

експертів, підкріплюється даними щодо бажаних трансформацій. Репресивне 

управління, є загальновживаним саме з причини невідповідності соціальних 

інтересів керівників та підлеглих.  

Але, за умов сильного загального культурного потоку, що демонструє 

альтернативні (постмодерні) можливості як управління так і індивідуальної 
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кар'єри, репресивне управління має суттєві обмеження. Трудова та 

інтелектуальна міграція, освітні та професійні програми міжнародних 

інституцій, інформаційні технології та іноземні кампанії що працюють на 

вітчизняних ринках об'єктивно підривають засади даної управлінської 

практики.  

Аналіз блоку «2. Загальний стиль лідерства в організації» висвітлює 

критичне ставлення експертів до особистісних якостей лідерів. Альтернатива 

«А2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом моніторингу, 

намагання допомогти людям й навчити їх» отримала ср.ар.2.5 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар.4 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Крім того, опосередковано це вказує на незадовільну якість 

соціальних стосунків, їх спрямованість на задоволення потреб керуючої 

меншості за рахунок потреб більшості працівників.  

Морально-етичні та професійні якості лідерів не подобаються 

підлеглим, відповідно, останні не хочуть виконувати їх розпорядження бо 

лідери є такими лише формально – за посадою. Якість управління за таких 

умов є низькою – невиконання (явне або приховане) розпоряджень, є 

ознакою управлінської практики.  

Альтернатива «В2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

підприємництва, новацій, схильності до ризику» отримала ср.ар.1.9 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар.2.4 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Дані вказують на необхідність інноваційності та позитивного 

підприємництва лідерів. 

Альтернатива «С2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

ділової активності, агресивності, орієнтації на кінцевий результат» отримала 

ср.ар.3.2 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар.1.8 балу, як бажану 

вагу відповідного показника. Для загального стилю лідерства є характерною 

значна жорсткість та агресивність, що погано сприймається співробітниками. 

Відповідно, людей не влаштовує репресивне управління а ні за змістом, а ні 
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за формою – таємний саботаж завжди супроводжує дану управлінську 

практику. 

Альтернатива «D2 Загальний стиль лідерства в організації є прикладом 

координації, чіткої організації, або поступового ведення справ у напрямку 

рентабельності» отримала ср.ар.2.2 балу, як констатацію сучасного стану та 

ср.ар.1.7 балу, як бажану вагу відповідного показника. Але повільність та 

поступовість, на думку експертів, потребує бажаних змін щодо зменшення 

ваги даного показника. Відповідно, пасивний, абсолютно залежний від 

вищого керівництва, лідер не влаштовує підлеглих – не приємно та не має 

сенсу виконувати розпорядження слабкої, не самодостатньої людини. 

Аналіз блоку «3. Управління найманими робітниками» вказує на якість 

управління, як таку, що потребує покращення. Альтернатива «А3 Стиль 

менеджменту в організації характеризується схваленням бригадної роботи, 

одностайності й участі в прийнятті рішень» отримала ср.ар.2.8 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар.3.3 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Експерти вважають бажаним посилення демократичності та 

солідарності щодо управління найманими працівниками.  

Альтернатива «В3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

схваленням індивідуального ризику, впровадженням новацій, свободою та 

індивідуальністю» отримала ср.ар.2.2 балу, як констатацію сучасного стану 

та ср.ар.3 балу, як бажану вагу відповідного показника. Експерти вважають 

бажаним посилення індивідуальної свободи та відповідальності за власні дії. 

Альтернатива «С3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

високими вимогами, жорсткою орієнтацією щодо конкурентоспроможності, 

схваленням досягнень» отримала ср.ар.2.7 балу, як констатацію сучасного 

стану та ср.ар.2 бали, як бажану вагу відповідного показника. Експерти 

демонструють бажання послабити жорсткість та вимогливість менеджменту. 

