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Вступ. 

Актуальність теми. Функціонування й розвиток будь-яких соціально-економічних 

утворень напряму залежить від їхньої здатності використовувати культуру як ключовий 

чинник впорядкування людських взаємодій, спрямованих на досягнення визначеної мети. 

У даному контексті корпоративна культура господарської організації виявляє себе, з одного 

боку, як засіб регуляції організаційних відносин, а з другого – як інструмент управління 

організаційним розвитком в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. 

Визначаючи характер людських взаємодій, корпоративна культура, таким чином, стає 

необхідною передумовою формування ефективного управління господарською 

організацією. Водночас структурні перетворення, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, характеризуються також відповідними негативними змінами у 

сфері культури, що потребують ретельного теоретичного осмислення можливостей 

використання  корпоративної культури як чинника ефективного управління господарською 

організацією в транзитивному суспільстві. 

Оцінюючи ступінь наукової опрацьованості теми в цілому, слід зазначити, що вона є 

недостатньо дослідженою. Разом із цим окремі аспекти корпоративної культури, як показує 

аналіз, вивчалися багатьма представниками зарубіжної та вітчизняної соціології. Істотне 

значення для розуміння механізмів формування культури соціальних спільнот мають 

роботи класиків соціології, зокрема М. Вебера, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Т. Парсонса і П. 

Сорокіна. Значний внесок у вивчення механізмів формування культури зроблено також 

представниками інтегративної парадигми в соціології, наприклад, 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, Г. Саймона, Ф. Селзніка і А. Файоля. Дослідженню культури як засобу регуляції 

поведінки персоналу організації присвячені роботи І. Ансоффа, Т. Пітерса, Р. Уотермена, а 

розгляду культури як нормативно-ціннісної системи організації роботи – М. Лапіна, А. 

Пригожина і В. Франчука. Поряд із цим стратегіям функціонування нормативної культури 

в контексті організаційної взаємодії в соціальному управлінні присвячені роботи Ю. 

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

характеристики управління організацією – роботи Б. Мільнера, Е. Молла, В. Перекрестова. 
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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. Однак не зважаючи на 

досить значну кількість публікацій, присвячених корпоративній культурі, й досі відсутнє її 

чітке визначення в контексті управління господарською організацією. І дотепер немає 

наукової класифікації принципів і соціальних механізмів формування та відтворення 

корпоративної культури господарської організації. Потребують наукового осмислення й 

питання використання корпоративної культури як засобу підвищення ефективності 

управлінської діяльності, а також вироблення та реалізації культурної стратегії 

господарської організації в умовах транзитивного суспільства. Тому виникає цілком 

об’єктивна потреба в розробленні соціологічної концепції корпоративної культури 

управління господарською організацією в контексті євроінтеграційних прагнень України.  

Таким чином, можна констатувати наявність важливої наукової проблеми, яка 

полягає в подоланні, з одного боку, гносеологічної суперечності між існуючим 

різноманіттям теоретичних інтерпретацій корпоративної культури стосовно її місця та ролі 

в системі управління, а з другого боку – у практичній потребі розроблення чітких 

концептуальних імперативів щодо формування та відтворення корпоративної культури як 

чинника ефективного управління господарською організацією в умовах транзитивного 

суспільства. Зазначене фактично й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, її 

актуальність.  

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

робота виконана на кафедрі галузевої соціології в рамках теми «Тенденції структурної 

трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції» 

науково-дослідної роботи факультету соціології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (державний  реєстраційний номер  01111U00393),  у виконанні якої 

здобувач брав участь як відповідальний  виконавець.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення 

концепції корпоративної культури як чинника управління господарською організацією в 

умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. Поставлена мета зумовила 

необхідність розв’язання таких завдань: 
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1) здійснити оцінювання гносеологічного потенціалу наукових підходів щодо 

вивчення корпоративної культури як засобу управління господарською 

організацією; 

2) виявити сутнісні ознаки корпоративної культури та встановити її взаємозв’язок із 

організаційною культурою, культурою організації та культурою управління; 

3) дослідити місце, роль і структурно-функціональні характеристики різних типів 

корпоративної культури в контексті управління господарською організацією;  

4) обґрунтувати принципи формування корпоративної культури в управлінні 

господарською організацією; 

5) здійснити типологізацію соціальних механізмів відтворення та розвитку 

корпоративної культури як чинника управління господарською організацією; 

6) розробити науково-практичні рекомендації щодо використання корпоративної 

культури як засобу управління господарською організацією. 

Об’єктом дослідження виступає процес управління господарською організацією як 

системний інструмент функціонування ринкової економіки. 

Предметом дослідження є корпоративна культура як чинник управління 

господарською організацією в сучасному суспільстві.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 

дослідницьких завдань були використані як загальнонаукові, так і соціологічні методи 

пізнання соціальної реальності. За допомогою методів логіко-історичного та 

термінологічного аналізу, індукції, дедукції, операціоналізації та інтерпретації понять 

прослідковано еволюцію уявлень щодо змісту і ролі культури в діяльності господарської 

організації. Методом системного та структурно-функціонального аналізу досліджено 

корпоративну культуру як цілісну систему, в якій відбувається суперечливий процес 

формування та відтворення взаємодії її функціональних елементів. На основі методів 

синтезу, порівняння й типологізації розроблено типологію корпоративної культури, а 

також здійснено класифікацію принципів та соціальних механізмів її формування в умовах 

суспільних трансформацій.  Що стосується соціологічних методів отримання та аналізу 

емпіричних даних, то серед них у роботі були використані такі методи, як спостереження, 

експертне опитування і компаративний аналіз, які дали змогу виявити відмітні риси, місце і 
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роль корпоративної культури як чинника управління господарською організацією в умовах 

сучасного українського суспільства.  

Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять результати експертного 

соціологічного опитування 180 осіб, з яких 100 осіб – керівники регіональних відділів 

служби зайнятості по роботі з роботодавцями та керівників базових центрів зайнятості 

України, 60 осіб – керівники та провідні спеціалісти комунальних транспортних 

підприємств, а також 20 осіб – керівники середньої ланки господарських організацій різних 

форм власності. Дослідження проводилося у два етапи: протягом першого етапу (2013–

2014 рр.) було опитано 100 експертів державної служби зайнятості України, а протягом 

другого етапу (2014–2015 рр.) – 60 експертів комунальних підприємств та 20 експертів 

господарських організацій різних форм власності. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні 

здійснено розбудову концепції корпоративної культури як чинника управління 

господарською організацією, в межах якої отримано такі результати, що мають ознаки 

наукової новизни:   

вперше: 

- базуючись на синтезі соціологічних теорій, розроблено концепцію корпоративної 

культури як чинника управління господарською організацією яка, на відміну від 

результатів попередніх досліджень, включає такі компоненти, як корпоративну культурну 

стратегію, принципи і механізми формування та відтворення корпоративної культури, що 

складають основу діяльності суб’єктів управління господарською організацією;     

- виявлено сукупність принципів формування та відтворення корпоративної 

культури в контексті управління господарською організацією, які, на відміну від попередніх 

досліджень, поділяються на такі групи: внутрішні (зумовлені активністю членів 

господарської організації як суб’єктів культурного розвитку), зовнішні (зумовлені стилем 

управління керівництва господарської організації стосовно персоналу) і змішані або 

синтетичні (що поєднують у собі дві попередні групи принципів); 

- на основі отриманих результатів розроблено соціологічну типологізацію 

соціальних механізмів корпоративної культури в системі управління господарською 

організацією, яка, на відміну від попередніх досліджень, базується на основі таких критеріїв: 
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за походженням – стихійні (природні) та проективні (штучні) механізми; за належністю до 

внутрішнього або зовнішнього середовища організації – ендогенні (внутрішні) та екзогенні 

(зовнішні); за рівнем комплексності – сингулярні та комплексні соціальні механізми, що 

забезпечують формування та відтворення корпоративної культури в процесі управління 

господарською організацією; 

удосконалено:  

- соціологічне уявлення про зміст корпоративної культури, яка, на відміну від 

попередніх досліджень, включає такий змістовний компонент, як формування 

корпоративних цінностей господарської системи, що визначає корпоративну поведінку 

господарської організації, а також сприяє розв’язанню проблем зовнішньої адаптації та 

внутрішньої інтеграції колективних форм господарської діяльності; 

- соціологічну класифікацію корпоративної культури в контексті управління 

господарською організацією, яка, на відміну від попередніх досліджень, включає такі види 

корпоративної культури, як солідаристська, ринково-індивідуалістська, інноваційно-

адаптивна, організаційно-координаційна, транзитивна і кризова;  

- соціологічне осмислення транзитивного стану корпоративної культури 

господарської організації, який, на відміну від попередніх досліджень, передбачає не тільки 

перехід від старого до нового типу корпоративної культури, що визначає перехідну фазу 

соціокультурних змін господарської організації, але й сприяє підвищенню ефективності 

управління її діяльністю в умовах конкурентного ринкового середовища; 

дістало подальшого розвитку: 

- соціологічне розуміння культурної стратегії господарської організації, яке, на 

відміну від попередніх досліджень, включає стратегічну корпоративну мету, стратегічний 

корпоративний план її досягнення, а також корпоративну технологію спільних дій, що 

забезпечує досягнення корпоративних довгострокових цілей діяльності господарської 

організації;  

- визначення поняття «культури господарської організації», яке, на відміну від 

результатів попередніх досліджень, включає такі складові: матеріальну і духовну культуру 

організації (яка в свою чергу поділяється на організаційну і корпоративну культуру); 
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- соціологічне тлумачення корпоративного лідерства в транзитивному суспільстві, 

яке, на відміну від попередніх досліджень, набуває в сучасних господарських організаціях 

таких соціальних форм, як лідер-наставник, лідер-координатор, лідер-новатор, лідер-

підприємець, лідер-комунікатор. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання для вдосконалення підготовки конкурентоспроможних фахівців і практики 

управління господарськими організаціями, що набуває особливої ваги в складних 

соціально-економічних, політичних та соціокультурних умовах функціонування 

господарської системи на макро-, мезо- та мікрорівні. Результати дослідження не тільки 

розширюють соціологічне уявлення про принципи і механізми формування корпоративної 

культури як чинника управління господарською організацією, але й стали базою для  

розроблення науково-практичних рекомендацій щодо використання корпоративної 

культури як засобу ефективного управління  в транзитивному суспільстві.  (Довідка 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної 

політики України від 13.05.2016 р. №1059; довідка Департаменту соціального захисту 

населення Запорізької обласної державної адміністрації від 17.05.2016 р. №01.1-30/132; 

довідка Українського центру політичного менеджменту від 18.05.2016 р. №381-01; довідка 

комунального підприємства  «Електротранс» Хмельницької міської ради  від 23.05.2016 р. 

№01-07-828). 

Основні положення і висновки дисертації можуть бути використані в навчальному 

процесі вищої школи України, при розробленні програм та викладанні таких навчальних 

дисциплін, як соціологія організацій, соціологія управління, соціологія менеджменту і 

бізнесу, організаційна культура, організаційна поведінка, корпоративне управління тощо, а 

також для побудови емпіричних індикаторів під час проведення соціологічних досліджень і 

здійснення наукових розвідок різноманітних аспектів функціонування господарських 

організацій. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

1.1 Наукові підходи до вивчення корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацією  

 Культура, як фундаментальна властивість сучасного суспільства, є 

динамічним соціальним явищем, що зумовлюється різними історичними 

епохами та типами суспільства. Більше того, вона не тільки залежно від форм 

діяльності людини й організації суспільного господарства, але й істотно 

впливає на зміни самої соціальної організації.  

 Аналіз показує, що виникнення культури знаменувало сходження 

людства до більш високого рівня соціального розвитку, оскільки сама культура 

як форма рефлексії спричинила вдосконалення суспільної свідомості. 

Водночас, характер культури спричиняє значний вплив на функціонування 

соціальних інститутів, соціальних груп та суспільства в цілому. Культурні 

відмінності не тільки визначають особливості таких організаційних форм 

соціального буття як капіталізм або демократія, лежать в основі системи 

людських цінностей, колективних віруваннях і різноманітних практиках 

суспільної життєдіяльності. Водночас, менш масштабні форми організованої 

взаємодії, зокрема такі як господарська організація існували фактично в усіх 

суспільствах з давніх часів, але маючи суттєві відмінності. Ще М. Вебер 

наголошував, що підприємство як тип соціальної організації набуло більш 

досконалих форм лише у системі капіталістичної системи господарств, яка 

склалась у Західних суспільствах. Однією із передумов виникнення 

господарської організації сучасного типу, за Вебером, була система цінностей, 

яка склалась у межах протестантських сект. Веберу належить і розуміння 

капіталізму як особливого типу раціональності, що також суттєво відображає 

особливості культури. [22, с.186-188].  

 Як бачимо пізнавальний інтерес до культури сягає не тільки стародавніх 

часів, а й сьогодення, що  часто знаходить своє відображення у певній 
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абсолютизації культури в різних формах суспільного життя. З цього приводу 

італійський філософ Дж. Джентілє підкреслював, що «Культура – це центр, це 

основа світу, куди безсмертний дух приходить, реалізуючи свій світ. Це світ 

цивілізації, у якому об'єднані наука і мистецтво, суспільство і держава…» [105]. 

Отже, здатність культури визначати характер суспільства та спрямовувати 

соціальну енергію є невід’ємною складовою частиною суспільних перетворень 

в усіх сферах суспільного життя. Найважливіше, що необхідно зафіксувати – 

незаперечна здатність культури визначати форми і характеристики різних сфер 

суспільної життєдіяльності: від політики і економіки до функціонування 

конкретного підприємства в системі суспільного господарства.   

 Особливу значимість питання культури в процесі управління 

господарськими організаціями набувають в умовах суспільних трансформацій, 

коли культурні універсалії різних типів суспільства  перебувають у стані 

конфлікту. В умовах ринку, соціальні організації, в яких функціонують 

культурні зразки іншої за типом системи господарювання не здатні адекватно 

реагувати на зміни зовнішнього соціального, культурного та економічного 

середовища, що істотним чином впливає на їхню загальну ефективність. Таким 

чином, осмислення ролі культури в діяльності сучасних організацій вимагає 

глибокої рефлексії тих знань, що були накопичені в межах соціології, 

культурології, філософії та інших наук соціально-гуманітарного профілю.  

  Натомість, важливою умовою для розуміння поняття корпоративної 

культури в управлінні господарською організацією є насамперед виокремлення 

його із системи інших понять, що відображають явище культури господарської 

організації. Культура окремої організації не є явищем абсолютно автономним, а 

входить як один із елементів у загальну систему культури та містить у собі її 

особливості. Саме поняття культури представлено у сучасній науці, у тому 

числі у соціології, сотнями дефініцій, що потребує у даному дослідженні 

звуження предметної області вивчення культури, фіксуючи її найбільш значимі 

особливості, що мають безпосереднє відношення до корпоративної культури. У 

цьому аспекті найбільш адекватним загальним, так би мовити, робочим 
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розумінням культури є визначення Ю. Лотмана, який вважав, що «культура, як 

і мова, - явище суспільне, тобто соціальне. Культура виявляє себе як дещо 

спільне для групи людей, які живуть одночасно та пов'язані певною соціальною 

організацією. Культура є формою спілкування між людьми» [105, с. 5]. 

 Що стосується конкретного типу культури, зокрема «корпоративної 

культури», то у сучасній соціології дане поняття ще не дістало строгого 

визначення, а також не визначене його місце у системі таких понять як 

«культура організації», «організаційна культура». Тому зупинимося на 

розгляді даних концептів більш докладніше.  

Варто зазначити, що так чи інакше, дані поняття (як і відповідні 

феномени), тісно взаємопов’язані, що сприяло вивченню корпоративної 

культури в межах досліджень організаційної культури. Саме ж поняття 

корпоративної культури було вперше застосоване у ХІХ столітті німецьким 

фельдмаршалом Мольтке, який використовував його для характеристики 

взаємовідносин у офіцерській спільноті [69]. На початку ХХ століття А. Файоль 

використав поняття корпоративного духу, що відображало стан єдності 

персоналу організації [46]. Отже, корпоративна культура з самого початку мала 

функціонально чітко виражений інтегративний характер.   

 Разом з цим, виокремлення корпоративної культури стосовно 

організаційної культури, їх спільні та відмінні риси потребують детальної 

соціологічної інтерпретації в межах різних наукових підходів. Серед них досить 

непопулярним є підхід, згідно з яким корпоративна культура виникає лише у 

відповідному типі господарської організації – корпорації – великих 

промислових, торгових, як правило міжнародних об’єднань із відповідною 

юридичною та економічною структурою 127].    

Значного поширення в літературі набув інший підхід в якому 

корпоративна культура ототожнюється з організаційною культурою. В основі 

даного підходу лежить фіксація того, що у змісті даних понять присутні схожі 

елементи культури організації: ідеологія, місія, цінності, норми, ритуали та ін.. 

Як синоніми ці поняття використовуються і у західній літературі, де поняття 
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"corporate culture", "organizational culture", "corporate identity" слугують для 

позначення одного й того ж явища [97, с. 132]. На пострадянських теренах до 

прихильників цього підходу можна віднести О. Виханського, С. Іванова, Л. 

Карташову, Е. Малініна, В. Міхельсон-Ткача, В. Співака.   

 Ще одним поширеним підходом щодо розрізнення корпоративної та 

організаційної культури є трактування останньої як інтегральної 

характеристики організації, тоді як корпоративна культура являє собою 

ціннісно-нормативний простір конкретної організації, тобто інтерпретується як 

така, що містить у собі специфічні для даної організації характеристики 

культури [52, с. 62]. До цього підходу належить і думка про те, що 

корпоративна культура – це культура тих організацій, які є окремими 

елементами чи складовими частинами материнської організації у інших країнах 

[97, с. 133]. Водночас, питання відмінності організаційної та корпоративної 

культур за їх функціональним призначенням і структурними характеристиками 

в межах даного підходу залишається відкритим. Подібним є підхід, згідно з 

яким корпоративна культура являється складовою частиною організаційної, 

але питання того ж характеру являються не вирішеними. До цього підходу 

можна віднести таких дослідників як Л. Колесников, Ю. Красовський, Б. 

Мільнер, Е. Молл, В. Перекрестов, В. Щербина. 

