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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 своєрідним відображенням тектонічних змін, які 

відбуваються не тільки в сучасному українському суспільстві, але й у 

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 в межах національного, а також глобального масштабу, 

перебігає в різноманітних контекстах корпоративної культури. Адже 

соціокультурні та соціально-економічні трансформації, що відбуваються в 

українському суспільстві, безпосередньо впливають на соціальне життя людей, 

та їхню науково-суспільну рефлексію.  

Оцінюючи ступінь наукового опрацювання досліджуваної теми загалом, 

слід зазначити, що воно є недостатнім, хоча окремі концептуальні аспекти цієї 

проблематики досліджувались і закордонними, і вітчизняними представниками 

різних напрямів соціально-гуманітарного знання. Істотне значення для 

розуміння механізмів формування корпоративної культури соціальних спільнот 

мають праці 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. Гіденсом, Дж. Рітцером тощо. Питанням дослідження соціальної 

організації як культурного феномена присвячені праці Ч. Барнарда, П. Блау, 

А. Гоулднера, К. Левіна, Г. Саймона, Ф. Селзніка і А. Файоля. Дослідженню 

культури як засобу регуляції соціальної поведінки персоналу корпоративних 

утворень присвячені праці 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. 

Водночас стратегіям функціонування корпоративної культури в контексті 

організаційної взаємодії в соціальному управлінні присвячені розвідки 

Ю. Сурміна, М. Туленкова, С. Фролова і Л. Хижняк. Типологічні та 

методологічні засади корпоративної культури в контексті управління, 

досліджували Д. Денісон, Дж. Зонненфельд, К. Камерон, Р. Куїн, 

Ф. Тромпенаарс, Ч. Хенді, Г. Харрісон, Е. Шейн та ін. Окремі аспекти 

корпоративної культури в контексті управлінської та соціально-економічної 

діяльності в ринкових умовах висвітлювали В. Аніщенко, А. Арсеєнко, 

М. Артеменко, Р. Бала, О. Безрукова, Т. Беляк, О. Виноградов, В. Ворона, 

Є. Головаха, О. Донченко, О. Злобіна, В. Задихайло, В. Євтушевський, 

О. Кібенко, О. Ковтун, М. Лукашевич, О. Мукан, Г. Назаров, Т. Петрушина, 

Ю. Пачковський, В. Пилипенко, Г. Хаєт та ін.  



Однак дискусії серед сучасних дослідників свідчать, що процеси 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічних утвореннях 

трансформаційних суспільств не набули необхідної динаміки та залишаються 

недостатньо визначеними 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 соціології культури, економіки, управління та організацій, а також з 

іншого боку, – гострою необхідністю підвищення ефективності діяльності 

виробничих установ та організацій різних форм власності в соціально-

економічному просторі України. Потребують наукового осмислення й питання 

застосування корпоративної культури як засобу управлінської та 

підприємницької діяльності, а також у перебігу вироблення й реалізації 

культурних стратегій господарських організацій, що функціонують 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 у контексті 

євроінтеграційних прагнень України.  

Отже, 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. 

Дисертація не пов’язана 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 вирішення таких завдань: 

 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 корпоративна культура в сучасному 

трансформаційному українському суспільстві.  

Предметом дослідження є організаційно-інституційні засади 

трансформації корпоративної культури. 

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. 

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: 

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 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 ; 



- 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-

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 

використовуватися для розробки моделей оптимізації функціонування 

соціальних організацій на засадах синергетичного розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути застосовані  у 

викладанні 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. 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, 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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 

новизну й теоретико-практичну значущість отриманих результатів, наведено 

дані про апробацію роботи та публікації автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 

корпоративна культури в соціології» зазначено, 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. Відмінності їхніх 

теоретичних концепцій значно зумовлені специфікою 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. Філософи намагалися 

сформулювати загальні закони, що пояснювали будь-який вид діяльності 

людини, зокрема, й економічної. Управлінці обстоювали позиції формування 

теоретичної концепції на основі практичної діяльності соціального управління.  