Аналіз альтернатив В3 та С3 є підставою для твердження щодо незадовільної 

мотивації щодо сумлінної праці. Вимогливість за відсутності моральної та 

матеріальної винагороди (визнання), не функціональна видимість контролю 
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(наприклад відео спостереження за співробітниками) не сприяють сумлінній 

праці, дратують та погіршують глибинні засади ментальності (етос за 

А.Пригожиним). 

Альтернатива «D3 Стиль менеджменту в організації характеризується 

гарантованою зайнятістю, вимогами коритись керівництву, 

передбачуваністю та сталими відносинами» отримала ср.ар. 2.1 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар. 1.5 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Експерти розуміють важливість та необхідність ієрархії, але стара 

традиційна формула «я начальник, ти дурак – ти начальник, я дурак» 

сприймається як існуюча хоча, й, не бажана. 

Аналіз блоку «4. Зв’язок внутрішньої сутності організації» вказує на 

дефіцит довіри як складової соціальної інтеграції в організаціях та установах. 

Альтернатива «А4 Організацію єднає відданість справі та довіра один до 

одного. Відповідальність організації знаходиться на високому рівні» 

отримала ср.ар. 2.2 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 4 бали, як 

бажану вагу відповідного показника. Оцінки експертів визначають 

необхідність посилення довіри. 

Альтернатива «В4 Організацію єднає загальна схильність до новацій та 

самовдосконалення. Акцентується увага на необхідності знаходитись на 

передових рубежах» отримала ср.ар. 2.3 балу, як констатацію сучасного 

стану та ср.ар. 2.6 балу, як бажану вагу відповідного показника. Експерти 

вказують на бажане незначне посилення даного показника.  

Альтернатива «С4 Організацію єднає акцент на досягненні мети – 

виконанні завдань. Загальноприйнятні теми – агресивність та перемога» 

отримала ср.ар. 2.6 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 1.9 балу, як 

бажану вагу відповідного показника. Експерти вказують на бажаність 

послаблення жорсткості та агресивності щодо виконання завдань. 

Альтернатива «D4 Організацію єднають формальні правила та офіційна 

політика. Важливою є підтримка поступового шляху розвитку організацій» 

отримала ср.ар. 2.6 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 1.3 балу, як 
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бажану вагу відповідного показника. Експерти вказують на бажаність 

послаблення формальних правил. 

Альтернативи корелюють з соціокультурними моделями наступним 

чином: модель «Клан» це альтернативи «А»; модель «Інноваційність» 

(Адхократія) це альтернативи «В»; модель «Ринок» це альтернативи «С»; 

модель «Ієрархія» це альтернативи «Д». Аналіз альтернатив А1 - D4 дає 

підстави стверджувати, що на думку експертів сучасні українські організації 

внутрішньо інтегровані переважно за рахунок формальної ієрархії що 

виступає як механізм реалізації репресивного управління. Слабо 

представлені синергетичні ресурси соціальної довіри та відповідальності як з 

боку керівників, так і з боку підлеглих. Але відчувається потреба щодо 

розвитку загального об'єднавчого соціального інтересу, необхідного для 

розвитку спільноти як за локальним, так і глобальним виміром. Мова йде про 

своєрідний блок перекладу та узгодження між різними соціальними 

смислами різних за стратифікацією соціальних груп. 

Аналіз блоку «5. Стратегічна мета» надає підстави стверджувати, що 

для сучасних українських установ та організацій гуманістичний розвиток 

працівників не є стратегічною метою, так само, як інновації. Навпаки 

визнається пріоритет щодо перемоги над конкурентами. Альтернатива «А5 

Організація загострює увагу щодо гуманного розвитку. Наполегливо 

підтримуються: висока довіра, відкритість та співучасть» отримала ср.ар. 2. 

бали, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 3.2 балу, як бажану вагу 

відповідного показника. На думку експертів бажано посилити довіру та 

співучасть співробітників в управлінні. 