Натомість, серед дослідників, які чітко розмежовують поняття 

організаційної та корпоративної культури також спостерігається досить 

значний плюралізм думок, які тлумачать зазначені явища. Згідно з однією із 

найбільш поширених думок, корпоративна культура набуває своїх специфічних 

ознак завдяки певному соціальному суб’єкту, що її продукує та поширює, 

наприклад, завдяки топ-менеджменту або іншим впливовим групам [ 133, с. 

31]. Інша думка належить П. Ентоні, який пропонує розглядати корпоративну 

культуру як щось загальноприйняте, але це «щось» повинне бути в уяві 

менеджерів [181, p. 120]. Окрема думка належить М. Елвессону, який розглядає 

корпоративну культуру як атрибут менеджменту та проблем бізнесу. 
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Організаційна ж культура, на його думку, являється маркером більш широких 

проявів культури організації [175, с. 260].  

Серед українських науковців варто відзначити Д. Задихайла, на думку 

якого корпоративна культура – це «сукупність правил і сталої практики в галузі 

корпоративного управління, що не отримала нормативного закріплення в 

законодавстві та базується на загальному культурному рівні суспільства, 

нормах моралі, діловій практиці тощо» [43, с. 350]. Інші українські дослідники 

В. Семененко та О. Пишненко пропонують таку порівняльну таблицю 

визначень поняття корпоративна культура [128, с. 73 – 77.].  

Табл. 1. Порівняння визначень поняття «Корпоративна культура» 

Визначення корпоративної 

культури 

Автор Системоутворюючий 

фактор 

«Соціальний клей», що 

допомагає утримувати 

цілісність 

організації за рахунок 

створення прийнятих 

стандартів 

мислення і поведінки. 

С. Роббікс 

1994 

 

Цілісність організації 

Цінності, що впливають на 

середовище, в якому 

працюють люди. 

 

С. Коссен 

1994 

 

Цінності людей. 

Колективне програмування 

думок, що відрізняє одну  

організацію від іншої. 

 

Г. Хофстеде  

1995 

 

Колективне програмування 

думок. 

Набір найважливіших 

положень, які сприймаються 

членами організації та 

втілюють у цінностях, що 

декларуються організацією і 

задають людям орієнтири в 

їх поведінці та діях. 

 

О. Віханський  

О. Наумов  

1995 

 

Положення і цінності, що 

задають 

орієнтири в поведінці та діях 

людей. 

Набір прийомів та правил 

вирішення проблем 

зовнішньої адаптації та 

внутрішньої інтеграції 

працівника, правил, які 

виправдали себе у минулому 

і 

підтверджують свою 

актуальність нині. 

 

Е. Шейн  

1995 

 

Прийоми і правила 

забезпечення 

зовнішньої адаптації та 

внутрішньої 

інтеграції працівника. 
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Система цінностей і 

переконань, що поділяються 

всіма 

працівниками фірми і 

обумовлюють їх поведінку, 

характер життєдіяльності 

організації. 

 

 

Є. Уткін 

1998  

 

Цінності і переконання всіх 

працівників фірми. 

Культура, що охоплює явища 

духовного і матеріального 

життя колективу: домінуючі 

в ньому моральні норми і 

цінності, кодекс поведінки, 

ритуали . 

 

Є. Коротков  

А. Силіна  

1998 

 

Явища духовного та 

матеріального 

життя колективу. 

Успадковані за змістом 

системи, що передаються за 

допомогою природної мови 

та інших символічних 

засобів, які виконують 

репрезентативні, директивні 

ефективні функції і 

спроможні створювати 

культуральний простір та 

особливе почуття реальності. 

 

Л. Печебуг  

В. Чикер  

2000 

 

Успадковані за змістом 

системи, 

здатні створювати 

культуральний 

простір та почуття 

реальності. 

Філософські та ідеологічні 

уявлення, цінності, 

переконання, сподівання, 

атитюди і норми, які 

пов’язують організацію в 

єдине ціле та поділяються 

усіма її представниками. 

 

А. Заньковський  

2000 

 

Уявлення, цінності, 

переконання, 

сподівання, атитюди і норми, 

які 

пов’язують організацію в 

єдине ціле 

та поділяються всіма її 

представниками. 

Середовище, яке історично 

формується і розвивається 

особистостями та 

колективами людей. 

 

Ю. Папеха  

2000 

 

Стан середовища, що 

формується та 

розвивається особистостями 

та 

колективами людей. 

Система матеріальних і 

духовних цінностей, що 

взаємодіють між собою, 

притаманні даній корпорації, 

відображають її 

індивідуальність, сприйняття 

себе та 

інших у соціальному й 

матеріальному середовищі. 

 

В. Співак  

2001 

 

Система матеріальних і 

духовних 

цінностей, що взаємодіють 

між 

собою. 

Система спільних 

переконань, вірувань, 

цінностей, що 

Д. Джеффі  

2001 

 

Система спільних 

переконань, 

вірувань, цінностей 
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спрямовує і підтримує 

організаційну поведінку. 

 

конкретної 

організації 

Сукупність усіх 

характеристик організації, 

«голограма», кожен елемент 

якої відображає сутнісні 

організаційні характеристики  

К. Камерон, Р. Куинн Ціннісно-нормативна 

система, що визначає 

основну орієнтацію 

організації, способи 

інтеграції персоналу та 

досягнення цілей 

Багатогранна діяльність 

організації, що включає 

сукупність цінностей, норм, 

процедур управління, 

переконань, способів 

мислення та розуміння 

навколишнього світу, що 

притаманна конкретній 

організації 

 

Л. Куликов  

2004 

 

Багатогранна діяльність 

організації. 

Унікальна сукупність норм, 

цінностей, переконань, 

що визначають спосіб 

об’єднання груп та окремих 

особистостей в організацію 

для досягнення 

поставлених перед нею 

цілей. 

 

Д. Елдрідж, А. Кромбі 

2005 

 

Сукупність норм, цінностей і 

переконань окремих 

особистостей 

та груп. 

Унікальні характеристики 

особливостей організації, 

що виокремлюють її серед 

інших в галузі. 

 

К. Голд  

2005 

 

Унікальні характеристики 

особливостей організації. 

Система формальних і 

неформальних правил, норм 

життєдіяльності, звичаїв, 

традицій, індивідуальних і 

групових інтересів, 

особливостей поведінки, що 

відрізняється показниками 

задоволеності умовами 

праці, рівнем взаємного 

співробітництва, 

ідентифікації людей з 

спільнотою і цілями її 

розвитку 

А. Васильєв 

2006 

Сукупність норм, звичаїв, 

традицій, правил поведінки 

Сукупність спільних 

цінностей, що визначають 

способи прийняття рішень, 

дії та поведінку 

співробітників 

J. Lies 

2008 

Нормативно-ціннісна 

система 

Система матеріальних і 

духовних цінностей, 

О. Жадан 

2010 

Ціннісно-нормативна 

система 
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переконань, вірувань, 

уявлень, очікувань, проявів, 

що взаємодіють між собою, 

властивих даній корпорації, 

таких, що відображають її 

індивідуальність. 

Сформована сукупність 

прийомів та правил адаптації 

організації до вимог 

зовнішнього середовища і 

формування внутрішніх 

відносин між працівниками. 

Інтегрує набір найбільш 

важливих припущень, що 

приймаються членами 

організації та одержують 

закріплення в цінностях, які  

визначають працівникам 

орієнтири їх поведінки 

А. Ліпенцев, Г. 

Монастирський  

2010 

 

Система правил поведінки, 

символів, ритуалів, традицій 

і цінностей, прийнятих в 

організації, що є 

обов’язковою всіх 

працівників, сприймається і 

виконується ними 

О. Шинкаренко 

2011 

Ціннісно-нормативний 

комплекс, що регулює 

поведінку членів організації 

  

Дана порівняльна матриця дає змогу зрозуміти основні проекції культури 

організації в соціології. Все ж, варто підкреслити, що кількість визначень не дає 

достатньо чіткого розрізнення понять корпоративної та організаційної культур.  

Також, зважаючи на досить значну кількість визначень корпоративної 

культури, все ж необхідно зауважити, що господарська культура 

пострадянських суспільств багато в чому заснована на культурі радянській, у 

вивченні сучасних українських господарських організацій, особливо 

державних, необхідно також використовувати підходи які були сформовані в 

межах радянської організаційної науки.  

Слід одразу зауважити відмінності понятійного апарату. Зрозуміло, що 

поняття корпоративної культури сформульоване у західній науці почало 

використовуватись лише після розпаду СРСР, у якому існували певні аналоги 

цього поняття: культура виробництва, культура праці. З метою формулювання 

чіткої авторської позиції стосовно строгої соціологічної інтерпретації 
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корпоративної культури в управлінні господарською організацією доцільно 

здійснити аналіз даного поняття.   

Культура праці – складова частина культури народу та визначається 

культурним рівнем працівника, до особистості якого вона відноситься, рівнем 

його професіоналізму, дисциплінованістю, освіченістю, дотриманням норм 

праці та міжособистісної взаємодії у трудовому колективі. 

Культура виробництва є більш широким поняттям, у зміст якого 

входить людина, наука, техніка, виробництво і культура [146, с. 47]. Поняттям 

культури виробництва, таким чином, позначається цілий комплекс явищ, який 

включає у себе культуру матеріальну та культуру духовну, що в контексті 

функціонування господарської організації поєднуються у складне 

функціональне ціле. Загалом таке розуміння культури окремої організації 

відповідає структурно-функціональному підходу до її вивчення, в межах якого 

у структурі культури виокремлюється матеріальний, технічний рівень, рівень 

засобів праці та матеріальних артефактів. Цього підходу притримуються, 

зокрема, такі дослідники як Е. Шейн, Е. Берн, М. Каган та ін..     

 Менш поширеним, але досить перспективним підходом, який 

розробляється у соціології менеджменту є – розрізнення корпоративної та 

організаційної культур як самостійних явищ, які втім, перетинаються у 

спільних елементах: артефактах, місії організації та умовах праці. Згідно з цим 

соціально-управлінським підходом корпоративна культура не є частиною 

організаційної культури і не може бути ототожнена з нею, а виявляє себе як 

вища форма культури організації, що видно уже з етимології слів організація 

(походить від грецького слова, що означає «інструмент, знаряддя») та 

корпорація (походить від латинського corporation – союз, зв’язок). Отже, 

організаційна культура більше проявляє себе як формалізована система 

відносин, директивно задана нормативна система, яка тісно пов’язана із 

субкультурою керівної ланки. Для організаційної культури характерна 

наявність в її межах окремих субкультур, що існують відносно ізольовано та 

навіть контркультурних тенденцій відносно субкультури керівництва 
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організації. Організаційна культура фундує ієрархію та базується на міфах 

влади, професіоналізму та ін.. У корпоративній культурі інтегруються інтереси 

окремих членів, соціальних груп та самої організації в цілому. Як правило, 

корпоративна культура, що складається у досить великих організаціях, які 

здатні вкладати значні ресурси у розвиток потенціалу своїх членів, але 

головною її особливістю є – висока культура окремого члена, інтегрованість 

інтересів усіх елементів організації, що знижує внутрішні суперечності та 

значно підвищує загальний рівень ефективності нематеріального 

стимулювання. Організаційна культура є більш механістичною. Вона більшою 

мірою спрямована на забезпечення виконання професійних обов’язків, на 

відміну від культури корпоративної, у якій заохочується креативність, 

ініціативність, взаємодопомога тощо, а інтеграція інтересів окремого члена 

персоналу та елементів організації у єдине ціле – стають основою для переходу 

останньої на вищий рівень – рівень корпоративності. Господарська організація, 

таким чином, перестає бути суто формалізованою системою відносин і набуває 

ознак соціальної спільноти із притаманним її членам почуттям приналежності, 

більшої зацікавленості у майбутньому успішному розвитку організації.  

Важливо відзначити співвідношення між характером культури організації 

та її економічним становищем самої організації. Відомий дослідник Ж. 

Тощенко з цього приводу зазначає, що «Корпоративна культура не може 

існувати на підприємстві, що бореться за економічне виживання. тільки 

задовольнивши свої базові матеріальні потреби, працівники можуть звернутися 

до цінностей корпоративної культури, які є «надбудовою» над артефактами, 

місією, історією та святами» [144, с. 312]. Хоча із цим твердженням можна не 

погоджуватись, все ж його найбільша цінність полягає у розрізненні різних за 

форм культурного існування господарської організації.  

Тому, таке розуміння корпоративної культури дозволяє не лише 

уникнути плутанини щодо понятійного апарату та наповнити поняття 

корпоративної культури більш чітким змістом, а й більш глибоко вивчати 

явище культури організації, принципи її функціонування та методи управління 
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нею в умовах перманентних соціально-економічних змін. До прихильників 

даного підходу можна віднести Д. Реут, О. Черкашину, В. Аванесова, Е. 

Ніколаєва, Н. Могутнову, Ж. Тощенко. Такого розуміння корпоративної 

культури притримується і автор роботи.  

Отже, соціологічна реконструкція поняття «корпоративної культури», дає 

підстави стверджувати, що даний конструкт має декілька змістовних проекцій: 

по-перше, це набір найважливіших припущень, що сприймаються членами 

організаційної системи та отримують відображення у заявлених цінностях, які 

визначаються орієнтири поведінки і дій персоналу, а також символічні складові 

внутрішнього духовного та матеріального організаційного оточення; по-друге, 

це також поділяємі членами соціального утворення ціннісні орієнтації, 

моральні норми та уявлення про місце і роль даної корпоративної структури в 

суспільстві, а також сукупність прийомів і правил розв’язання проблем 

зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції персоналу господарської 

організації; а по-третє, це сукупність принципів, прийомів, методів і форм 

корпоративної діяльності, а також знань, умінь, навичок і компетенцій 

виконання різних функцій корпоративного управління. 

У більш вузькому визначенні корпоративна культура є системою норм, 

цінностей, традицій,  що поділяються членами господарської організації та 

формують у них почуття належності до організації, її іміджу, цінностям та 

спільної долі організації та її членів. Водночас, значимим недоліком у такому 

визначенні культури організації, на наш погляд, є ігнорування матеріальної 

складової та абсолютизація корпоративної «ідеології». Також зрозуміло, що 

формальні регулятори поведінки та «філософія спільної долі» організації, яка 

не має директивного характеру, можуть співіснувати разом. Як наслідок, 

виникає потреба у адекватному понятті, у зміст якого входили обидві форми 

існування культури організації. Поняття корпоративної культури, як можна 

було пересвідчитись, у сучасному його розумінні змістовно не охоплює 

культуру організації у всій повноті її прояву. Отже, корпоративна культура 

являється частиною загальної системи культури організації. Для вирішення 
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питання про співвідношення понять організаційної та корпоративної культур 

можна запропонувати інтегральне поняття культури організації у зміст якого 

входили б усі прояви культури організаційних утворень.  

Авторський підхід до співвідношення понять «корпоративна культура», 

«культура організації» та «організаційна культура» полягає у розумінні 

культури організації як інтегративному понятті у зміст якого входять: 

матеріальний субстрат (технології, засоби праці, фізичне оточення та ін..), 

формальні регулятори поведінки (організаційна культура) та власне сама 

корпоративна культура.  

Звідси випливає положення про те, що необхідно розрізняти поняття 

«організаційна культура» та «корпоративна культура», що входять як складові 

у зміст більш широкого за обсягом та інтегрального поняття культури 

організації. Такий підхід, на нашу думку, дозволяє більш чітко розрізняти 

близькі, але не тотожні явища, акцентувати увагу на управлінському аспекті 

корпоративної культури, а також уникнути понятійної суперечливості.  

Схематично зміст поняття культури організації можна представити в 

такий спосіб.  

     

Рис 1. Змістовні елементи культури організації 

Отже, поняття «культури організації» є більшим за об’ємом та охоплює 

усі основні прояви культури господарських структур. Змістовно воно включає у 

себе і різні прояви та форми культури соціальних організацій – від матеріальної 
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до духовної, від загально організаційної до культури окремого члена 

організації. Це дає змогу більш коректно використовувати близькі за змістом 

концепти.      

1.2. Концепції корпоративної культури управління у соціологічному 

дискурсі 

Щодо основних наукових підходів розуміння явища власне 

корпоративної культури як чинника управління господарською організацією, то 

перш за все необхідно здійснити коротку характеристику тих теоретичних 

підходів, які склалися при вивченні культури як явища загалом:  

1) історико-генетичний підхід – застосовується при вивченні історії 

розвитку різних культур, стадій становлення тощо;  

2) антропологічний підхід – в його рамках розвиток культури 

розглядається крізь розвиток людини. Даний підхід доповнює попередній;  

3) соціокультурний підхід (діяльнісно-поведінковий). При застосуванні 

даного підходу культура розглядається як характеристика форм та результатів 

людської діяльності, що визначає межі культури, її можливості, сенс та 

значимість для соціальних суб’єктів;  

4) при ціннісному підході культура розглядається як система цінностей, 

що поділяються в рамках того чи іншого суспільства, спільноти;  

5) цивілізаційний підхід. В межах даного підходу культури розглядаються 

як рівноцінні основи цивілізацій, що дозволяє аналізувати зв’язки культури і 

цивілізації;  

6) системний підхід широко застосовується при дослідженнях культури 

організацій та політичної культури. Культура згідно цього підходу являє собою 

підсистему суспільства, із притаманною їй структурно-функціональною 

організацією і властивостями, характерними для систем;  

7) у предметному підході культура розуміється як штучно створена, така, 

що протистоїть природному. Продукти людської діяльності характеризуються з 

точки зору міри об’єктивованих сутнісних сил людини – культури. Людська 
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активність об’єктивується у двох формах: матеріальній культурі та цінностях, 

нормах, за допомогою яких організовується комунікація;  

8) інституціональний підхід. Культура, в рамках даного підходу 

вивчається як один із факторів, що опосередковують формування та розвиток 

соціальних інститутів;  

9) технологічний підхід. В даному підході культура постає як набір 

засобів та механізмів для вирішення завдань, що постають перед її носіями, які 

у тій чи іншій ситуації володіють готовими поведінковими зразками та 

програмами;  

10) символічний підхід. Культура у цьому підході являє собою 

організовану сукупність символічних форм, культурних кодів, розуміння яких 

носіями є основою комунікації;  

11) відповідно до текстового підходу культура розвивається та 

формується у знаковому просторі, яке відділене від простору соціального. 