На соціокультурні засади соціальних організацій впливає процес 

глобалізації, який в соціально-економічному, політичному та соціокультурному 

контекстах розглядає У. Бек. Осмислення змісту поняття «корпоративна 

культура» безпосередньо пов’язане з теоретичними конструктами та 

концепціями таких дослідників, як С. Хантінгтон, Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма та 

І. Валлерстайн. Вони розглядають зміни в глобальній побудові світу з різними 

оцінками та прогнозами щодо їх наслідків.  

Компромісною спробою владнати гострі суперечності є порівняльний 

аналіз різноманітних національних корпоративних культур, представлений 

свого часу Г. Хофштедe. Ціннісні орієнтації культури за особистісними та 

суспільними векторами досліджував Ш. Шварц. 

Українська соціологічна 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. Соціологічно 

осмислено соціальні портрети підприємців та менеджерів у працях 

О. Донченко, О. Злобіної. Зв'язок між економічними та культурними 

трансформаціями вивчав В. Пилипенко. Трансформації економічної культури 

досліджувала Т. Петрушина. Щодо систематизації теоретичних підходів 

соціально-економічної тематики важливим є внесок В. Городяненка, 

М. Лукашевича. Ціннісні засади підприємницької діяльності відображені в 

працях Ю. Пачковського. Специфіка української трудової міграції 

досліджувалась Н. Коваліско. Трансформацію трудових стосунків за 

пострадянських умов розглядав А. Арсеєнко. Проблеми становлення 

корпоративної соціальної відповідальності з’ясовано в дослідженнях 

О. Безрукової. 

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 надавав перевагу засадам 

національної культури. Також, А. Пригожин використовував 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. 

Актуальною для теоретико-практичних досліджень корпоративної культури є 

методологія І. Адізеса. 

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 різноманітних соціальних організацій, штучно та 

цілеспрямовано створюваних людьми, які виробляють відповідні принципи 

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

чином виробляючи корпоративність та її соціокультурні засади, які згодом 

набувають видової форми корпоративної культури. 

Отже, поняття «корпоративна культура» постає як категорія соціології, 

що позначає особливий вид соціокультурних норм, які детермінують той 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.  

Отже, 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 проєктування, кількісного 

та якісного аналізу, статистичні методи, моделювання тощо. Важливими для 

нашого дослідження є системний, праксеологічний, семіотичний, діяльнісний 

підходи. Глобальний масштаб проблематики трансформації корпоративної 

культури спрямовує на використання методів, розроблених структурами ООН, 

Світового банку, Європейського союзу. Ці методики стосуються статистичних 

даних та рейтингових систем, які дозволяють відслідковувати трансформації в 

українському та глобальному соціально-економічному просторах.  

У другому розділі «Трансформація корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі як предметне поле соціологічної 

рефлексії» визначено теоретичне підґрунтя можливостей соціологічного 

дослідження окресленого феномену. Так, для визначення умов трансформації 

української корпоративної культури та особливостей соціально-економічного 

простору України використано різноманітні рейтингові й агреговані показники. 

Одна з унікальних характеристик соціально-економічного простору України – 

це його повільний розвиток, порівняно із зростанням в інших країнах. В Україні 

понад половину українських підприємств стикаються з випадками хабарництва, 

що є аргументом системної корумпованості соціально-економічного простору. 

Визначено український соціально-економічний простір, що поєднує 

рентні та ринкові соціальні механізми 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. 

Соціально-економічний простір визначає розвиток економічної сфери за 

допомогою інституційних засад, соціокультурних норм, соціальних практик та 

санкцій. 

Використовуючи системний підхід, сформульовано тезу щодо 

трансформаційних процесів, які відбуваються із збереженням ядра системи, що 

намагається адаптуватися до змін зовнішнього середовища за рахунок 

периферійних підсистем. Для визначення системних засад трансформації 

української корпоративної культури застосовано синергетичний 

методологічний підхід А. Пригожина щодо системного аналізу етосу як 

провідного чинника соціокультурних трансформацій.  