Альтернатива «В5 Організація акцентує увагу на здобутті нових 

ресурсів й вирішенні нових проблем. Цінується апробація новацій та пошук 

можливостей» отримала ср.ар. 2.9 балу, як констатацію сучасного стану та 

ср.ар. 3 бали, як бажану вагу відповідного показника. Експерти відзначають 

співпадіння наявного та бажаного показника вищенаведеної альтернативи.. 
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Альтернатива «С5 Організація акцентує увагу на конкурентних діях й 

досягненнях. Домінує напруга сил щодо досягнення мети, й, потяг до 

перемоги на ринках праці» отримала ср.ар. 2.8 балу, як констатацію 

сучасного стану та ср.ар. 2 бали, як бажану вагу відповідного показника. 

Експерти вважають бажаним зменшити напругу щодо конкурентних 

досягнень та перемог. 

Альтернатива «D5 Організація акцентує увагу на непорушності й 

усталеності. Найголовнішим є рентабельність, контроль й 

поступовість(плавність) усіх операцій» отримала ср.ар. 1.9 балу, як 

констатацію сучасного стану та ср.ар. 1.5 балу, як бажану вагу відповідного 

показника. Експерти вважають бажаним зменшити показники контролю та 

усталеності. 

Аналіз блоку «6. Критерії успіху» дає підстави стверджувати що 

розвиток людських ресурсів не є визначальним фактором успіху для 

сучасних українських установ та організацій. Альтернатива «А6 Організація 

визначає успіх на основі розвитку людських ресурсів, бригадної роботи, 

захопленості найманих робітників справою, й, турботою про людей» 

отримала ср.ар. 2.3 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 3.4 балу, як 

бажану вагу відповідного показника. Експерти вважають бажаним збільшити 

показники розвитку людських ресурсів.  

Альтернатива «В6 Організація визначає успіх на основі володіння 

унікальною або найновішою продукцією. Це виробничий лідер й новатор» 

отримала ср.ар. 2.4 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 2.7 балу, як 

бажану вагу відповідного показника. Бажаним, на думку експертів є незначне 

посилення даного показника. 

Альтернатива «С6 Організація визначає успіх за умови перемоги на 

ринках й випереджені конкурентів. Ключ до успіху – конкурентне лідерство 

на ринках» отримала ср.ар. 2.6 балу, як констатацію сучасного стану та ср.ар. 

2.5 балу, як бажану вагу відповідного показника. Експертні оцінки щодо 
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бажаного відрізняються від констатації реального стану конкурентних 

переваг в бік незначного зменшення. 

Альтернатива «D6 Організація визначає успіх на основі рентабельності. 

Успіх визначають надійні поставки, досконалі плани – графіки, низькі 

виробничі затрати» отримала ср.ар. 2.4 балу, як констатацію сучасного стану 

та ср.ар. 1.2 балу, як бажану вагу відповідного показника. Експертні оцінки 

щодо бажаного відрізняються в бік зменшення ваги даного показника в 2 

рази. 

Експерти формулюють необхідність нових засад успіху та стратегічної 

мети як механізму його здобуття. Вищенаведені засади повинні базуватись на 

поєднанні інноваційності та конкурентоспроможності з соціальним 

розвитком гуманістичного спрямування. Успішність організацій та установ, 

на думку експертів, повинна реалізовуватись шляхом зростання успішності 

співробітників, їх соціокультурним розвитком. Одночасно вказується на 

неприйняття даних принципів сучасним керівництвом українських 

організацій та установ. Аналіз другої частина анкети дозволяє розставити 

певні акценти стосовно експертних суджень за напрямами праксеології, 

семіотики та аксіосфери української корпоративної культури. Прямі та 

проекційні питання розкривають як протирічливість суджень, так і поширену 

«нещирість» відповідей що підтверджується практиками подвійної моралі, 

амбівалентністю суджень та гострою нестачею позитивних та гуманних 

загальних ідеологічних засад. 

Підіб’ємо попередні підсумки. Так, експерти відзначили гостру 

потребу цінностей моделі «Клан» (м'який патерналізм, взаємодопомога). 