Носіями культури являються повідомлення на тій чи іншій мові, які набувають 

статусу текстів. Даний підхід дещо подібний до символічного, зокрема, у тому, 

що розуміння культурних кодів, по-суті і означає «бути в культурі»;  

12) комунікативний підхід також використовує поняття культурних кодів 

та фокусується на значимості їх розуміння у процесі комунікації. Але у даному 

підході культура розглядається у її зв’язку із соціальною реальністю через 

багатоманітні системи комунікації, що являють собою процес передачі та 

сприйняття повідомлень між відправником та адресатом;  

13) ігровий підхід. З позицій даного підходу культура є певною грою, що 

організовує уже існуючі смисли та можливі схеми комунікації. Оперування 

смислами культури відбувається у відповідним чином соціально 

організованому просторі;  

14) у психологічному підході увага приділяється психологічним основам 

соціокультурної активності: адаптації та пристосування до динамічного 

середовища, питанням творчості, психологічним механізмам формування 

звичок тощо;  
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15) діалоговий підхід. Згідно даного підходу культура розглядається як у 

просторі її існування, так і у її історичній ретроспективі;  

16) в межах постмодерністського дискурсу культура досліджується на 

поверховому, зовнішньому рівні, із притаманною для постмодернізму відмовою 

від методів класичної науки;  

17) культура у контексті глобалізацій них процесів розглядається в 

аспекті регіонального та глобального взаємовпливу культур, цивілізаційних 

зіткнень, в контексті трансформації суспільств та ін. [47, с. 31 – 37]. 

 Таким чином, хоча підходи до вивчення культури власне господарських 

організацій дещо відрізняються від перелічених, все ж вони базуються на них 

та приймають їх фундаментальні положення, що особливо стосується 

системного підходу.   

Також це стосується і розуміння тієї ролі, яку виконує корпоративна 

культура в процесі управління господарською організацією. Це спричинило до 

значної кількості підходів вивчення корпоративної культури організації в 

безпосередньо у сучасній соціології та менеджменті. Н. Могутнова та Ж. 

Тощенко виокремлюють декілька критеріїв розрізнення підходів:  

1) найбільш загальним розрізненням підходів є розрізнення за характером 

впливу на ефективність функціонування господарської організації. За цим 

критерієм можна виокремити: раціонально-прагматичний – культура 

трактується як засіб підвищення організаційної ефективності; 

феноменологічний – корпоративна культура не здатна бути джерелом розвитку, 

а являється по суті консервативною, що перешкоджає нововведенням. 

Звичайно, що таке розмежування підходів є досить умовним, адже «чисті» типи 

культур фактично не зустрічаються. Культура організації може як 

перешкоджати, так і стимулювати інновативну діяльність, або виявляти 

амбівалентність;  

2) в залежності від механізмів виникнення корпоративної культури 

підходи поділяються на: раціональний – культура формується цілеспрямовано 

засновниками організації або керівною ланкою; генетичний – культура виникає 
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та розвивається як результат становлення та розвитку самої організації, крім 

того, на думку Е. Берна, групова ідеологія (культура) являється одним із 

основних факторів виживання групи. Він використовує поняття ідеологічного 

виживання [9, c. 31];  

3) відповідно до характеру співвідношення із національною культурою та 

факторами, що впливають на формування корпоративної культури підходи 

поділяються на: екстерналістський – формування корпоративної культури 

відбувається під значним впливом національної культури та зовнішнього 

середовища; інтерналістський – на формування корпоративної культури 

більше впливає структура самої організації, її традиції та ін..;  

4) залежно від характеру впливу на поведінку членів організації, підходи 

до вивчення корпоративної культури можна поділити на: спрямовуючий – 

культури здійснює детермінуючий вплив на поведінку людини за допомогою 

загальноприйнятих норм та цінностей; обмежуючий – культура як ціннісно-

нормативна система організації та індивіда впливає на поведінку, але залишає 

простір для вільного вибору;  

5) культура також може розглядатися і як «провідник» організаційних 

змін, і як перешкода для змін [97, с. 130 – 136; 144, с. 305-309]. 

Крім означених підходів необхідно більш ґрунтовно розглянути 

парадигму культурної самоорганізації, яка у сучасних умовах набуває все 

більшої актуальності та безпосередньо пов’язана із системним підходом, хоча 

дана проблема розробляється і у інших близьких змістовно наукових підходах. 

Але перш ніж перейти до розгляду даної парадигми необхідно визначитись із 

поняттями самоорганізації та саморегуляції.  

Так саморегуляція системи культури являється механізмом забезпечення 

її сталості, адже саморегуляція походить від поняття регулювати, що означає 

приведення системи у відповідності до певних норм, правил. Тоді як 

самоорганізація є похідним від організація, яке у процесуальному контексті є 

перш за все неперервним та стійким процесом становлення та набуття 

соціальним об’єктом нових властивостей [104, с. 3 – 4]. Таким чином, 
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саморегуляцію та самоорганізацію культури можна представити як процеси, що 

сприяють, відповідно, адаптації та розвитку, які діють у живій природі [20, с. 

58].  

У сучасній соціології можна виокремити декілька основних підходів, в 

межах яких розробляються проблеми процесів саморегуляції та самоорганізації 

культури: 1) діалектичний; 2) системний; 3) синергетичний.  

Перевагою діалектичного методу в аналізі культури є принципова 

орієнтація на розкладення об’єкту на протилежні складові, пошук джерела 

саморуху культури у її внутрішніх протиріччях [120, с. 27].  

Розглядаючи культуру таким чином одразу можна виокремити 

протиріччя її норм, цінностей, зразків поведінки. Також фундаментальним для 

культури протиріччям є її матеріальний та ідеальний прояв [13, с. 8 – 9]. 

Яскравіше протиріччя культури виражають себе також в умовах глибинних 

суспільних трансформацій, коли система культури містить у собі елементи 

різних культурних типів. На рівні культури окремих організацій суперечливість 

культури знайшла своє вираження, наприклад, у концепції конкуруючих 

цінностей, яка розглядає співіснування в одній культурній системі цінностей 

протилежного характеру [58, с.157 - 170].  

Але протиріччя культури мають ще більш глибокий прояв. Окремі 

цінності або соціальні норми також поєднують у собі полярності. Так соціальна 

норма структурно фіксує у собі два протилежних начала, а саме біологічного та 

соціального, що передбачає два можливі варіанти поведінки суб’єкта: 1) в 

інтересах індивіда, або поведінка егоцентрична, безпосередня, натуральна, 

тваринна, природна, що спонукається його природними імпульсами та 

бажаннями; 2) поведінка обмежена, побудована в інтересах соціуму, або 

поведінка культурна [19, с. 90]. Така трактовка не лише розкриває внутрішню 

діалектику культури, а й актуалізує ту важливу обставину, що культура 

з’являється там, де необхідне нормативне подолання природного та 

егоцентричного. Дана трактовка дозволяє також зрозуміти деякі соціальні 

явища, що виникають в результаті «відмови культури».  
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Так, якщо нормативна система суспільства є внутрішньо напружена в 

результаті її біосоціальної природи, то в умовах, коли індивід, наприклад, 

змушений виживати (тобто поводити себе природно), у системі біологічне-

соціальне відмовляє соціальне (культурне). Має місце також і зворотне явище, 

коли умови існування не змушують індивіда виявляти своє природне начало, 

домінує соціальне. Дану тезу можемо пояснити на прикладі окремої організації. 

Якщо працівнику не виплачують заробітну платню, то він поставлений у 

ситуацію виживання. Тоді такі явища як розкрадання майна організації, 

наприклад, є явищем природнім і яскраво демонструє якщо не цілковиту 

відмову роботи нормативної системи, то хоча б зменшення її ефективності. Але 

потреба виживання притаманна не тільки окремим індивідам, тому у багатьох 

випадках можна говорити про неефективність культури окремих спільнот та 

суспільства в цілому. Крім цього, діалектика культури проявляє себе і у 

функціоналістському вимірі. Прикладом полярностей у цьому аспекті являється 

співіснування у системі культури функціональних (сумісних з певною 

культурою) та дисфункціональних норм (несумісні з певною культурою), які не 

тільки можуть призвести до дестабілізації культурної системи, але й до її 

руйнування [29].         

Таким чином, згідно діалектичної логіки, культура являється цілісним 

утворенням, саморух якого забезпечується її внутрішньою суперечливістю, 

діалектичністю взаємодій із історичними умовами, суспільством, природними 

умовами існування.  

Дослідження самоорганізації культурних систем на сучасному етапі 

відбувається також у рамках синергетичної парадигми, а саме соціальної 

синергетики. Крім цього, культурологічна проблематика в синергетиці 

дозволила сформуватись окремому напряму – соціокультурній синергетиці [5].   

Загалом, у сучасній літературі синергетика має такі основні проекції: 1) 

міждисциплінарний науковий напрям, в рамках якого досліджуються процеси 

нелінійних взаємодій складних систем, що саморозвиваються та їх структурних 

елементів, становлення нових властивостей і якостей; 2) теорія самоорганізації 
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нестаціонарних швидкозростаючих структур у відкритих нелінійних системах; 

3) наука про пізнання принципів організації та еволюції складного; 4) 

світоглядна концепція, що базується на ідеях взаємозалежності і діалогу 

людини з природою; сталого розвитку як шляхи виживання людства. 

Основними категоріями синергетики є: становлення, розвиток, 

самоорганізація, відкритість, хаос, порядок, аттрактор, криза, біфуркація, 

флуктуація, ентропія та ін.. [6, с. 414, с. 414].  

Стосовно саморозвитку культури, М. Каган вказує, що вихідний принцип 

синергії культури є «саморозвиток, тобто процес, детермінований зсередини», а 

«мотивація процесу розвитку культури та його рушійні сили лежать у ній самій, 

і там вони повинні бути знайдені» [57]. Існування культури в термінах 

синергетики характеризується зміною фаз стабільності та нестабільності, або 

хаосу та гармонії. Логіка синергетики подібна до діалектики, тому наростання 

ентропії (хаосу, протиріч) часто своїм наслідком має перехід системи на новий, 

більш складний рівень упорядкованості (якщо, звичайно, результатом 

нестабільності не є припинення системою свого існування). 

Але на думку деяких дослідників, синергетика являється досить 

обмеженим підходом до пояснення культурних систем. На думку Є. 

Смотрицького, застосування синергетики являється недопустимим 

редукуванням соціокультурної реальності до понять фізики, з якої і виникає 

синергетика. Фізікалістський характер синергетики є принциповою 

перешкодою до включення в аналіз таких складних явищ культурного та 

соціального порядку як моральний вибір, відповідальність соціальних суб'єктів 

за цей вибір [131].  

Крім того, дослідники відмічають, що «найбільш важким положенням 

самоорганзіації являються питання, як виходить, що система самовільно 

переходить із стану хаосу як найбільш імовірного з енергетичної точки зору у 

стан порядку, менш імовірного і менш вигідного (як такого, що вимагає більш 

високої енергії); як і завдяки чому відбувається її самоорганізація 
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(упорядкування). Поки що у сучасній науці на ці питання відповіді не має» [96, 

с. 87]. 

Таким чином, синергетика не просто редукує соціальну реальність до 

понять фізики, але «маскує» соціального суб’єкта та його роль у розвитку 

культури та суспільства. По-перше, це стосується телеологічності культури, 

адже саме вона є вмістилищем цілей будь-якої діяльності, уявлень про способи 

їх досягнення, культурних норм, які обмежують природне у суспільстві. Отже, 

виникає протиріччя, яке полягає у тому, що розвиток культури відбувається 

згідно із закладеному у неї коду, який виключає випадковість, а з іншого, все ж 

не виключається вплив стихійних, непрогнозованих факторів. Це приводить до 

необхідності розгляду механізмів самоорганізації соціокультурних систем.  

Соціальні процеси є у достатній мірі контрольованими, про що свідчить 

величезна кількість соціальних, політичних, культурних технологій, які 

покликані обмежувати самоорганізацію, або забезпечити – управління 

самоорганізацією в залежності від цілей, наприклад, держави або пануючої 

групи. Осмислена діяльність людини завжди відбувається на цільовій основі, 

але зіткнення безлічі індивідуальних і групових цілей та інтересів часто 

спричиняє до непередбачуваних наслідків, у чому і проявляється 

стохастичність та непередбачуваність соціокультурних процесів. На 

контрольованому характері самоорганізації наголошує також відомий фахівець 

в галузі управління А. Пригожин, на думку якого управлінський аспект 

самоорганізації полягає на поєднанні цілеспрямованого впливу та спонтанних 

регуляторів поведінки, які є природнім результатом існування соціальних 

систем. Крім того, активація само організаційних процесів в управлінському 

аспектів полягає у наданні відносною автономності елементам соціальної 

системи [120, с. 50 – 52]. У господарських організаціях це виявляється у 

автономності окремих підрозділів корпорації, наприклад. Таким чином 

«взаємодія організації та самоорганізації складає основу розвитку соціальних 

систем» [126, с. 63.].  Таке розуміння культури дозволяє розглядати культурні 
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явища не тільки як результат стихійності, але й як результат детермінації, в 

наслідок цілеспрямованої діяльності соціальних суб’єктів.  

В рамках системного підходу у культурології, культура розглядається «як 

система, що складається та функціонує у взаємодії: об'єктивної (будь-які 

культурні об'єкти) та суб'єктивної ("зліпок" культури у свідомості) форм; 

раціональної та емоційно-чуттєвої її складових; культурно-новаційних 

механізмів і притаманних культурі способів забезпечення собі-тотожності; 

процесів виробництва, розповсюдження (трансляції) та «присвоєння» 

культурних цінностей та ін.» [110].  

Онтологічним ядром системного підходу у соціології є категорія 

системи, що походить від грецького systema – з’єднане, складене із частин. 

Дана категорія позначає об’єкт, організований в якості цілісності, де енергія 

зв’язків між елементами системи перевищує енергію їх зв’язків із елементами 

інших системами [106]. Традиційно у соціологічній теорії систем, під 

системою розуміється упорядкована множина елементів, пов’язаних між собою 

функціональними зв’язками, з певним рівнем автономності, що утворюють 

певну цілісність. Із поняттям системи тісно пов’язані і такі поняття як: зв’язок 

– співвідношення між явищами, подіями, елементами, факторами та ін.., 

засновані на взаємозалежності і взаємообумовленості; елемент – складова 

частина чого-небудь (системи, зокрема); єдність - поєднання в одному цілому, 

нерозривність зв'язку; структура -  (лат. structure – будова, розташування, 

порядок) – сукупність внутрішніх зв’язків, будова, внутрішнє влаштування 

об’єкту; функція -  (лат. functio - здійснення, виконання) 1) діяльність, роль 

об’єкта в рамках певної системи; 2) вид зв’язку між об’єктами, коли зміни в 

одному, призводять до змін у іншому, при цьому другий об’єкт являється 

функцією іншого (наприклад, впровадження поведінкової норми у існуючу 

нормативну систему призводить до зміни поведінки суб’єкта дії, який у такому 

разі являється функцією норми). Дані поняття складають семантичне ядро 

системного підходу.  
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Таким чином, корпоративна культура з точки зору системного підходу – 

це перш за все нормативно-ціннісна система, яка забезпечує розвиток та 

виживання соціальної групи, адже цінності, що входять в систему культури 

проходять апробацію впродовж часу, підтверджуючи або не підтверджуючи 

свою функціональність, тобто здатність забезпечити нормальне 

функціонування соціального об’єкта.  

Один із засновників культурології та системного розуміння культури Л. 

Уайт, – фігура для культурології подібна до О. Конта у соціології, розглядаючи 

культуру не лише в якості автономної області дослідження, але й як систему, 

виділив у ній такі підсистеми (вектори): технологічну, соціально-нормативну та 

ідеологічну. Л. Уайт підкреслював здатність культури до саморозвитку, 

незалежно від бажання людей, стверджуючи, що кожна галузь культури прагне 

до збільшення свого  «життєвого простору» за рахунок інших: торговельні 

фірми, корпорації, банки, злочинні зграї і релігійні секти розширюють свій 

вплив наскільки це можливо [Осокин].  

Найбільш яскраво в межах системного підходу самоорганізація 

соціокультурних систем знайшала своє вираження у концепції аутопоезісу Н. 

Лумана. Аутопоезис (самоорганізація) системи виявляє себе у двох смислах: 

система організує свої кордони та внутрішні структури [ 124, с. 21.]. 

Спробуємо пояснити на прикладі. Наука як елемент культури не лише створює 

свою внутрішню структуру відповідно до областей знання, окремих дисциплін 

чи, власне, різних наук, але й відтворює та розширює власні межі, які 

відділяють її, по-перше, від областей «не наукових», а по-друге, від областей 

ще не досягнутих науковою думкою. Згадуючи Уайта, можна стверджувати, що 

саморух науки спрямований на розширення її «життєвого простору», меж 

освоєння буття. 

До інтегральних характеристик системи можна відносяться такі: 

цілісність – властивості цілого (системи) не можуть бути зведені до суми 

властивостей її елементів; система характеризується власними властивостями, 

які не притаманні жодному з елементів, поведінка і властивості якого залежать 
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від місця у системі; структурність – поведінка системи обумовлена не стільки 

властивостями її елементів, скільки властивостями її структури, тим, як 

елементи розташовані та взаємодіють у системі; взаємозалежність системи та 

середовища – система виокремлюється із середовища, формується та проявляє 

свої властивості у взаємодії із середовищем; автономність – існування та 

розвиток системи визначається не тільки загальними, але і власними законами; 

для системи характерний індивідуальний розвиток; адаптивність – система 

володіє здатністю пристосування до середовища, це справедливо як для систем 

соціальних, так і для окремої особистості; ієрархічність - взаємодія елементів 

системи може бути представлена як ієрархія зв'язків. Так цінності в структурі 

культуру можуть розташовуватись ієрархічно, залежно від рівня їх значимості 

для системи; специфічність системи - неповторність деяких властивостей, 

якостей елементів, яка спостерігається у кожній великій системі. Специфічність 

- це характеристика не тільки системи як цілісності, але і окремих елементів 

системи. Для корпоративної культури господарської організації це означає 

існування в її межах субкультур (за умови достатньо чисельного персоналу 

організації), що вимагає уважно ставитись до властивостей окремих елементів, 

з метою ефективного управління та прогнозування їх поведінки та системи в 

цілому; множинність описань – виникає в результаті складності систем. 