Аксіологічні дисфункції корпоративної культури висвітлюють конфлікт 

соціальних інтересів учасників, і загального соціально-економічного простору, і 

соціальної взаємодії в межах локальних організаційних структур на рівні 

установи, фірми, організації по лінії: співробітники \ менеджери; співробітники 

\ власники; менеджери \ власники. Праксеологічні дисфункції корпоративної 

культури виявляються в незадовільних показниках розвитку соціально-

економічного простору. Детермінуючим чинником трансформації 

корпоративної культури визначено дію соціальних суб'єктів за напрямом 

відповідних ціннісних орієнтацій для забезпечення власних потреб та реалізації 

власних соціальних інтересів. Реалізація соціальних інтересів суб'єктів 

відбувається шляхом перетворення різних видів символічного капіталу.  

Авторська модель корпоративної культури враховує активну діяльність 

соціальних суб’єктів та її соціокультурне підґрунтя. Так, перший рівень 

цінностей загального соціокультурного контексту складається із 

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 поєднує цінності, які 

свого часу не були втілені, не набули усталеності, але за сучасних умов мають 

шанс на визнання.  

Визначено 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 

для 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'єкта (потенційне джерело обмеженого ресурсу). Четвертий елемент 

складається із засобів та способів (соціокультурні умови) отримання 

символічного капіталу. 

Окреслено такі 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 актуальна соціальна реальність щодо 

олігархічної соціально-економічної та політичної системи в Україні. По-

четверте, це рух глобального світового соціально-економічного простору та 

ступінь його узгодженості з рухом соціально-економічного простору України. 

По-п'яте, це розвиток сучасних технологій (інформаційних, освітніх, 

логістичних, медично-біологічних, виробничих, військових та ін.), які 

створюють нові можливості для відкритих до трансформацій просторів, а також 

значні проблеми для зачинених або напівзачинених соціально-економічних 

просторів. По-шосте, функціональність національної культури в пошуку 

адекватних, щодо сучасних викликів, механізмів розвитку суспільства, його 

соціально-економічного простору та корпоративної культури. 

У третьому розділі «Соціологічні виміри трансформації 

корпоративної культури в соціально-економічному просторі України» 
описано, проаналізовано та інтерпретовано емпіричні дані, отримані автором у 

результаті використання експертних методів. За результатами авторських 

соціологічних досліджень з’ясовано характер та особливості корпоративної 

культури на регіональному рівні, а в загальнонаціональному контексті 

визначено особливості її трансформації в соціально-економічному просторі 

України. 

Для визначення можливостей оптимізації української корпоративної 

культури було проведено три етапи експертного дослідження (2012 р., 2014-

2016 рр.). Після цього всі отримані дані порівняли між собою. Експертами 

дослідження були співробітники приватних і державних установ та організацій. 

Методика дослідження базується на синтезі сучасних методів діагностики 

корпоративної культури на основі рамкової конструкції конкуруючих 

цінностей, вихідним положенням якої є наявність в корпоративній культурі 

чотирьох характерних типів ціннісних відносин, що визначають діяльність, та 

відповідно, соціокультурну взаємодію соціальних суб'єктів. Розглянуті ціннісні 

відносини визначаються як «ринок», «ієрархія», «клан», «інноваційність» 

(«адхократія»).  

Ми визначили, що соціальну напругу спричиняє гіпертрофований 

ціннісний симбіоз «ринок - ієрархія», для якого характерні жорсткі владні 

повноваження, що надають потенційної можливості своїм користувачам 

ігнорувати права та свободи того соціального суб'єкта, що не має такого 

ресурсу. Крім того, ці ціннісні орієнтації не сприймаються як інноваційні, 

навпаки, вони стають цінностями посттоталітарного суспільства, дещо 

оптимізованими за рахунок відмови від патерналізму.  

Так, сьогодні в системі корпоративної культури переважають соціальні 

моделі «Ринок» (3,3 бали) та «Ієрархія» (2,4) над «Кланом» (2 бали) та 

«Інноваційністю» (2,1). У перспективі бажаних трансформацій респонденти 

надають перевагу «Клану» (3,7 бали) та «Ринку» (2,6 бали) щодо 

«Інноваційності» (2,4) та «Ієрархії» (1,6 балів). 