Соціальна довіра між співробітниками значно вища, ніж між співробітниками 

та керівництвом. Є незадоволена потреба в цінностях «підприємницького 

ризику». Амбівалентним виявилось ставлення експертів щодо відданості 

справам організації.. Також реаліями є репресивне управління та надмірна 

ієрархічність. Співробітники декларують бажання приймати участь в 

прийнятті управлінських рішень.  
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Додаток К 

Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток Л 

Програма тренінгу  

Запорізька торгово-промислова палата 

ГО «Соціальні дослідження та тренінгові компанії» 

Програма тренінгу 

Корпоративна культура: результативність та ефективність  

«Я часто спостерігав наслідки спроб …коли керівництво намагалось 

«купувати» нову корпоративну культуру і збільшити виробничі показники, 

якість, мораль та рівень обслуговування клієнтів за допомогою яскравих 

промов, приємних посмішок персоналу, зовнішнього контролю або ж за 

допомогою злиття, роз’єднання та інших структурних змін, популярних та не 

популярних. Такі керівники не звертають увагу на те, що подібні маніпуляції 

народжують атмосферу недовіри.» (Стівен Кові) 

 І частина тренінгу 

1. Корпоративна культура - соціокультурна реальність, яка визначає 

розвиток соціально-економічної структури. 

2. Корпоративна культура - потенціал розвитку соціально-економічної 

структури. 

3. Корпоративна культура як механізм інтеграції та розподілу 

різноманітних ресурсів діяльності соціально-економічної структури. 

4. Управління корпоративною культурою з метою покращення соціально-

економічної привабливості та структури бізнесу. 

Кава брейк 

ІІ частина тренінгу 

5. Інструментарій моніторингу корпоративної культури. 

6. Використання методології І.Адізеса 

7. Використання методики «конкуруючих цінностей» для моніторингу 

корпоративної культури. 

8. Графічний профіль корпоративної культури: функціонал позитивних 

трансформацій. 
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Додаток М 

Сертифікат участі у майстер класі І.Адізеса 
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Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Бондаренко О. В. Соціологічна рефлексія соціально-економічних і 

соціокультурних трансформацій пострадянського українського суспільства: 

корпоративний вимір. Нова парадигма. 2008. № 80. С. 189–200. 

2. Бондаренко О. В., Омельченко Н. О. Трансформація української 

корпоративної культури на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності: виклики сьогодення Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. 2011. №52. С. 61–70. (Особистий внесок 

автора: збір та аналіз даних корпоративних звітів, визначення формальних 

аспектів відображення української корпоративної культури в звітах 

українських підписантів Глобального договору ООН). 

3. Бондаренко О. В. Структурно-функціональна модель корпоративної 

культури. Грані. 2012. №6(86). С. 101–105. 

4. Бондаренко О. В. Умови й чинники трансформації української 

корпоративної культури. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2013. №58. С. 38–46. 

5. Бондаренко О. В. Корпоративная культура государственных организаций: 

экспертное исследование. Scientific Letters of Academic Society of Michal 

Baludansky. 2013. №1. P. 9–l1. 

6. Бондаренко О. В. Соціологічне визначення поняття «корпоративна 

культура». Нова парадигма. 2016. № 130. С. 132–146. 

7. Бондаренко О. В. Експертні дослідження корпоративної культури 

соціально-економічного простору України. Нова парадигма. 2018. № 134. 

С. 120–135. 

8. Бондаренко О. В., Безрукова О. А. Адаптація методики конкуруючих 

цінностей для типологізації корпоративної культури соціально-економічного 

простору України. Габітус. 2020. № 16. С. 65–70. (Особистий внесок автора: 
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організація та проведення експертних досліджень, адаптація методики 

конкуруючих цінностей за допомогою зменшення кількості балів зі 100 до 10 

та доповнення анкети проекційними питаннями, аналіз отриманих даних, 

визначення двох конкуруючих типів української корпоративної культури). 