особливо таких як корпоративна культура, що включає елементи культури 

матеріальної та духовної, норми моралі та норми ділової етики. За таких 

обставин вивчення складної системи відбувається в рамках різних наук та 

дисциплін, що ускладнює не тільки вироблення загальної теорії систем, але 

загального опису кожної окремої системи [134, с. 34-35]. 

Корпоративну культуру окремої організації можна представити і як 

окрему систему, і як елемент більш складної і масштабної соціокультурної 

системи суспільства, яку можна умовно розділити на декілька рівнів. Отже, 

корпоративна культура входить у систему ієрархічних рівнів, яка включає: 

макрорівень (світовий рівень): загальнолюдські цінності та норми, актуальні 

для більшості культур; рівень національної культури: макрорівень, який 
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тісно пов’язаний із гіпернормами, але містить також елементи ділової етики 

окремих галузей або країн, їх культурні особливості. На цьому рівні 

актуальними залишаються цінності та норми релігії, традиційної для 

конкретного суспільства; культура регіону – регіональних культурних 

особливостей, які залежать від умов історичного розвитку, національного 

складу, рівня урбанізації тощо. Даний рівень може включати не тільки регіони 

(наприклад, Східний та Західний, в Україні), але культурні особливості великих 

населених пунктів, наприклад, центрів міських агломерацій та ін..; 

корпоративний рівень – рівень окремої організації, в якій формується система 

норм внутрішньоорганізаційних взаємодій між членами організації та взаємодій 

із зовнішнім середовищем під впливом норм та цінностей інших культурних 

рівнів; культура малих соціальних груп – культурні особливості невеликих 

соціальних груп, наприклад, родини. В разі, якщо організація чисельно 

залишається на рівні такої групи, тоді культури співпадають; культура 

особистості – мораль норми, ціннісні орієнтації, переконання окремої 

особистості. 

Корпоративна культура організації,таким чином, перебуває у тісному 

взаємозв’язку із ціннісно-нормативними системами усіх рівнів. 

Важливою перевагою системного підходу є принципова можливість 

інтегрувати різні наукові підходи до вивчення корпоративної культури, 

застосовуючи їх для описання функціонування окремих системних одиниць та 

системи загалом, що дає можливість формування цілісного та системного 

уявлення про культуру, механізми її формування, розвитку, здатності до 

самостійних реакцій на виклики зовнішнього середовища.    

Особливо необхідно відзначити інтегративну парадигму в соціологогії 

Варто зазначити, що системний підхід також передбачає двохаспектний 

аналіз соціального об'єкту: макроаналіз та мікроаналіз. 

Інтегративна соціологія заснована на поєднанні мікро- та макрофокусі 

соціологічного пізнання. На макрорівні соціологія оперує такими поняттями як 

"соціальна структура", "соціальні інститути", "соціальні організації", 
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"культура". Усе це явища, що мають надіндивідуальний характер та 

здійснюють детермінуючий вплив на поведінку.  На мікросоціологічному рівні 

соціальне пізнання концентрується на ментальності та поведінці окремих 

людей, міжособистісних відносин, ціннісних орієнтаціях.   

В рамках соціологічного знання вже розроблені і використовуються 

інтегративні парадигми, а саме: теорія структураціі Е. Гідденса, теорія 

морфогенезу М. Арчер, теорія хабітуалізаціі П.Бурдье, «постпарсіанскій мікро-

макросинтез» Дж. Александера, інтегрована соціологічна парадигма Дж. 

Рітцера. Для усіх інтегративних парадигм спільним є вираження взаємозв'язку 

соціальних структур і діяльності соціальних суб'єктів, їх взаємовплив. 

Так, згідно із теорією структурації Е. Гідденса ні структура, ні дії людей 

не існують автономно, а у взаємозв'язку. Так структура виявляє себе у 

регулярно відтворюваних правилах, характерних для певного часу та простору, 

а також у виді "відбитків" соціальної практики. Таким чином, основним 

положенням теорії структурації є дуальніст структур, що означає частковий 

вплив жорсткої структури на індивіда та впливу його дій на структуру. Тобто 

два полюси соціальної реальності формують один одного. Це знімає протиріччя 

між детермінізмом та волюнтаризмом
1
. 

Досить продуктивним в межах інтегративних парадигм є теорія 

морфогенези М. Арчер, яка розглядає системні характеристики культури та 

взаємодію структури і дії. Згідно із теорією М. Арчер система культури або 

соціокультурна система передує соціокультурній дії та соціокультурним 

взаємодіям, впливаючи на них, але й зазануючи їх впливу, що виявляє себе в 

ускладненні соціокультурної системи. М. Арчер з цього приводу вказує: 

«Культурне ускладнення є майбутнім, викованим із минулого спадку сучасним 

новаторством» [182, p.24].  

Важливим аспектом теорії морфогенезу М. Арчер є принципова 

застосовність системного підходу до аналізу культури. Так на думку М. Арчер 

культура є системою такого ж рівня як соціальна система, в цілому. Тому до 

                                                           
1
 Гидденс Э. Элементы теории структурации [Текст] / Э. Гидденс // Современная социальная 

теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1995. – с.40-80 
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аналізу соціокультурної системи та соціокультурної дії цілком правомірним є за 

стосування системного аналізу. Загалом, терія М. Арчер заснована на чотирьох 

основних положеннях, а саме: по-перше, культурна система складається із 

взаємопов'язаних логічних елементів; по-друге, культурна система здійснює 

причинний вплив на соціокультуну систему; по-третє, між групами та 

індивідами на соціокультурному рівні існує причинний зв'язок. Таким чином, 

М. Арчер яскраво демонструє, що і структура і культура знаходяться у 

взаємовпливі. 

Ще однією спробою поєднання макро- та мікропозицій у соціології, 

соціальної структури та індивідуальних практик є поняття «габітусу» П. 

Бурдье, яке відображає цілісну систему диспозицій сприйняття, оцінювання, 

класифікації та дій, результат досвіду та інтеріоризації індивідом соціальних 

структур, що носить неусвідомлений характер. Застосування даного поняття 

покликане зняти протиставлення соціальної структури і особистих практик 

індивіда. Таким чином, з одного боку, габітус - це внутрішні схеми сприйняття, 

оцінювання, класифікації та діяльності, властиві індивіду, з іншого - це 

інтеріорізованная соціальні відносини, засвоєні і привласнені соціальними 

агентами. Важливим у теорії габітусу Бурдье є акцент на динаміці габітусу, 

який не є незмінною структурою, а змінюється відповідно до змін індивідів. 

Теорія Бурдье, крім цього, представляє собою поєднання об'єктивізму та 

суб'єктивізму. 

Різні рівні соціальної реальності поєднуються у теорії мікро-

макросинтезу Дж. Александера. Згідно цього підходу упорядкованість 

створюється на макро- та мікрорівнях. Так на макрорівні порядоку склдається 

ззовні та є по своїй природі колективістським. На мікрорівні упордкованість є 

результатом інтерналізованих факторів, є індивідуалістичною, так як порядок 

виникає внаслідок індивідуальних домовленостей. У цьому полі теоретичного 

осмслення соціальної реальності також виникає проблема дії яка є суб'єктивно-

об'єктивною. Дія аналізується у двох основних аспектах: по-перше, як 

матеріалістична та є раціональною, обгрунтованою, інструментальною; по-
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друге, як нематеріальне вона представляється як нормативна, афективна, 

нераціональна. 

Дж. Рітцер у своїй інтегративній парадигмі поглиблює розуміння 

взаємозв'язку макро та мікрорівнів соціальної реальності, а також об'єктивного 

та суб'єктивного, що не можна розглядати ізольовано один від одного [Ритцер, 

с. 420]: 1) на макрооб'єктивному рівні в аналіз включаються маштабні явища, 

такі як суспільство в цілому, бюрократичний апарат, технології; 2) 

мікроооб'єктивний рівень включає такі нематеріальні явища як ціннісно-

нормативна система, дії та взаємодії соціальних суб'єктів. 

У своїй версії інтегральної соціології П. Сорокін пропонує розглядати з 

позицій об’єктивності соціокультурних систем та суб’єктивного фактору – 

складної суті самої людини та її цінностей [70, с. 315].  

Підсумовуючи, варто зазначити, що в межах інтегративної парадигми 

корпоративна культура повинна розглядатися, як така, що з одного боку 

визначає поведінку її носіїв, а з іншого змінюється, внаслідок діяльності 

індивідів.   

1.3. Зміст, структура, функції і типологія корпоративної культури в 

управлінні господарською організацією 

 Корпоративна культура, як показує аналіз, традиційно розглядається в 

якості ефективного управлінського інструменту підвищення ефективності 

організаційної системи та як ключовий чинник реакції на зміни ринкового 

середовища. Сучасний етап суспільних трансформацій в Україні ставить перед 

соціальними (у тому числі і господарськими) організаціями все більш складні 

вимоги, пов’язані зі сталим функціонуванням в умовах жорсткої конкуренції та 

з подоланням кризових явищ у вітчизняній та глобальній економіці. Отже, в 

таких складних умовах корпоративну культуру в управлінні сучасними 

господарськими організаціями необхідно розглядати не тільки як чинник 

конкурентної боротьби, але й як ефективний спосіб людського розвитку й 

підвищення рівня самоорганізації, виживання суб’єктів господарської 

діяльності, підвищення їх інтелектуального та культурного рівня. Водночас 
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зважаючи на перманентний характер кризи в Україні та світі, все більшої 

актуальності набуватиме здатність організацій до виживання у жорстких та 

надзвичайно складних умовах. Натомість питанню впливу корпоративної 

культури на діяльність господарської організації у таких умовах у спеціальній 

літературі приділяється мало уваги. Це й зумовлює необхідність осмислення 

ролі та можливостей корпоративної культури як ключового засобу підвищення 

ефективності функціонування соціальних (у т. ч. господарських) організацій на 

сучасному етапі суспільних перетворень.    

Виходячи з цього, необхідним у першу чергу є висвітлення основних 

структурно-функціональних чинників корпоративної культури сучасної 

організації, що функціонує в умовах суспільних трансформацій.  

Отже, найбільш поширене розуміння структурних компонентів 

корпоративної культури, як важливого управлінського чинника, у спеціальній 

літературі, базується на трирівневій моделі відомого соціолога Е. Шейна [158, 

с. 35 – 43], чий підхід досі залишається одним із найбільш продуктивних. 

Згідно із підходом Шейна, корпоративна культура соціальної організації 

включає такі рівні: рівень артефактів, рівень проголошуваних цінностей, рівень 

базових уявлень. Розглянемо їх більш докладно.  

1. Рівень артефактів: поверховий рівень, який включає в себе усе те, що 

можна побачити, почути й відчути, потрапивши у середовище незнайомої 

культури. Отже цей рівень включає видимі "продукти групи": просторову 

організацію (архітектура, матеріальне оточення та ін.), мову групи, продукти й 

технології діяльності, стиль і художні твори, що знаходять своє вираження в 

одязі, емоційній атмосфері, особливостях спілкування, ритуалах, церемоніях, 

міфах, історіях, описах цінностей, прийнятих у певній організації та видимих 

організаційних процесах. 

2. Рівень проголошуваних цінностей вбирає у себе стратегії, цілі та 

філософію самої організації. Важливою особливістю даного рівня є 

обов'язковість колективного досвіду. При утворенні нової соціальної системи 

(наприклад, господарської організації), початкові уявлення про неї, зокрема про 
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ефективність або неефективність, погане або добре, корисне або шкідливе, 

носять доволі умовний характер, не зважаючи на те, що вони можуть належати 

авторитетним лідерам. Для того щоб ці уявлення набули групового, а не 

індивідуального статусу, вони повинні пройти когнітивну трансформацію. Тут 

доречно згадати і Н. Лумана, який описав механізм еволюції системи, що в 

процесі свого існування відбирає найбільш прийнятні форми комунікації [187, 

s. 67-94]. Тому, коли запропоноване, наприклад, вирішення певного 

організаційного завдання буде ефективним та залишиться ним при 

повторюваних умовах, тоді уявлення (або індивідуальне, або притаманне одній 

з груп в межах організації) може набути групового характеру. Але не всі 

уявлення та цінності можуть бути таким чином перевірені або прийняті, в силу 

різних причин. Зокрема, цінності моральні або естетичні взагалі не піддаються 

перевірці, тому вони можуть бути прийнятими лише шляхом соціальної оцінки 

та консенсусу. Проголошувані корпоративні цінності, які поділяються членами 

соціальної організації за своїм функціональним призначенням, не тільки 

слугують орієнтирами організаційної поведінці та виконують соціалізаційну 

функцію для нових членів, але й можуть бути орієнтирами для постійних членів 

у ситуаціях невизначеності.      

3. Рівень базових уявлень включає у себе несвідомі переконання (які 

носять характер самоочевидних), особливості сприйняття, думки, почуття 

тощо. При чому, механізм набуття певним положенням статусу базового 

уявлення подібний до аналогічного механізму, що функціонує на рівні 

проголошуваних цінностей. Головною умовою тут є неодноразове виправдання 

очікування, ефективність вирішення певної проблеми. Шейн пише: «Якщо 

знайдене вирішення проблеми виправдовує себе раз за разом, воно починає 

сприйматись як дещо належне» [Шейн, с. 39]. Невідповідність поведінки 

базовим уявленням соціальної групи, сприйматимуться таким чином як 

незрозумілі. Наприклад, у соціальній організації, де індивідуалістичні цінності 

переважаю над колективістськими, «альтруїстичні» жертви в ім’я групи будуть 

незрозумілими.     



38 
 

Отже, як показує аналіз, основними елементами культури соціальної 

організації є цінності та норми. Дані концепти необхідно розглянути 

детальніше.  

Цінності. Даним поняттям традиційно позначається Особливе суспільне 

відношення, завдяки якому потреби і інтереси індивіда чи соціальної групи 

переносяться на світ речей, предметів, духовних явищ, надаючи їм певні 

соціальні властивості, не пов'язані прямо з утилітарним призначенням цих 

речей, предметів, духовних явищ [ 108]. Однією із найважливіших функцій 

цінностей корпоративної культури (як і культури взагалі) є здатність 

поєднувати людей не лише у рамках соціальної організації, але і різні часові 

модуси (минуле, теперішнє, майбутнє), завдяки чому власне й забезпечується 

відтворення та трансляція колективного досвіду соціальної групи [посилання].  

У структурі цінностей корпоративної культури можна виділити такі 

основні типи цінностей: цінності-цілі, що визначають основні завдання 

організації, її призначення й місію, забезпечують консолідацію соціальної 

групи, заради досягнення спільної мети. Фіксуються такі цінності, зокрема, в 

установчих документах організації; цінності-засоби (наприклад, ініціативність, 

старанність, креативність, дисциплінованість), що орієнтують як окремих 

членів організації, так і загалом організацію на вибір найбільш адекватних 

форм організаційної поведінки. Головною умовою успішного функціонування 

будь-якої організації стає відповідність цих двох типів цінностей.  

Необхідно зазначити, що культура організації (як і культура взагалі) є 

явищем соціальним, тому говорячи про цінності організації необхідно зважати 

на позиції соціального суб’єкта. Це пов’язане з тим, що у соціальному і, 

відповідно, культурному плані соціальна організація не є гомогенною. Для неї 

також притаманна ієрархія, нерівність соціальних статусів і ролей, наявність 

різних груп, а отже і різних субкультур. Таким чином, у системі управління 

організацією, можна виокремити цінності керуючої підсистеми та цінності 

керованої підсистеми. Водночас, розвинена корпоративна культура має 

інтегрувати цінності окремого члена організації із цінностями організації 
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загалом, відрізнятися інтегрованістю їх інтересів. Це дає підстави для 

виокремлення цінностей індивідуальних та організаційних.  

Аналіз також показує, що із цінностями у структуру культури організації 

входять внутрішньоорганізаційні норми та соціальні ролі, які функціонально 

виконують роль орієнтирів дій і поведінки персоналу. Тобто вказують "як 

потрібно, дозволяється та допускається діяти у даному соціальному оточенні?" 

[179, с. 14].  

Варто зазначити, що норми зазвичай трактуються як стандарти та зразки 

поведінки і діяльності, правила поведінки, виконання яких очікується від 

індивіда. Важливість норм визначається тим, що вони підтримуються 

санкціями, в разі їх невиконання. Водночас, особливістю норм є їх сприйняття 

або несприйняття членами групи. Таким чином, норми лежать в основі 

соціальної організації, адже створюють поведінкові рамки, координують 

взаємодії та створюють типові схеми поведінки. Саме завдяки нормам 

відбувається входження у сферу соціуму нових об’єктів, які реалізують себе у 

відносинах тільки при наявності відповідної норми [146, с. 215 – 218].     

Необхідно підкреслити також, що у вітчизняній соціології ще у 

радянський період склалась традиція розглядати культуру організації та 

господарської діяльності, крізь призму понять культури праці та культури 

виробництва.  

Культура праці є складовою культури народу та визначається культурним 

рівнем працівника, зокрема, рівнем його професіоналізму, дисциплінованості, 

освіченості, а також дотриманням норм і умов праці та міжособистісної 

взаємодії у трудовому колективі. Що стосується поняття культури 

виробництва, то це більш широке поняття, до змісту якого входить людина, 

наука, техніка, виробництво і власне сама культура [116, с. 47]. Таким чином, 

поняттям культури виробництва позначається цілий комплекс явищ, який 

включає у себе матеріальну та духовну культуру, які в умовах функціонування 

господарської організації поєднуються у складне функціональне ціле. Це 

поняття можна вважати аналогом корпоративної культури, хоча воно часто 
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застосовувалось і до господарства загалом, а не лише до конкретного типу 

організації, як це було на Заході. Варто зауважити також те, що в англійській 

мові поняття культури виробництва перекладається, у тому числі, як 

корпоративна культура (corporate culture).   