Для більшості найманих працівників бажаними, але не реалізованими за 

сучасних умов, є цінності патерналізму. Соціокультурна особливість 

української спільноти визначає своєрідне 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. Щодо цінностей плюралізму та 

корпоративізму ми визначили соціокультурний тренд щодо їх симбіозу. Модель 

таких цінностей базується на бажанні реалізації прагнення до особистої 

свободи, що захищається державними інституціями.  

Тенденції трансформації корпоративної культури дають змогу 

співіснувати двом її типам: корпоративній культурі, яка має вигляд симбіозу 

тоталітарних норм, правил та санкцій з жорсткими ринковими настановами 

(«ринок-ієрархія»), та корпоративній культурі з переважанням ліберальних 

цінностей інформаційного суспільства («ринок-клан-інновація»).  

Для оптимізації трансформації корпоративної культури необхідною 

умовою є розвиток функціональних соціальних інститутів у форматі рамки 

обмежень, а також 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. Важливим чинником процесу 

трансформації корпоративної культури є 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.  

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 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 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). 

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 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 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 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 

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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АНОТАЦІЯ 

Бондаренко О. В. Трансформація корпоративної культури в 

соціально-економічному просторі України. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі розкрито особливості аналізу та інтерпретації 

трансформації корпоративної культури в соціально-економічному просторі 

України в соціогуманітарних науках. Охарактеризовано поняття «корпоративна 

культура» та запропоновано концептуальну схему вимірювання корпоративної 

культури. На загальнонаціональному рівні виокремлено основні чинники 

впливу на трансформацію корпоративної культури в соціально-економічному 

просторі України. Розглянуто трансформацію корпоративної культури щодо 

положень діяльнісного підходу та теорії систем.  

На основі вторинного аналізу загальнонаціональних досліджень 

виокремлено та охарактеризовано соціально-економічний простір сучасної 

України за 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. 

Ключові слова: трансформація, корпоративна культура, соціально-

економічний простір, соціальний інститут, рентно орієнтоване суспільство. 

АННОТАЦИЯ 

Бондаренко О. В. Трансформация корпоративной культуры в 

социально-экономическом пространстве Украины. − На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.04 − специальные и отраслевые социологии. − 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2021. 

В диссертационной работе раскрыты особенности анализа и 

интерпретации трансформации корпоративной культуры в социально-

экономическом пространстве Украины в социогуманитарных науках. 

Определено понятие «корпоративная культура» и предложена концептуальная 

схема измерения корпоративной культуры. На общенациональном уровне 



выделены основные факторы влияния на трансформацию корпоративной 

культуры в соцтально-экономическом пространстве Украины. Рассмотрена 

трансформация корпоративной культуры относительно положений 

деятельностного подхода и теории систем.  

На основе вторичного анализа общенациональных исследований 

выделено и охарактеризовано социально-экономическое пространство 

современной Украины в 2014-2019 гг., а также обозначены тенденции и 

последствия трансформации корпоративной культуры сквозь призму решения 

ряда локальных и глобальных проблем. На локальном уровне комплексно 

исследован характер и особенности трансформации корпоративной культуры. 

Выделены методологические подходы и методики измерения трансформации 

корпоративной культуры в социально-экономическом пространстве Украины. 

Определен контекст современных миграционных процессов и специфика 

социально-экономического пространства Украины. 

Ключевые слова: трансформация, корпоративная культура, социально-

экономическое пространство, социальный институт, рентно ориентированное 

общество. 

ANNOTATION 

Bondarenko O. V. Transformation of corporate culture in the social and 

economic space of Ukraine. - Manuscript. 

Dissertation for the candidate degree in Sociological sciences, specialty 

22.00.04 - Special and Sectoral Sociology. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. Kiev, 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 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. 

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. 

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

courses “Social Partnership”, “Corporate Social Responsibility”, “Sociology of 

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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