9. Бондаренко О. В., Безрукова О. А. Корпоративізм та плюралізм в Україні 

крізь призму якісної методології. Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. 2020. № 86. С. 52–59 (Особистий внесок автора: 

організація та проведення фокус груп, аналіз отриманих даних, визначення 

симбіозу цінностей корпоративізму та плюралізму) 

10. Бондаренко О. В., Безрукова О. А. Соціально-економічний простір в 

Україні крізь призму досліджень цінностей. KELM. 2020. №6 (34) С. 156–161 

(Особистий внесок автора: організація та проведення фокус груп, аналіз 

отриманих даних, аналіз вторинних даних, визначення системної 

корумпованості соціально-економічного простору України). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

11. Бондаренко О. В. Деякі методологічні проблеми дослідження 

акціонерного капіталу як фактору розвитку українського суспільства. 

Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми: матеріали 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Запоріжжя, 2005. С. 84–

187. 

12. Бондаренко О. В. Патріотизм та корпоративна культура: умови розвитку. 

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань 

патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 26-27 листопада 2009 р.). 

Запоріжжя, 2010. С. 343–345. 

13. Бондаренко О. В. Патріотизм та корпоративна культура: регіональний 

вимір розвитку. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції з 

питань патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 02-03 грудня 2010 р.). 

Запоріжжя, 2010. С. 244–245. 

14. Бондаренко О. В. Патріотизм як соціокультурна цінність корпоративного 

середовища. Соціальне програмування патріотичного виховання молоді: 
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матеріали V міжнародної науково-практичної конференції з питань 

патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 23-24 листопада 2011 р.). 

Запоріжжя, 2011. С. 394–396. 

15. Бондаренко О. В. Методологічні підходи щодо аналізу соціокультурного 

розвитку українського суспільства. Соціальне прогнозування та 

проектування політичних ситуацій та процесів: матеріали міжнародної 

наукової конференції (м. Запоріжжя, 01-02 березня 2012 р.). Запоріжжя, 2012. 

С. 40–41. 

16. Бондаренко О. В. Корпоративна культура в контексті соціальної звітності. 

Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку 

держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та викладачів (м. Київ, 23–26 квітня 2012 р.). Київ, 2012. С. 147. 

17. Бондаренко О. В. Міждисциплінарна актуальність методів дослідження 

корпоративної культури. Молода наука –2012: збірник наукових праць 

студентів, аспірантів і молодих вчених у 7 т. / Запорізький національний 

університет. Запоріжжя, 2012. Т.7. С. 3–6. 

18. Бондаренко О. В. Методика дослідження корпоративної культури. 

Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Запорізької сесії І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 

2012 р. ). Запоріжжя: КСК – Альянс, 2012. С.9–13. 

19. Бондаренко О. В. Особливості трансформації української корпоративної 

культури. Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ конгрес 

САУ: тези доповідей (Харків, 17 –19 жовтня 2013 р.). Х.: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2013. С. 218–219. 

20. Бондаренко О. В. Соціально-економічний простір України в контекстах 

корупції, корпоративізму та плюралізму. Сучасні соціальні трансформації: 

глобальний досвід та локальні специфікації: збірник тез ХІІ Львівського 

соціологічного форуму присвяченого 30-літтю академічної соціології у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка від 2 квітня 2021 

року (електронне видання). Львів, 2021. С. 106–108. 
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Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

21. Безрукова О. А., Бондаренко О. В. Кабінетне дослідження діяльності 

лабораторії конкретних соціологічних досліджень Запорізького державного 

педагогічного інституту у 1972-1990рр. Нариси розвитку соціологічної думки 

у Нижній Наддніпрянщині: монографія. Запоріжжя, 2018. Розділ 2. С. 64–78 

(Особистий внесок автора: пошук данних в архиві, аналіз та систематизація 

отриманих даних, опис отриманих данних). 

 

 

 