Таким чином, у структуру культури виробництва входять такі складові 

елементи: 1) культуру умов праці, тобто сукупність об'єктивних умов та 

суб'єктивних факторів, що визначають поведінку людини у процесі виробничої 

діяльності. Цей рівень культури включає у себе комплекс умов праці: 

санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, соціально-психологічних та 

естетичних; 2) культуру засобів та процесу праці, яка складається із таких 

елементів: впровадження технічних новацій, рівень механізації та 

автоматизації, якість обладнання, ритмічність та планомірність роботи 

організації, рівень матеріально-технічного забезпечення, якість продукції, 

використання методів праці, оцінки якості праці та виробництва; 3) культура 

міжособистісних відносин, тобто характер комунікацій у трудовому колективі, 

які визначаються соціально-психологічним кліматом, наявністю почуття 

колективізму, взаємодопомоги, наявності та поділянням цінностей та 

переконань організації. Натомість, на наш погляд культура виробництва з 

необхідністю має включати й культуру зовнішніх комунікацій, 4) культуру 

управління, яка визначається методами управління, стилем керівництва, 

гуманізмом, професіоналізмом керівників, методами стимулювання та ін.; крім 

того до культури виробництва також належить і 5) культура працівника, тобто 

комплекс культури моральної та культури праці. Культура праці має, по-перше, 

зовнішній прояв та виявляється у поведінці члена організації, яка базується на 

знаннях правил етикету, правил поведінки, хороших манера та ін., а, по-друге, 

вона проявляється як внутрішня культура, тобто як ціннісні орієнтації, 

здатність до співпереживання, емпатії тощо. Рівень культури праці, у свою 

чергу, значно залежить від професійної освіченості члена організації, його 

відношення до праці, дисциплінованості, ретельності тощо [134, с. 114 - 115]. 
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Технологічний рівень культури спільнот також виокремлює Е. Берн, який 

зауважує, що групова культура виражає себе у трьох аспектах: технічному, 

який надає засоби для групової діяльності; груповому етикеті, який каже 

людям, як бути тактичними відносно один одного; і груповому характері, 

сукупності особливостей, які притаманні певній групі в рамках її діяльності та 

взаємовідносинах [9, с. 87]. 

 Аналіз показує, що у сучасних умовах застосовувати поняття культури 

виробництва не досить коректно, адже воно відповідає умовам індустріального 

суспільства, тому для сучасних умов більш прийнятним є поняття 

корпоративної культури, розглядаючи яку із позицій системного підходу, 

можна виокремити такі функціональні підсистеми: 1) ціннісно-нормативна: 

основні цінності організації, норми та правила (формальні та неформальні), 

традиції та ритуали (корпоративні свята, звичаї тощо); 2) організаційно-

структурна: формальні та неформальні структури, система управління, 

правила поведінки на робочому місці; 3) комунікативна: потоки інформації, 

характер комунікацій та ін..; 4) ідентифікації: зовнішні атрибути: слогани, 

рекламні продукти, імідж організації – який пропонується суб’єктам 

зовнішнього середовища та той, що реально відтворюється при взаємодії з 

ними; 5) підсистема соціально-психологічних відносин: рівень конфліктності, 

симпатії та особистісні вибори, відношення до керівництва та ін..; 6) 

міфологічна: корпоративні міфи, фольклор, перекази, історії тощо.       

Розглянуті функціональні підсистеми дозволяють нам, перейти до 

розгляду найбільш характерних функцій культури, які можна умовно поділити 

на  дві групи: загальні та специфічні.   

До загальних функцій культури можна віднести такі: 1) інтегративну 

функцію, яка передбачає наявність певної цілісності, в основі якої лежать 

звичаї, клімат організації, цінності та моделі поведінки. Саме таке 

структурування Шейн називає "суттю того, що ми називаємо культурою" [158, 

с. 28]. До інтегративної функції корпоративної культури відноситься також 

формування почуття спільної долі, що покликане задовольнити потребу у 
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почутті належності до певної спільноти; 2) комунікативну функцію. Культура 

завдяки прийнятим цінностям та нормам поведінки забезпечує взаєморозуміння 

та ефективну взаємодію між членами соціальної організації; 3) соціалізаційну 

функцію, яка передбачає не тільки адаптацію нового члена, але й 

інтеріоризацію нових цінностей, форми поведінки, притаманних даній 

соціальній групі. Тобто вона забезпечує входження людини у соціальну 

організацію та постає як один із основних етапів соціалізації; 4) функцію 

суспільної пам’яті, яка полягає в акумулюванні та передачі колективного 

досвіду соціальної групи; 5) регулятивну функцію, яка полягає у формуванні та 

регулюванні необхідних форм організаційної поведінки, відбраковуванні тих 

поведінкових форм, що не відповідають змісту даної культури, її цінностям та 

нормам. В межах регулятивної функції варто виокремити й функцію 

соціального контролю, яка забезпечує саморегуляцію спільноти. Функція 

соціального контролю реалізує себе, зокрема, через примус та груповий тиск;   

6) людинотворчу (гуманістичну) функцію [47] корпоративної культури, яка 

розглядається так чи інакше в аспекті накопичення інтелектуального та 

інноваційного потенціалу організації, але загалом даній функції у фаховій 

літературі приділяється недостатньо уваги, адже основний акцент робиться на 

ринкову ефективність господарської організації як цілісності. Але за 

намаганням реалізувати капіталістичний принцип максимізації, нажаль, часто 

губиться людина як носій духовної культури, особистісна реалізація якої 

полягає не лише у ринковій ефективності.  

В цьому аспекті важливою потребою стає співвідношення людини і 

організації як носіїв специфічних норм та цілей діяльності. Людина схильна 

розглядати організацію як ресурс для власного руху та розвитку. Стабільність 

організації та ефективність інтегративних процесів, взагалі її ефективність, 

засновані на співпадінні установок і цілей індивіда та організації. В широкому 

сенсі можна говорити про співпадіння культур, коли цінності, норми й інтереси 

організації являються об'єктивацією цінностей, норм та цілей індивідуальних. 

Але у цьому аспекті виникає цілий ряд вимог до конструювання корпоративної 
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культури, адже довготривала включеність людини у організовану діяльність із 

притаманною їй культурою може атрофувати у людині здатність активно діяти 

поза системою. Саме тому, однією із основних функцій корпоративної 

культури стає функція розвитку організації як соціальної системи та включених 

у неї індивідів.   

 

Загалом, людинотворча функція корпоративної культури полягає у 

розвитку потенціалу людини, її інтелектуального, професійного рівня, 

підвищення рівня освіченості і професіоналізму, «поліпредметного», 

«поліпрофесійного» мислення [166], яке дозволяє вивести 

вузькоспеціалізованого експерта із стану «функції» на рівень більш широкого, 

системного знання, яке сприяє розвитку особистості в цілому. Таким чином, 

дану функцію слід вважати найголовнішою будь якої культури, у тому числі 

корпоративної; 7) функцію відтворення найбільш продуктивних цінностей, 

зразків поведінки, їх збереження та продукування;  

Що стосується специфічних функцій корпоративної культури в 

управлінні господарськими організаціями, то до них слід віднести функцію 

формування іміджу організації. У процесі функціонування організації 

формується її певний образ, який умовно можна розділити на внутрішній та 

зовнішній, тобто організація сприймається певним чином як її членами, так і 

спорідненими суб’єктами, з якими організація взаємодіє у зовнішньому 

середовищі.    

Результати проведеного аналізу виявили значну наукову та практичну 

важливість використання структурно-функціонального підходу до вивчення 

корпоративної культури соціальних організацій та дають підстави для 

наступних висновків: 1) більшість сучасних уявлень про структуру 

корпоративної культури господарської організації, базуються на трирівневій 

схемі, запропонованій Е. Шейном, яка включає рівень артефактів, рівень 

проголошуваних цінностей та рівень базових уявлень; 2) у вітчизняній науці 

про працю вивчення культури організації сягає радянського періоду, у якому 
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було поширеним поняття культури виробництва, яке відносно окремої 

організації за своїм змістовним наповненням відповідає поняттю 

корпоративної культури та включає у себе комплекс елементів матеріальної та 

духовної, особистісної та колективної культури; 3) найголовнішими 

елементами корпоративної культури являються цінності та норми, які можна 

типологізувати в залежності від суб’єкта дії, його позицій в організаційній 

ієрархії, колективного чи індивідуального характеру; 4) у сучасній соціології 

функції корпоративної культури розглядаються в основному в аспекті 

підвищення ринкової ефективності організації і тільки незначна увага 

приділяється людинотворчій функції. До основних функцій корпоративної 

культури господарської організації належать: інтегративна, комунікативна, 

функція соціалізації, регулятивна, функція суспільної пам’яті, людинотворча 

(гуманістична), функція формування іміджу організації та відтворення 

найбільш продуктивних цінностей, зразків поведінки, їх збереження та 

продукування. 

 Вивчення структурно-функціональних особливостей корпоративної 

культури особливо актуальне для українських організацій, багато з яких 

стикаються із економічними труднощами, протиріччями та складністю 

соціокультурних умов, що склалися у транзитивному українському суспільстві. 

Структурний вимір корпоративної культури дозволяє чітко та системно вивчати 

механізми формування культури, особливостей функціонування її структурних 

елементів, їх взаємозв’язок та функціональні залежності.    

Але крім структурно-функціонального аспекту дослідження 

корпоративної культури в управлінні господарською організацією, важливим є 

вивчення типологічних її особливостей. Так у сучасній соціологічній науці, як 

свідчить аналіз, існує досить велика кількість типологій корпоративної 

культури, які у тій чи іншій мірі відбивають культурну специфіку 

господарської організації, визначають характер управління нею та основні 

характеристики організаційних взаємодій як у внутрішньому середовищі, так і 

у зовнішньому. Але не зважаючи на це, у вітчизняній соціології типологічні 
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характеристики корпоративної культури господарської організації є 

недостатньо вивченими, що істотно обмежує результативність корпоративного 

управління господарськими структурами в умовах транзитивного суспільства, а 

саме управління корпоративною поведінкою персоналу сучасних 

організаційних формувань. 

Крім цього, для господарських організацій в умовах транзитивного 

українського суспільства характерна слабка розвиненість корпоративності. Це 

пов’язано як із труднощами наукового обґрунтування формування 

корпоративної культури у сучасній Україні (досягнення радянської науки у 

даній галузі мало адаптовані до ринкових умов, а західні розробки складно 

застосовувати в умовах специфічної культури транзитивного суспільства), так 

із низьким рівним артикуляції важливості культури у господарській діяльності. 

Таким чином, необхідним є здійснення соціологічної типологізації 

корпоративної культури в управлінні господарською організацією, а також 

визначення не тільки видового розмаїття даної культури, але й ключових її 

ознак, що безпосередньо впливають на формування і функціонування 

корпоративної поведінки персоналу сучасних організаційних формувань, а 

також являються важливим дослідницьким інструментом для науковців.  

Разом з тим, аналіз спеціальних літературних джерел показує, що 

проблема типологізації корпоративної культури господарської організації 

потребує подальшого вивчення та наукового осмислення, а також ґрунтовної 

соціологічної концептуалізації, оскільки обмежена увага до цієї проблеми 

гальмує процеси структурної перебудови організаційних формувань, 

подовжуючи тим самим кризовий транзитний стан українського суспільства.   

Проведений аналіз засвідчує, що для господарських організацій, 

функціонуючих в умовах нестабільного ринкового середовища, характерною 

рисою є слабка розвиненість корпоративного мислення, а також 

несформованість власне самої корпоративної культури, як ключового 

інструменту, що  визначає рівень ефективності корпоративного управління 

господарськими структурами. Водночас результати соціологічних 
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спостережень дозволяють виокремити індикатори, що дають можливість 

визначати певні типи корпоративної культури господарської організації. Серед 

них можна виділити такі як: 1) характер відносин (солідаризм – індивідуалізм, 

інтеграція – фрагментація соціальної, залученість); 2) характер керівництва і 

лідерства (одноосібність – колегіальність; стимулювання конкуренції – 

стимулювання солідарності; орієнтація на зміни та інновації – орієнтація на 

стабільність та консерватизм); 3) змінюваність організації (адаптивність 

(іновативність) – консервативність (стабільність), орієнтація на постійне 

навчання, розвиток колективу); 4) пріоритетність організаційних цілей 

(перемога у конкурентній боротьбі, розвиток персоналу, забезпечення 

стабільного ходу роботи, продукування інноваційного продукту). Але, 

зважаючи на українські реалії, що склалися в системі корпоративного 

управління, варто говорити не тільки про типи корпоративної культури як 

такої, але й про такий індикатор як рівень сформованості (деформованості) 

корпоративної культури організаційних утворень. Це, так би мовити, і визначає 

вектор соціологічної типологізації корпоративної культури господарської 

організації.   

Таким чином, за критерієм сформованості корпоративної культури можна 

виокремити такі її типи: 1) несформована корпоративна культура, тобто – це 

перехідний рівень даної культури, на якому корпоративні відносини в 

організації набувають почуття «спільної долі»; 2) сформована корпоративна 

культура, тобто – це така культура, що відтворюється на основі 

корпоративності, тобто здатності персоналу працювати в команді, приймати й 

змінювати правила гри у своїй організації [98]. Саме сформована культура 

поділяється на типи, в залежності домінуючих особливостей. Отже, говорити 

про типологію корпоративної культури в даному сенсі можна лише тоді, коли 

будь-яка організація досягає відповідного рівня у своєму культурному 

розвитку.  

Важливим чинником типологізації корпоративної культури, на наш 

погляд, є транзитивне суспільство, якому притаманний такий тип 
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корпоративної культури, як транзитивний. Залежність культури господарської 

організації та культури суспільства випливає із системних зв’язків організації із 

середовищем, а також особливостями взаємодії окремих спільнот із оточуючим 

середовищем. Це означає, що господарська організація не лише здатна у певних 

аспектах змінюватись під впливом зміни суспільної системи, але й відображати 

особливості зовнішнього середовища у своїй структурі. Так Дж. Мейер та Б. 

Роуен зазначають, що господарські організації не лише слідують укоріненим у 

інституціональному середовищі практикам, надаючи їм ритуалізованих форм, а 

й структуруються відповідно до середовища. На їх думку «організації 

структуруються явищами їх навколишнього середовища, і зазвичай вони 

ізоморфні цьому середовищу» 95, 43 – 67].  

Але даний тип культури може формуватися не тільки під впливом 

суспільства у цілому, але й в результаті таких причин, як зміна культурної 

політики організації, зміна її керівництва, реструктуризація тощо. Таким чином, 

транзитивна культура організації – поняття, що позначає особливий тип 

культури організації, який виникає в результаті переходу культури до нового 

типу і уособлює перехідну (транзитивну) фазу змін. Поряд з цим, якщо в 

транзитивному типі корпоративної культури актуалізувати аспект не її 

перехідності, а аспект її руйнування, то можна виокремити ще один тип 

корпоративної культури, а саме кризову корпоративну культуру. В даному 

контексті організації, яким притаманний даний тип культури характеризуються 

як правило несприятливим соціально-психологічним кліматом, дезінтеграцією 

організаційних зв’язків, великою плинністю персоналу, низьким рівнем його 

організаційної єдності, неефективним управлінням тощо. Цілком очевидно, що 

такий тип культури є характерним для тих організацій, що опинились у 

скрутному соціально-економічному положенні.  

Аналіз також засвідчує, що серед критеріїв соціологічної типологізації 

корпоративної культури як ефективного інструменту управління 

господарськими організаціями можна виділити і такі, як особливості 

національної культури, рівень соціально-психологічної згуртованості колективу 
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організації, характер системи управління, а також організаційної 

упорядкованості соціальних відносин. У відповідності до цих критеріїв більш 

докладно розглянемо найбільш характерні типи корпоративної культури, що 

широко використовуються у зарубіжній соціологічній думці. Щодо цього, то 

найбільш вживаною в зарубіжній організаційній практиці є типологія 

організаційної культури американського дослідника Дж. Тромпенаареса (що не 

розрізняє між собою організаційну та корпоративну культуру), яка поділяється 

ним на такі типи: 1) культура, орієнтована на досягнення («інкубатор») – для 

такої культури характерна спрямованість на розвиток людини, її навичок та 

здібностей. Така культура орієнтована на інноваційність; 2) культура, 

орієнтована на владу («родина») – характеризується жорсткою ієрархічністю, 

патерналізмом, тісними міжособистісними зв’язками. «Родина» досить 

ефективна у ситуаціях невизначеності, але з іншого боку вона уразлива перед 

внутрішніми конфліктами; 3) культура, орієнтована на ціль («керована ракета») 

– культура орієнтована на ціль, характерна для північно-східної Європи та 

Північної Америки (США, Канада). В такій культурі практикується 

використання проектних груп та команд, рівності прав та відповідальності, 

незалежно від місця в організаційній ієрархії. В рамках такої культури 

важливим елементом діяльності організації є постійне коригування способів та 

шляхів досягнення цілей; 4) культура, орієнтована на роль («Ейфелева вежа»). 

Така культура базується на жорсткому бюрократизмі, низькому рівні 

демократичності, жорсткій ієрархії та чіткими функціональними рамками, 

характерна для німецькомовних країн. Хоча така культура певним чином 

перешкоджає швидкій адаптації організації до змін, все ж для неї характерна 

розвинена система підвищення якості соціального ресурсу організації, для чого 

приділяється багато уваги ротації кадрів, навчанню та стажуванню, оцінці та 

атестації персоналу [178, с. 121 – 123].  

Варто зазначити, що в спеціальній літературі найбільш популярною є 

типологія Г. Хофстеде, який для опису культури організації використав крос-

культурний підхід, що складається з чотирьох вимірів національної культури:  
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1) індивідуалізм – колективізм; за допомогою цього виміру описується характер 

зв'язку індивіда із суспільством, а відповідно виокремлюються такі типи 

культури – індивідуалістська та колективістська; 2) дистанція влади описує 

рівень нерівностей у суспільстві як дистанцію до влади; за цим чинником 

вирізняються типи культури від автократичного – до колегіального; 3) 

неприйняття невизначеності як чинник дозволяє виокремлювати типи культури 

відповідно до способів прийняття членами організації невизначеності власних 

перспектив. За цим чинником виділяються типи культури, як визначена та 

невизначена; 4) мужність – жіночність, як чинники типологізації культури 

виокремлюють такі особливості: у «мужніх» суспільствах домінують соціальні 

цінності, що в основному характерні для чоловіків, але вони здатні визначати 

образ мислення і жінок; у «жіночних» суспільствах домінують цінності 

пов'язані із скромністю, пріоритетністю людських відносин, спілкуванням про 

якість життя та ін..; 5) довгострокова орієнтація. Демонструє здатність 

суспільства до прагматизму та орієнтацію на майбутнє, на противагу 

традиціоналізму та тактичній (короткостроковій) орієнтації [65, с. 3 – 9]. 

На основі виокремлених Г. Хофстеде вимірів культури можна 

характеризувати і окремі організації. Так, за виміром індивідуалізм-колективізм 

організаційні культури можуть бути 1) індивідуалістичними: в організаціях з 

такою культурою керівництво не втручається у особисте життя співробітників, 

які намагаються сподіватись тільки на власні сили та відстоювати свої інтереси.  

В організації функціонує цінність індивідуальної ініціативи, мобільність 

відбувається на основі компетенції як в межах так і поза межами організації, а 

для мотивації використовуються нові ідеї та методи; 2) колективістськими: у 

колективістських культурах члени організації очікують на участь організації у 

їхньому житті, у вирішенні їх проблем та у захисті їх інтересів. У таких 

організаціях важливими є почуття обов’язку та лояльність працівників; 

мобільність відбувається виключно в межах організації на основі стажу; 3) 

культури з високою дистанцією влади: такі організації характеризуються 

ізольованістю, певною відчуженістю соціальних груп, закріпленістю 
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нерівностей в організації. Представники керівної ланки сприймаються як 

«інші», вказівки практично не обговорюються, а сама структура організації 

демонструє тенденції до централізації, що також знаходить своє вираження у 

значній кількості перевіряючих та контролюючих співробітників; 4) мала 

дистанція влади: така організація є більш демократичною, із менш 

централізованою структурою та значним рівнем соціальної інтеграції; 5) 

низький рівень уникнення невизначеності: у таких організаціях висока 

готовність жити сьогоднішнім днем, віра в успіх та готовність ризикувати.  

Більш бажаною являється кар’єра керівника, ніж спеціаліста, а сам 

керівник не обов’язково являється спеціалістом у сфері менеджменту. 

Конфлікт, як і готовність до компромісу із опонентом розглядається як 

природнє явище, а конкуренція між членами організації – як нормальний 

продуктивний стан; 6) високий рівень уникнення невизначеності: такі 

організаційні культури характеризуються острахом перед майбутнім та страхом 

неуспіху. Кар’єра спеціаліста – більш бажана, ніж кар’єра управлінця. 

Конфлікти в організації розглядаються як небажані, а конкуренція не є 

нормальним станом організаційних відносин. До цієї типології варто також 

віднести організації відповідно до 7) орієнтації на майбутнє, яка визначає 

здатність організації до прагматизму та стратегічного планування на противагу 

традиціоналізму та консерватизму культури, що часто стає негативним 

фактором при інноваційній діяльності.    

Натомість, аналіз показує, що досить поширеною у сучасній літературі 

типологією корпоративної культури є типологічна матриця К. Ханді, який 

виділяє 4 основні типи корпоративної культури: 1) рольова культура – високо 

формалізована, що детермінує поведінку; 2) владна культура (культура 

«ордена») – це така культура, що орієнтується на цінності керівника, який є 

центральною фігурою в ієрархії організації, володіє формальною владою та 

значним неформальним авторитетом; 3) командна культура – це така культура, 

що характеризується відсутністю чіткої ієрархії, так як тут основу організації 

складає команда, у якій лідерство приймає зазвичай особа, що бере на себе 
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відповідальність за вирішення завдання; 4) індивідуалістична культура, яка 

надає великого значення професіоналізму особистості та достатній свободі її 

дій, що передбачає істотну демократизацію людських відносин. Така культура 

потребує, як правило, постійного стимулювання професійного зростання членів 

організації [4, с. 49 – 52].  

Поряд з цим відомий американський дослідник У. Оучі дає власну 

типологію корпоративної культури, згідно з якою він визначає такі типи 

корпоративної культури: 1) ринкова, яка базується на пануванні вартісних 

відносин; 2) бюрократична, яка базується на жорсткій регламентації   

організаційної взаємодії; 3) кланова, яка формується у середині будь-якої 

домінуючої культури організації, наприклад, у середині бюрократичної 

культури [153].  

Цікавою, на наш погляд, виглядає типологічна матриця Дж. 

Зонненфельда, який поділяє корпоративну культуру на такі види: 1) 

«бейсбольна команда» - це такий тип корпоративної організації, в якій рішення 

приймаються дуже швидко, а також заохочується талант, новаторство та 

ініціативність персоналу; 2) «клубна культура», для якого характерна 

лояльність, відданість та спрацьованість персоналу, ефективна командна 

робота; 3) «академічна культура», яка передбачає поступовий кар'єрний ріст 

працівників усередині організації. У таких організаціях набирають нових 

молодих співробітників, які проявляють інтерес до 

довгострокового співробітництва; 4) «оборонна культура», яка частіше за все 

виникає  в умовах необхідності виживання організації, що зазнає скорочення 

персоналу або реструктуризації діяльності [188].  

Типологію, яка враховує важливі виміри корпоративної культури 

запропонував також відомий дослідник Бек-Коуен. Він пропонує такі типи 

культури як: 

1) Культура приналежності – виникає на початкових етапах існування 

організації та базується на цінностях взаємодопомоги та підтримки, 

розвиненому відчутті належності до групи. 2) Культура сили – складається в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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організаціях із внутрішньо груповою конкуренцією; Культура правил – означає 

формалізованість відносин та процесів. 3) Культура згоди – базується на 

цінностях компромісу, консенсусу, здатності домовлятись. 4. Культура успіху – 

притаманна організаціям у період активного росту і успішності. 

Фундаментальним у ній являється успіх окремих членів, на яких робиться 

основна ставка. 5) Культура синтезу – поєднує у собі цінності командної 

роботи, індивідуального таланту та успіху [4, с. 53]. 

Варто зазначити, що різноманіття трактувань корпоративної культури у 

контексті господарської організації дозволило відомому досліднику Г. 

Харрісону виділити чотири типи культури, які притаманні сучасним 

організаціям. Перший тип корпоративної культури орієнтований на чітке 

виконання рольових функцій, тому організації з такою культурою прагнуть 

бути раціональними, передбачуваними та результативними. Другий тип 

культури орієнтований на виконання поточних завдань, тому у центрі уваги 

такої організації перебуває в першу чергу оперативність, технологічність, 

швидкість і здатність впоратися із новітніми викликами та вчасно адаптуватися 

до них. Що стосується третього типу корпоративної культури, то він в 

основному орієнтований на людину, тому в організаціях з такою культурою 

доброзичливі людські відносини є найважливішими. І нарешті, четвертий тип 

корпоративної культури має орієнтацію на формальну владу в організації, яка 

намагається жорстко контролювати не тільки внутрішньоорганізаційну 

поведінку, але й впливи зовнішнього середовища. Такі організаціï є 

конкурентноспроможними, що постійно дбають про розширення своєї 

господарськоï діяльності [64, с. 7-8]. 

Аналіз показує, що досить продуктивною останнім часом вважається 

типологія корпоративної культури К. Камерона і Р. Куїна, які виділяють чотири 

основних її типи: 1) кланова культура, яка характеризується спільними для всіх 

цінностями і цілями, консолідованістю, співучастю, індивідуальністю і 

відчуттям належності до організації, ідентифікацією членів персоналу як «ми»; 

2) ієрархічна (бюрократична) культура, що характеризується високою 
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формалізацією відносин.  Важливим є підтримання плавного ходу діяльності 

організації; 3) ринкова культура, яка визначає культурний тип організації, 

орієнтованої на господарський успіх у певному секторі ринкової економіки; 4) 

адхократична культура, яка характеризується інноваційним підходом до всіх 

видів діяльності, а також яскраво вираженим акцентом на індивідуальність і 

прагненням до ризику [58, с. 68 – 79].  

Розглянуті типології корпоративної культури є на нашу думку найбільш 

типовими, що відображають загальні принципи ідентифікації культурних типів 

корпоративної організації. Це дає підстави виокремити декілька базових  

ідеальних типів корпоративної культури.  

1. Солідаристська корпоративна культура, в основі якої лежать 

колективістські цінності, дружні та доброзичливі відносини у колективі, а 

також стабільність складу організації. В організаціях з таким типом культури 

організаційний конфлікт вважається явищем деструктивним, а відповідальність 

за поразки та здобутки організації несуть усі члени даного колективу. 

Пріоритетним для таких організацій є розвиток людини та колективу.  

2. Ринково-індивідуалістична корпоративна культура, яка відображає 

характер конкурентного ринково-підприємницького суспільства та орієнтує 

персонал на індивідуальні досягнення, конкурентну боротьбу у внутрішньому 

та зовнішньому організаційному середовищі.  

3. Інноваційно-адаптивна корпоративна культура заснована на 

цінностях постійного розвитку інтелектуального потенціалу організації, а 

також орієнтує своїх членів на творчий підхід, інноваційність і впровадження 

нових форм організації діяльності.  

4. Формалізована (бюрократична) корпоративна культура передбачає 

жорстку регламентацію поведінки персоналу, що забезпечує стабільне 

функціонування організації. Цей тип культури можна також позначити як 

культуру координації. 

Крім виокремлення тих чи інших типів корпоративної культури, як 

показує дослідження, важливе місце у процесі видоутворення культури 
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господарської організації займає лідерство, яке виявляє себе, зокрема, у 

взаємозалежності із конкретним типом культури. Саме тому, цей аспект 

культурного розвитку господарської організації також підлягає узагальненню 

та типологізації. 

Отже, можемо виокремити наступні ідеальні типи лідерства:  

Табл 2. Узагальнені типи лідерства 

 

 

Проведений аналіз типологічних засад корпоративної культури 

господарської організації дозволяє зробити такі висновки:  

1. У вітчизняній соціології й досі відсутня однозначна типологія 

корпоративної культури господарської організації, що певним чином обмежує 

суб’єктів корпоративного управління формувати необхідну корпоративну 

поведінку персоналу в умовах суспільних трансформацій.  

2. Сучасні соціологічні уявлення, що склалися на підставі результатів 

компаративного аналізу корпоративної культури господарської організації 

дають підстави визначити найбільш загальні типи даної культури 

(солідаристська, ринково-індивідуалістична, інноваційно-адаптивна, 

формально-бюрократична (координаційна), транзитивна, кризова), що 

притаманні сучасному українському суспільству та відкривають широке поле 

для наукових розвідок корпоративної культури, в умовах глобальних змін і 

суспільних трансформацій. 

3. На основі узагальнення представлених у фаховій літературі типів 

лідерства можна виокремити такі його ідеальні типи як батько, координатор, 

новатор та риночник, а також – інтегральний тип, який поєднує у собі 

Наставник Координатор 

піклується про підлеглих, тісні та дружні 

відносини, миротворець, прислухається до 

підлеглих, довіряє їм 

уміє розпоряджатись ресурсами організації, 

підтримує стабільну роботу, контролює 

виконання правил, планів, обов’язків 

Новатор Підприємець 

заохочує пошук нового, впроваджує новації, 

підтримує творчі ініціативи 

рішучий, орієнтований на економічну 

ефективність та досягнення цілей, підтримує 

конкуренцію між працівниками 
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характеристики попередніх. Варто відзначити, що ці типи вступають 

взаємозалежність із конкретним типом корпоративної культури. 

Висновки до розділу 1  

У першому розділі «Теоретичні засади соціологічного вивчення корпоративної 

культури в управлінні господарською організацією» окреслено гносеологічний потенціал 

основних наукових підходів до вивчення корпоративної культури в контексті управління 

господарською організацією, здійснено соціологічну рефлексію існуючих концепцій і 

моделей корпоративної культури, а також визначено її змістовні, структурно-

функціональні та типологічні характеристики. 

 Узагальнивши наукові праці щодо корпоративної культури, здобувач дійшов 

висновку, що в сучасній соціології відсутнє однозначне трактування поняття 

корпоративної культури та його співвідношення з такими поняттями, як організаційна 

культура, культура організації та культура управління. Після здійснення реконструкції 

поняття корпоративної культури, було запропоновано авторське визначення, згідно з яким 

вона являє собою систему корпоративних цінностей господарської системи, що 

визначають корпоративну поведінку членів господарської організації, а також сприяють 

розв’язанню проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції колективних форм 

господарської діяльності. Поряд із цим з’ясовано, що залишається невирішеним питання 

про місце корпоративної культури в соціально-культурній системі господарської 

організації, що спонукало здобувача до соціологічної рефлексії співвідношення понять 

«організаційна культура», «корпоративна культура», «культура управління» та «культура 

організації». Останнє, на думку автора, є інтегративним поняттям, до змісту якого входять 

такі компоненти: матеріальна і духовна культура організації (яка, у свою чергу, поділяється 

на організаційну і корпоративну культуру). Зазначене дає змогу не тільки розрізнити 

пов’язані, але не тотожні соціальні явища, а й уникати суперечностей під час визначення їх 

відмітних особливостей.      

На основі отриманих результатів обґрунтовано необхідність розрізняти два рівні 

осмислення культури організації: по-перше, загальнокультурний рівень; по-друге, рівень 

культури окремої організації. Що стосується рівня культури окремої господарської 

організації, то тут слід розрізняти підходи за такими підставами: 1) характер впливу на 
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ефективність функціонування господарської організації – раціонально-прагматичний та 

феноменологічний; 2) залежно від механізмів виникнення корпоративної культури – 

раціональний і генетичний; 3) характер співвідношення національної культури та 

корпоративної культури – екстерналістський та інтерналістський; 4) залежно від 

характеру впливу на поведінку членів організації – спрямовуючий та обмежуючий. 

Доведено, що культура господарської організації також може розглядатися, з одного боку, 

як «провідник» організаційних змін, а з іншого – як запобіжник відповідних змін.  

Аргументовано, що серед наукових підходів до розуміння корпоративної культури 

як чинника управління господарською системою найадекватнішими, на наш погляд, є 

системний та інтегративний підходи. У межах першого підходу було проаналізовано 

нормативно-ціннісну систему господарської організації, що забезпечує не тільки 

виживання, а й розвиток соціально-господарського утворення. Застосування другого 

підходу дало змогу розглянути корпоративну культуру не лише як результат проективної 

діяльності менеджерів, а й самоорганізації персоналу господарської організації. З позицій 

інтегративної соціології корпоративна культура, на думку здобувача, визначає поведінку її 

носіїв, а також змінюється внаслідок діяльності персоналу господарської організації. Отже, 

корпоративна культура як чинник управління господарською системою є продуктом 

життєдіяльності як управлінського персоналу, так і особового складу господарської 

організації в цілому.  

Зазначене дало підстави для визначення найхарактерніших функцій корпоративної 

культури як чинника управління господарською організацією, які поділяються, на думку 

здобувача, на дві групи: загальні та специфічні функції культури. До першої належать 

інтегративна, комунікативна, соціалізаційна, функція суспільної пам’яті, регулятивна, 

людинотворча (гуманістична), функція відтворення цінностей і зразків поведінки, а до 

другої групи – функція формування іміджу організації в зовнішньому та внутрішньому 

організаційному середовищі, а також функції взаємодії з конкурентами, державою, 

споживачами, постачальниками ресурсів, іншими господарськими організаціями. 

Необхідно зазначити, що отримані результати дали змогу автору виокремити такі 

індикатори для визначення типів корпоративної культури: характер відносин в організації, 

характер керівництва і лідерства,  адаптивність організації і пріоритетність організаційних 
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цілей. Це сприяло розробленню запропонованої типології корпоративної культури, згідно з 

якою вона включає такі типи, як солідаристська, ринково-індивідуалістична, інноваційно-

адаптивна, формалізована (бюрократична) і транзитивна. Поряд із цим виокремлено також 

ідеальні типи лідерства: лідер-наставник, лідер-координатор, лідер-новатор, лідер-

підприємець, інтегративний тип лідерства, що притаманні керівникам сучасних 

господарських організацій.   
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РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

2.1. Діагностика корпоративної культури господарської організації 

У сучасних умовах управління корпоративною культурою набуває все 

більшого значення для усієї системи управління господарськими організаціями. 

Але ефективний вплив на культуру організації потребує оволодіння 

ґрунтовними даними про її актуальний стан, який включає у себе також 

уявлення персоналу про бажаний культурний тип. За цих обставин велику роль 

відіграє вибір дослідником адекватних методів дослідження культури або, як 

прийнято говорити у сучасній літературі – методів діагностики.  

 Загалом, у сучасній соціології усі методи збору первинної інформації 

традиційно поділяються на кількісні та якісні методи, які, в залежності від 

обставин можна використовувати як окремо, так і у комплексі. Так 

використання якісних методів дозволяє вивчати такі аспекти культури 

організації як правила, традиції, ритуали, фольклор, що склалися в організації, 

документи, що визначають її життєдіяльність (устави), стиль управління тощо. 

До загальних недоліків використання якісних методів у дослідженні організацій 

варто віднести значні часові затрати, залежність результатів від рівня 

компетентності інтерв'юера та ін. 

У поняття якісних методів дослідження входять: 1) глибинне інтерв'ю, 

яке використовується для отримання тієї інформації, яку неможливо або важко 

отримати, використовуючи анкетування, аналіз документів та інші методи. 

Глибинне інтерв'ю спрямоване на виявлення думки респондента про 

організацію, неформальних зв'язків, конфліктів, ключових стратегічних цілей, 

організаційних символів, особливостей мови в організації 

(допустимості/недопустимо ненормативної лексики у спілкуванні в межах 

певних груп чи персоналу загалом), «героїв», традицій та ритуалів, способів 

проведення дозвілля, особливих дат, організаційних цінностей та ін..; 2) 

монографічне дослідження – використовується для вивчення характеристик 
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соціального об'єкту на момент дослідження. Традиційно поняттям 

монографічного дослідження позначають «системне дослідження соціальних 

явищ, що характеризується всебічним, сутнісним аналізом одиничних об'єктів» 

[Волович, словарь]. Монографічний метод дозволяє глибоко вивчати історію 

культури організації, особистості, що втілюють її культуру та ін. Недоліком 

монографічного методу є його орієнтованість на статичний стан об'єкту, що 

заважає адекватному розумінню динаміки об'єкта, тенденцій його розвитку, 

можливих станів у майбутньому. 

Тісно пов'язаним із монографічним дослідженням – є метод включеного 

спостереження. Переваги включеного спостереження в дослідженнях 

господарських організацій сформулював іще у першій половині ХХ ст. 

визначний український радянський педагог А. Макаренко у «Беседе с 

начинающими писателями»: «Тільки тоді, коли ви самі приймаєте участь у 

роботі заводу, коли ви переживаєте його вдачі та невдачі, тільки тоді ви 

насправді дізнаєтесь те, що вам потрібно, взнаєте в якості не холодного, хоча і 

пильного спостерігача, а у якості учасника. Ви можете скільки завгодно 

бесідувати з працівником, але доки ви не поспеперчаєтесь з ним, доки ви не 

порадієте разом, не помиритесь на будь-чому, до тих пір ви не дізнаєтесь ні 

його характеру, ні характеру тих ідей, що ним керують» [87]. 3) аналіз 

документів як сукупність прийомів та процедур збору соціологічної інформації 

широко застосовується і для дослідження культури організації. До документів, 

що можуть містити відомості про організаційну культуру слід віднести устави, 

декларації, укази, розпорядження, програми. Аналіз документів дає змогу 

зрозуміти стиль, характер управління організацією, рівень бюрократичності, 

мотиваційні системи, системи санкцій та заохочень тощо [ 90, с. 25]. 

 Окремо необхідно торкнутись методу анкетування, який відноситься до 

традиційних методів дослідження та досі зберігає свою високу значимість та 

здатність отримувати якісну соціологічну інформацію, хоча піддається критиці 

з боку прихильників якісних методів.  



60 
 

До переваг застосування методу анкетування варто віднести здатність 

оперативно охоплювати великі групи людей, що дає можливість для 

статистичного аналізу інформації, фіксувати тенденції розвитку соціального 

об'єкту, формувати інструментарій дослідження за цільовим принципом (для 

досягнення конкретних цілей), відносна незалежність від особистості та рівня 

компетентності інтерв'юера [137, с. 98]. 

Таким чином, вибір методів дослідження культури господарської 

організації залежить не тільки від дослідницьких завдань, ресурсного 

забезпечення дослідження, але й від специфіки самої організації: типу 

власності, розмірів, профілю, відносинами дослідника із керівною ланкою 

організації, бажаннями керівництва та тими завданнями, які може воно ставити 

перед соціологами. Лише врахувавши усі ці аспекти варто приступати до 

обрання найбільш адекватного дослідницькій ситуації методу. Крім цього, 

специфіка організації та груп експертів, які підлягають опитуванню практично 

унеможливлюють застосування певного уніфікованого методу. У таких 

дослідницьких умовах все ж необхідним є вибір такого інструментарію, який не 

лише б відповідав специфіці дослідження, але й уможливлював інтеграцію 

відмінних між собою інструментів при аналізі отриманих даних.  

Крім цього, специфіка дослідницької ситуації вимагає не лише вибору 

конкретного методу, але часто застосування комплексу методів, якщо цього 

вимагають мета дослідження та цілі, а також оперативні завдання, які можуть 

виникати у ході обговорення дослідження із керівниками.   

Для виконання цього завдання, перш за все, необхідним визначення 

основних індикаторів корпоративної культури та ідеальних типів 

корпоративної культури. На основі узагальнення основних типологій 

корпоративної культури можна виділити такі індикатори, які можна 

представити у формі певних опозицій: 1) характер відносин (солідаризм – 

індивідуалізм, інтеграція – фрагментація соціальної системи, залученість 

персоналу); 2) характер керівництва і лідерства (одноосібність – колегіальність; 

стимулювання конкуренції – стимулювання солідарності; орієнтація на зміни та 
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інновації – орієнтація на стабільність та консерватизм); 3) змінюваність 

організації (адаптивність (іновативність) – консервативність (стабільність), 

орієнтація на постійне навчання, розвиток колективу); 4) пріоритетність 

організаційних цілей (перемога у конкурентній боротьбі, розвиток персоналу, 

забезпечення стабільного ходу роботи, продукування інноваційного продукту).  

В українській дійсності, що склалася у системі організаційного 

управління, варто говорити не тільки про типи корпоративної культури як 

такої, але й про такий індикатор як рівень сформованості (деформованості) 

корпоративної культури організаційних утворень. Таким чином, в основі 

дослідження лежать такі теоретичні конструкти, а саме ідеальні типи 

корпоративної культури:  

5. Солідаристська корпоративна культура, в основі якої лежать 

колективістські цінності, дружні та доброзичливі відносини у колективі, а 

також стабільність складу організації. Пріоритетним для таких організацій є 

розвиток людини та колективу.  

6. Ринково-індивідуалістична корпоративна культура, яка відображає 

характер конкурентного ринково-підприємницького суспільства та орієнтує 

персонал на індивідуальні досягнення, конкурентну боротьбу у внутрішньому 

та зовнішньому організаційному середовищі.  

7. Інноваційно-адаптивна корпоративна культура заснована на 

цінностях постійного розвитку інтелектуального потенціалу організації, а 

також орієнтує своїх членів на творчий підхід, інноваційність і впровадження 

нових форм організації діяльності.  

8. Формалізована (бюрократична) корпоративна культура передбачає 

жорстку регламентацію поведінки персоналу, що забезпечує стабільне 

функціонування організації. Цей тип культури можна також позначити як 

культуру координації. 

Проаналізувавши основні методики опитування в господарських 

організаціях, представлених у літературі, основу інструментарію для 
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анкетування склав опитувальник К. Куїна – Р. Камерона який, на нашу думку, 

найбільш відповідає виокремленим індикаторам корпоративної культури. 

Необхідно більш докладно розглянути дану модель. У межах методики К. 

Куїна та Р. Камерона пропонується оцінювати культуру через призму чотирьох 

конкуруючих цінностей: клану, адхократії, ринку і бюрократії. Основна ідея 

полягає в тому, що культура організації так чи інакше укладена у цих чотирьох 

вимірах. Основною перевагою цієї моделі є можливість виміряти культуру у 

двох принципово різних площинах: актуальний стан культури та її бажаний для 

співробітників стан. Для досягнення цього ефекту у моделі передбачений 

відповідний тест, за допомогою якого вимірюється культура існуюча та бажана. 

Тип культури визначається за допомогою відповідних індексів за шістьма 

ключовими вимірами культури організації, а саме: 1) найважливіші 

характеристики (загальні характеристики культури); 2) загальний стиль 

лідерства в організації; 3) управління найманими працівниками; 4) зв’язуюча 

суть організації; 5) стратегічні цілі; 6) критерії успіху [58].     

 До основних переваг моделі К. Камерона – Р.Куїнна можна віднести 

наступні: 1. можливість визначити домінуючий тип організаційної культури, 

силу його прояву; 2. можливість визначити однорідність культури, її 

узгодженість із субкультурами (між працівниками і підрозділами); 3. 

можливість опитування значної кількості респондентів, завдяки високій 

формалізації анкети; 4. можливість визначити бажаний тип культури; 5. за 

допомогою даної методики можна визначити наскільки культура є гомогенною 

або еклектичною, що особливо важливо для українських організацій.  

Таким чином, модель Камерона-Куїнна досить непогано відображає 

діалектичний характер такого соціального явища як культура організації.  

До її недоліків можна віднести такі: 1. досить складна система оцінки 

характеристик культури, що вимагає значної інтелектуальної роботи. В 

результаті цього виникають проблеми із заповненням анкет респондентами; 2. 

методика не здатна «вловити» зв'язок економічної ефективності та типу 

корпоративної культури.  
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Тому після апробації анкети була змінена система підрахунку та 

запропонована оцінка прояву тієї чи іншої характеристики за більш зрозумілою 

5-ти бальною шкалою, де 1 – найменший рівень прояву, 5 – найбільший. 

Внаслідок цього змінилась і пропонована авторами система підрахунку 

індексів. Також дещо був змінений «проективний» блок анкети. Замість 

уявлень про найбільш «комфортну» культуру респондентам було 

запропоновано визначити бажані характеристики культури, які найбільше 

сприяють успішному функціонуванню організації в умовах перманентної 

кризи.  

Крім цього, кількість питань в основному блоці анкети, в основі якого і 

лежала методика Камерона-Куїна була зменшена. Натомість, у анкету були 

додані питання щодо актуального та бажаного типу лідерства, адже лідери є 

основним суб’єктом формування культури організації. Таким чином, 

ідентифікація актуального та бажаного типу лідерства дозволяє більш чітко 

уявити стан культури господарської організації, її стратегічну зорієнтованість.  

Але найбільш важливою характеристикою даної методики є те, що 

формулювання основних альтернатив опитувальника дозволяють легко 

адаптувати інструментарій до виділених індикаторів та типології корпоративної 

культури.    

Отже, опитувальник Камерона-Куїнна із відповідними модифікаціями 

став основою використовуваного інструментарію. Але варто зауважити, що 

анкета, крім цієї методики включала питання щодо типу лідерства. Крім цього, 

експертам ДСЗУ пропонувалось уявити організацію, яку вони вважають 

успішною та тісно співпрацюють. Таким чином була вирішена проблема 

нездатності інструменту Камерона-Куїна фіксувати зв’язки між типом культури 

та успішністю організації.  

Важливим є також те, що після апробації анкети, початково виділені та 

відображені у інструменті індикатори були перегруповані у чотири блоки, на 

основі зауважень респондентів, що брали участь у апробації.   
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Таким чином, на основі виділених індикаторів та адаптації до них 

описаної методики, врахування результатів апробації анкети була сформована 

така матриця вимірів корпоративної культури: 

Табл 3. Основні виміри корпоративної культури 

Адаптивність  Пріоритетні цілі 

1. Організація гнучка і легко змінюється під 

впливом зовнішніх факторів; 

2. Організація постійно використовує нові, 

поліпшені технології виконання роботи 

3. Спроби змін в організації не зустрічають 

опору співробітників 

4. Організація ефективна за умов, коли «все 

спокійно» 

1. Організація прагне зберегти цілісність 

свого колективу, розвивати та навчати 

його представників, підтримувати довірчі 

відносини у колективі 

2. Найголовнішою метою організації є 

перемога у конкурентній боротьбі 

3. Основною метою організації є досягнення 

стабільного та контрольованого ходу 

роботи 

4. Основною метою організації є розвиток 

нових методів і технологій роботи, 

впровадження нових ідей 

Організаційне навчання Залученість персоналу 

1. Організація безперервно вкладає капітал у 

підвищення кваліфікації своїх працівників 

2. У цій організації невдачі розглядаються як 

можливість для навчання та 

удосконалення персоналу 

3. Професійний потенціал персоналу цієї 

організації постійно зростає 

4. Навчання – важлива мета щоденної роботи 

1. Співробітники готові пожертвувати 

власними інтересами заради реалізації 

інтересів організації 

2. Співробітники відчувають свою 

належність до колективу 

3. Робота в цій організації поставлена так, 

щоб кожна людина могла відчувати 

зв'язок між своєю діяльністю і цілями 

організації  

4. У цій організації співробітники 

сприймають її цілі та  проблеми як власні 

 

Виділені блоки (адаптивність, пріоритетні цілі, організаційне навчання та 

залученість персоналу) відображають усі виділені раніше виміри культури. Так, 

блок «адаптивність» дозволяє вимірювати здатність організації до 

змінюваності; блок «пріоритетних цілей» дозволяє визначити основний 

характер культурної роботи в організації та її основну орієнтованість; блок 

«організаційне навчання» дозволяє визначити не лише, рівень цього аспекту 

кадрової роботи, але й рівень наявного інтелектуального потенціалу організації, 

як основи її інноваційності; блок «залученість персоналу» відображає характер 

зв’язків у колективі та його відношення до долі організації та її місії. Варто 

відзначити, що окремо був виділений вимір залученості працівників до 
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прийняття основних рішень. Цей індикатор чітко демонструє характер 

керівництва в організації.    

Але характер керівництва – є найбільш важливим фактором в процесі 

побудови та динаміки культури. Саме керівництво володіє найбільшими 

ресурсами, що дозволяють здійснювати культурну політику господарської 

організації. Як було показано у попередніх параграфах дослідження, реалізація 

основних механізмів формування та розвитку корпоративної культури залежить 

саме від цієї ланки. Тому, ідентифікація цього аспекту культури була здійснена 

за допомогою окремого питання в анкеті, на базі узагальнених типів лідерства, 

а саме: батько, координатор, новатор, риночник (див. Табл. 2.) 

Крім цього, ефективною дослідницькою стратегію в рамках вивчення 

культури організації являється case study – дослідження соціального феномену 

на прикладі конкретного емпіричного об'єкту (випадку). Перевагою 

застосування цього методу є можливість отримання інформації про латентні 

процеси, приховані механізми соціальних відносин та ін. Крім цього, основною 

відмінною рисою цієї дослідницької стратегії є її комплексність, що означає 

застосування не конкретного методу, а комплексу методів, які дозволяють 

отримати найбільш повну інформацію [63, с. 177].  

 У цьому контексті варто згадати про соціальний аудит як універсальну 

технології комплексної перевірки реального стану соціального об’єкту, 

відповідно до певних стандартів його функціонування. Комплексність 

соціально-аудиторської технології полягає у системному застосування 

відповідних дослідницьких процедур, зокрема: моніторингу, соціальної 

експертизи та діагностики та ін.. [85, с. 5-6].  

Важливою особливістю соціального аудиту є його соціально-інженерна 

спрямованість, оскільки він призначений не лише для опису та оцінки 

актуального стану, наприклад, культури організації, а й для «регулювання 

соціальних відносин між різними соціальними групами, розв'язання соціальних 

проблем, забезпечення ефективного впровадження соціальних резервів 

виробництва на основі застосування рекомендацій соціологічних досліджень, 
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вироблення соціальних проектів і соціальних технологій» [112, c. 727].  Ця 

особливість соціально-аудиторської діяльності особливо актуальна тоді, коли 

керівництво організації не задовольняється описом існуючої культурної 

ситуації, а зацікавлене у її модернізації, покращенні, корекції тощо. Тоді 

комплексний характер дослідження дозволяє виробити ефективні практичні 

заходи. 

Так, дослідження транспортного підприємства відбувалось за допомогою 

комплексного методу, який включав: анкетування, наративне неструктуроване 

інтерв’ю, спостереження та соціальний експеримент. Сама анкета включала 

відповідно основний блок за модифікованою методикою Камерона-Куїна, а 

також індикатори цільової узгодженості, рівня довіри до керівництва, бажаного 

типу лідерства, а також можливості вільно висловлюватись щодо проблем 

підприємства.  

Спостереження носило більше поверховий характер, не було 

формалізованим та орієнтоване було на поверхову оцінку стану матеріальної 

культури організації (умови праці, інформаційні матеріали, дошки пошани та 

ін..). Наративне інтерв’ю (із усіма опитаними таким чином респондентами) 

передбачало декілька тем, які піймались у ході бесід: загальна інформація про 

підприємство, загальний опис колективу та відносин в колективі, рівень 

організаційного навчання, розуміння поняття корпоративної культури, опис 

існуючих культурних заходів, важливі «антикризові» культурні заходи, 

ідентифікація організаційних героїв (транспортне підприємства) та ін..  

Дослідження комунального підприємства у м. Севастополі також мало 

свої особливості. Анкета, основного блоку запитань на базі методики 

Камерона-Куїнна містила питання щодо сприйняття змін в організації та 

уявлень про її майбутнє. Крім цього, відбувались усні бесіди із респондентами, 

що також містили досить багато корисної для дослідження інформації.     

Усі дослідницькі процедури відбувались із урахуванням усіх попередньо 

ідентифікованих культурних вимірів та структурних моделей корпоративної 

культури. 
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Таким чином, можна здійснити такі висновки: 1) У дослідженнях 

організації застосовуються як відносно традиційні дослідницькі стратегії 

(наприклад, case-study) та методи (опитування. інтерв’ю, соціологічне 

спостереження), так і відносно нові дослідницькі стратегії, зокрема, соціальний 

аудит, якому притаманний і соціально-інженерний аспект.  

2) Соціологічне дослідження культури українських господарських 

організацій  відбувалось за допомогою використання комплексу методів, в 

залежності від дослідницької ситуації та оперативних завдань, що поставали в 

процесі дослідження.  

3) Основу інструментарію склав модифікований опитувальник К. 

Камерона та Р. Куїна. Крім цього, інструмент містив блоки питань для 

ідентифікації типів лідерства, цільової узгодженості в організації, 

інтегрованості соціальної системи, уявлення про майбутнє та сприйняття змін у 

транзитивній фазі функціонування господарської організації. Комбінації 

запитань залежали від конкретної дослідницької ситуації.  

4) Попри значну кількість опитувальних методик, для вітчизняної 

соціології досі актуальна проблема вироблення таких дослідницьких 

інструментів, які були ефективні у складних соціально-економічних умовах, в 

яких перебуває українське суспільство.   

2.2. Місце і роль корпоративної культури в управлінні господарською 

організацією 

Культура як соціальне явище з одного боку являється продуктом 

діяльності її носіїв, чиї взаємовідносини і забезпечують її відтворення та 

трансляцію. Але з іншого боку носій культури – окремий індивід або група – 

являється сам продуктом культури, яку він засвоює у процесі соціалізації та 

адаптації до соціокультурних умов суспільства або господарської організації. У 

цьому полягає двоїстість положення корпоративної культури в системі 

організаційного управління: з одного боку вона формує свого носія, а з іншого 

від нього залежить, в аспекті відтворення, розвитку, трансляції та формування.  
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Але у сучасній соціології даний аспект часто не береться до уваги. 

Управління корпоративною культурою здебільшого представляється як 

односторонній процес управлінського впливу на персонал як носія культури. 

Але такий підхід редукує уявлення щодо процесу формування та розвитку 

корпоративної культури, адже виключається культуротворча активність 

персоналу господарської організації, яка виявляє себе у процесах 

самоорганізації. Таким чином, варто констатувати, що корпоративна культура 

поєднує у сої активність як управлінців та власників, так і персоналу. Крім 

цього, її двоїсте положення полягає і у тому, що вона може виступати як об’єкт 

та інструмент організаційного управління.   

Саме вивчення цієї двоїстості культури являється ключем до розуміння її 

ролі та потенціалу у процесі управління господарською організацією, здатності 

культури бути одночасно інструментом і об’єктом управління, можливості 

створювати стійкі зворотні зв’язки, які забезпечують спроможність до 

самоорганізації та постійного вдосконалення.   

Таким чином, корпоративну культуру в системі управління організацією 

можна досліджувати за рівнем організаційних відносин, у які включена 

організація та окремі її елементи. Так можна виокремити наступні рівні 

побудови корпоративної культури в системі управління організації: 1) за 

відношенням до зовнішнього та внутрішнього середовищ. Культура взаємодії 

організації із зовнішнім середовищем – це способи, форми, правила та норми 

взаємодії організації із зовнішнім інституціональним середовищем: з 

державними органами, індивідуальними та колективними (організаціями) 

суб’єктами господарської діяльності (як у середині країни, так і за кордоном) та 

ін.. Рівень цих взаємодій відбувається під впливом відповідних норм і правил 

власне організаційних та прийнятих у відносинах між елементами зовнішнього 

середовища; культура відносин у внутрішньому середовищі організації – 

включає у себе комплекс корпоративних цінностей, системи мотивації та 

санкцій, формальних та неформальних норм і форм поведінки, які регулюють 

відносини між окремими членами організації і структурними підрозділами; 2) 
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за відношенням до її носія (культура працівника, підрозділу, організації у 

цілому). На цьому рівні на особливу увагу заслуговує культура керівної ланки 

або у більш широкому розумінні – культура управління, адже від неї залежить 

розвиток культури на інших організаційних рівнях, розвиток її носіїв, як 

колективних (підрозділів), так і індивідуальних.  

Усе це ставить питання не лише ефективності управлінської ланки 

загалом, але і її окремих елементів, конкретних засобів управління 

організацією.  

Система управління характеризується власною структурою та об’єктом 

управління. Якщо структура організації є відображенням прийнятого у ній 

розподілу праці, то структура управління створює відповідні координаційні 

механізми, які забезпечують ефективне досягнення колективних цілей та 

організаційних завдань [119, с. 87]. Ю. Бех доповнює дану структуру 

наступними елементами: 1) людину – носія об’єктивованого змісту, джерела 

інновацій в організації та рушійної сили системи управління; 2) зворотний 

зв’язок; 3) зв’язки управління, які забезпечують організаційні взаємодії та 

утворюють внутрішнє організаційне середовище; 4) нормативну систему, яка 

регламентує та упорядковує організаційні взаємодії та являється основою 

культури організації; 5) інформаційну інфраструктуру організації, яка 

забезпечує суб’єкт-об’єктні відносини в управлінні каналами зв’язку; 6) 

продукти управлінської діяльності, які циркулюють каналами управління. 

Нормативна підсистема у системі управління структурно містить правові, 

морально-етичні, адміністративні та інші норми, які за своїм функціональним 

призначенням задають відповідні форми та засоби функціонування механізму 

управління  [10, с. 284 – 285].  

Таким чином, попередній розгляд структури управління організацією 

підводить до важливого поняття у сучасній соціології та теорії організацій, а 

саме поняттям культури управління (культури менеджменту), яким 

позначається сукупність досягнень в організації та здійсненні процесу 

управління, налагодженні управлінської праці, використанні техніки в 
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менеджменті, а також вимог, які висуваються до систем менеджменту і 

працівників, зумовлених нормами й принципами суспільної моралі, етики, 

естетики, права [23]. Таким чином, культура управління включає у себе 

наступні елементи: 1) теоретичне обґрунтування того, як краще застосувати ту 

чи іншу ефективну управлінську систему; 2) узагальнення раціональної 

організації роботи апарату управління, прищеплення йому найбільш 

ефективних способів, форм і методів роботи; 3) розуміння управління як 

важливої соціальної функції – осмисленої і владної; 4) комплексний системний 

підхід до вирішення управлінських проблем; 5) систему знань про процеси 

управління, структурі управлінських систем, формах, методах і принципах 

управлінської діяльності [157, c. 101]. 

Важливим елементом в структурі культури управлінської ланки являється 

імідж керівника, як окремої особистості, так і відповідної групи загалом. 

Управління цим елементом має особливе значення, адже багато у чому 

визначає відносини із іншими групами в організації, тобто має спрямування у 

внутрішнє середовище організації, хоча у структурі корпоративного іміджу має 

і характеристики зовнішнього спрямування.  

У загальних рисах В.М. Шепель, який працює в галузі соціології 

управління дає таке визначення поняттю імідж: «Імідж – це індивідуальний 

образ або ореол, який створюється засобами масової інформації, соціальною 

групою або певною діяльністю особистості з метою звернення до себе уваги» 

[159]. 

Управління іміджем (більш детальний розгляд явища іміджу управлінця 

буде представлений у розділі 3) передбачає розуміння його типології та 

співвідношення із відповідними типами культури. Фахівці вказують, зокрема, 

що для культури кланового типу необхідний керівник, що має образ 

заступника, захисника, тобто керівник, орієнтований на персонал, при цьому 

велика увага приділяється його харизмі. За класичним визначення М.Вебера, 

харизматичними якостями особистості є якості надзвичайні, надприродні або, 

щонайменше, специфічно особливі, не доступні іншим людям. У культурі 
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підприємницького типу оптимальним для керівника є імідж процвітаючого 

бізнесмена, орієнтованого на досягнення ринкових цілей. В культурі, в якій 

важливе місце посідає ієрархія, найбільш прийнятним буде імідж керівника як 

талановитого менеджера, що є ефективним координатором й організатором.  

Вплив очікувань підлеглих (оточуючих) на імідж керівника підтверджує 

існування так званого «ідеального» іміджу, тобто усередненого уявлення 

підлеглих щодо образу керівника. Ідеальний імідж не може бути реалізований 

на практиці, він служить певним орієнтиром для проектування або 

удосконалення окремих складових існуючого іміджу управлінця.  

Крім того, відповідність іміджу керівника очікуванням людей впливає і 

на загальне визначення іміджу як «позитивного» або «негативного» [ 37, с. 85]. 

Таким чином, позитивний імідж управлінця грає роль додаткової реклами 

для організації. Але тут треба оговорити, що така ситуація притаманна лише 

тим організаціям, в яких управління є персоніфікованим, а не 

деперсоніфікованим, коли образ організації відтворюється  без посилання на 

конкретну особистість. 

Але навіть за таких умов імідж управлінця відіграє важливу роль у 

внутрішньо організаційній структурі. Позитивний образ керівника сприяє 

підвищенню мотивованості, задоволеності процесом праці серед підлеглих, що 

у свою чергу впливає на продуктивність та ефективність діяльності організації. 

Важливість культури управління в системі культури організації 

пояснюється перш за все виключною роллю управлінської ланки в організації, 

активність якої і забезпечує формування, відбір, впровадження норм 

корпоративної культури. Тому ефективність управління прямо впливає на 

рівень розвитку загальної культури організації, що відбувається завдяки 

особливим зв’язкам у системі суб’єкт-об’єктних відносин в управлінському 

процесі. Для того щоб зрозуміти співвідношення окремих елементів культури 

необхідно скористатись поняттям зворотного зв’язку, яким позначається 

наявність взаємозумовленості у функціонуванні розділених у просторі і (чи) у 

часі систем [118, с. 72][…]. Можемо стверджувати, що зворотний зв’язок 
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представляє собою інтегральну характеристику систем, а тому притаманний і 

системі корпоративної культури. Дане твердження можна проілюструвати 

досить простим прикладом. Так високий рівень управлінської культури 

(високий професіоналізм управлінських працівників, ефективна організація 

управлінських взаємодій, сповідування прогресивних цінностей, високий 

загальний інтелектуальний рівень управлінської ланки, усвідомлення 

важливості розвитку персоналу та ін..) забезпечує ефективну діяльність 

управлінців в аспекті підвищення рівня розвитку загальної культури 

організації, яка у свою чергу, забезпечує розвиток окремих своїх елементів: 

продукування відповідних цінностей, підвищення культури окремих 

підрозділів, забезпечення соціальної інтеграції тощо. Даний зв’язок можна 

представити наступною схемою: розвиток культури управління – розвиток 

культури організації – розвиток культури окремих груп, у тому числі 

управлінської. Звичайно, даний тип зворотного зв’язку відноситься до 

позитивного. Протилежністю буде негативний зв’язок із відповідними 

наслідками для організації та її культури.  

 Дана ілюстрація демонструє здатність корпоративної культури та її 

окремих елементів бути одночасно і об’єктом, і засобом управління. Все ж, 

зворотній зв’язок у соціокультурних системах не може бути реалізований без 

активної діяльності суб’єктів управління, у даному випадку, діяльності керівної 

ланки в організації. Але для адекватного розуміння процесу управління 

культурою необхідно дати визначення поняттю управління культурою. Під 

управлінням (від старослов’янського правити – направляти, наставляти, учити) 

розуміється елемент, функція організмів, систем різної природи (біологічних, 

соціальних, технічних), забезпечує збереження їх визначеної структури, 

підтримання режиму діяльності, реалізацію програми, цілі діяльності [176]. 

Таким чином, під управлінням культурою необхідно розуміти діяльність 

спрямовану на підтримку та розвиток корпоративної культури на усіх її рівнях, 

адаптацію нових членів організації, відтворенню ефективних цінностей і норм 
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та їх трансляції. Звичайно, дане визначення не є вичерпним, але дає змогу 

уявити цілісний процес управління культурою.  

У своєму інструментальному прояві, корпоративна культура яскраво 

виявляє себе у контексті виконання нею своїх базових функцій (інтегративна 

функція, комунікативна функція, функція соціалізації, регулятивна функція, 

людинотворча (гуманістична) функція, функція відтворення цінностей, зразків 

поведінки та ін..), відповідно як: 1) інструмент забезпечення соціальної 

інтеграції – забезпечує внутрішню інтеграцію та консолідацію соціальної 

системи організації, формування почуття спільної долі; 2) інструмент 

забезпечення комунікації – створює умови для взаєморозуміння та ефективної 

взаємодії між членами організації; 3) інструмент соціалізації – забезпечує 

входження людини у соціальну організацію та постає як один із основних 

етапів соціалізації; 4) інструмент накопичення та передачі суспільної пам’яті 

– культура акумулює та передає колективний досвід групи; 5) інструмент 

регуляції взаємодій – формує та регулює необхідні форми організаційної 

поведінки, відбраковує ті поведінкові форми, що не відповідають змісту 

конкретної культури, її цінностям та нормам. Культура виявляє себе і як 

ефективний інструмент соціального контролю, який реалізує себе, зокрема, 

через примус та груповий тиск; 6) інструмент розвитку людського потенціалу 

– полягає у накопиченні інтелектуального та інноваційного потенціалу 

організації; 7) інструмент відтворення найбільш продуктивних цінностей, 

зразків поведінки, їх збереження та продукування.  

Крім цього інструментальне значення корпоративної культури виявляє 

себе у процесі формулювання, зміни і досягнення стратегічних цілей 

організації. Саме культура являється тим інструментом, завдяки якому 

здійснюється орієнтація на спільні цілі, стимулювання ініціативності у 

досягненні організаційних цілей та реалізації її місії, відповідальності за 

результат діяльності та ін.. Таким чином, культура містить у собі арсенал 

поведінкових форм, способів, норм, цінностей, які лежать основі досягнення 

мети та виконання місії організації.  
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Розглядаючи корпоративну культуру як об’єкт дослідження необхідно 

пам’ятати про її складну структуру, з якої випливає, що управлінський вплив 

здійснюється на різні рівні культури. Маніпуляція символами, значеннями, 

ціннісними орієнтаціями не вичерпує усього управлінського процесу, адже у 

систему культури входить також матеріальна основа (артефакти): технології, 

фізичні умови праці та ін.. Крім того, управління культурою означає також 

управління групами працівників, які утворюють формальні та неформальні 

структури, являються носіями та трансляторами формальних та неформальних 

цінностей. Крім того, культура як об’єкт управління «розбивається» на такі 

складові (також об’єкти управління), як механізми комунікацій, канали 

поширення цінностей, інформаційне середовище, система мотивації та ін. [32]. 

Як об’єкт управління культура постає в основному для управлінської 

ланки, яка може здійснювати управлінський вплив декількома шляхами: 1) 

стратегічне бачення управлінської ланки та планування. Саме управлінці 

втілюють у життя фундаментальні цінності організації. Даний спосіб 

реалізовується тільки завдяки публічним виступам, висвітленню корпоративних 

цінностей та – що особливо важливо – завдяки власному прикладу управлінців. 

Останній аспект лежить в основі одного із механізмів формування та підтримки 

культури організації, про що йтиметься нижче; 2) інший шлях передбачає 

управління культурою «знизу», який заснований на постійному моніторингу 

усіх організаційних процесів на нижчих рівнях організації та послідовне 

управління культурою, яке передбачає напрацювання ефективних зразків 

поведінки, маніпулювання символами та матеріальними елементами культури 

[4, с. 120]. 

Ефективне управління корпоративною культурою організації – 

передбачає ясне усвідомлення цілей управлінської діяльності, очікуваних 

результатів, раціональний вибір відповідних методів та ресурсів. Таким чином, 

управлінняпередбачає перш за все проектування.   

 Спеціалісти виділяють такі елементи управлінського забезпечення 

формування та розвитку корпоративної культури: 
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 Планування усього процесу змін корпоративної культури, що включає 

вибір адекватної стратегії, розробку програми та планування необхідних 

заходів; 

Організація, координація та контроль за виконанням робіт. На цьому 

етапіпередбачаєтьсяформуванняструктуриуправліннякультурнимизмінами; 

складання наказів, розпоряджень, планів та іншої необхідної документації; 

ресурсне забезпечення програми змін; розробка системи мотивації для 

впровадження програми розвитку та змін культури організації [ 143, с. 121 - 

122]. 

Для того щоб управлінський вплив на корпоративну культуру досяг своєї 

мети, управлінська ланка повинна володіти відповідною методологію, що 

безперечно входить у систему культури управління. У цьому знову 

проявляється особливе становище культури в організації, адже конкретні 

методи і знання не тільки є елементами культури, але й виступають у ролі 

інструментів її формування та підтримки.  

На найбільш загальному рівні типізації методів формування культури 

можна виокремити такі [137, с. 70 – 71]: адміністративні методи – полягають у 

прямому впливі, офіційних вказівках, стандартах, норма та правил поведінки. 

Адміністративні методи передбачають також застосування відпорних санкцій, 

що засновані на відносинах влади-підкорення. До характеристик 

адміністративних методів відносяться точність, визначеність, однозначність 

та тривалість. Це забезпечує швидку адаптацію до них працівників, 

можливість швидко апелювати до них у складних ситуаціях. Застосування 

таких методів є ефективним в умовах переважання нормативної регуляції 

діяльності та застосовуються у комплексі із системою стимулювання. 

Прикладами адміністративного формування культури є критерії відбору кадрів, 

розвиток та навчання персоналу, розподіл функцій та обов’язків та ін..;  

економічні методи – пов’язані із товарно-грошовими відносинами, 

використовуються для впливу на базові потреби, задовольняючи які знижують 

значимість матеріальних стимулів, що у свою чергу призводить до підвищення 
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ролі потреб соціального, духовного, пізнавального характеру; психологічні 

методи – пов’язані із використанням групових процесів для впливу на 

особистість, що включена в організацію, а також відповідних способів впливу 

на особистість, із використанням особливостей сприйняття та засвоєння 

необхідних зразків поведінки (научіння, наслідування, зараження). Яскравим 

прикладом застосування психологічних методів управління культурою у 

радянський період була організаційно-діяльнісна гра, суть якої висловив у ході 

дискусії із Г. Щедровицьким В. Давидов: «[…] організація ігр і є засіб, що 

дозволяє окремих предметно орієнтованих людей витягнути із їх предметності, 

вивести у колективному спілкуванні на більш широке коло глобальних 

проблем, що стоять перед їх організацією в цілому, використати цю гру як засіб 

розвитку цих людей[…]» [165, с. 69]. Центральним елементом ОДГ являється 

постановка проблеми, яка носить «поліпрофесійний» та «полідисциплінарний» 

характер. Вирішення такої проблеми потребує колективної роботи з розвитку 

нових та використанню існуючих форм миследіяльності. 

Проблематизація ситуації, що складається у ОДГ передбачає створення 

через неї «великої» соціокультурної ситуації» в якій повинні працювати 

учасники гри. Важливо зауважити, що основною метою ОДГ являється не саме 

вирішення проблеми, а розвиток миследіяльності учасників гри та культури 

організації як колективного суб’єкту. Таким чином основним результатом ОДГ 

являється сплавлення та розвиток вихідних форм миследіяльності та 

породження нових засобів взаєморозуміння, «надпрофесійної» діяльності та 

мислення, що справляє значний вплив на розвиток учасників ОДГ.  

Хоча ОДГ і спрямована на організацію діяльності колективів, але така 

постановка питання не означає домінування колективу над індивідом. У 

корпоративній культурі такого типу окремий індивід, включаючись у 

колективну миследіяльність перш за все розвивається сам, долаючи 

обмеженість власних предметно орієнтованих знань або взагалі їх відсутності. 

ОДГ у такому разі виявляє себе як засіб розвитку індивідуальної свідомості та 

культури організації загалом. Таким чином, корпоративна культура являється: з 
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одного боку – засобом для індивідуального розвитку, з іншого – засобом 

подолання обмеженості індивідуальних знань та ефективної організації 

колективної діяльності, що дозволяє організації адекватно реагувати в умовах 

невизначеності та змінності зовнішнього середовища. 

Ефективність психологічних методів напряму залежить від поведінки 

лідерів організації, особливо в аспекті наслідування. До методів психологічного 

впливу можна також віднести ознайомлення та демонстрацію ефективності 

культурних зразків при «обміні досвідом», що дозволяє побачити реальні 

приклади розвитку культури та їх позитивне значення для організації у тому чи 

іншому аспекті її діяльності. Таким чином знімаються обмеження, які 

накладаються наявною культурою організації; символічні методи – пов’язані із 

матеріальним втіленням фундаментальних організаційних цінностей та ідей у 

формі символів, лозунгів, девізів, поведінкових форм та ін.. Метою 

застосування даного типу методів являється фіксація культурно досвіду та 

трансляція культури до інших поколінь співробітників. Характерною 

особливістю символічних методів є їх висока емоція насиченість, що привертає 

членів організації до їх використання, висока швидкість впливу, концентрація 

смислових та технологічних ідей.  

Символічні методи створюють і відповідні маркери спільнот, завдяки 

яким вони розрізняються за своїми межовими та культурними особливостями. 

Можливість надавати символам іншого змісту не змінюючи їх форми також 

можна віднести до переваг символічних методів, які таким чином викликають 

почуття стабільності та спадковості.  

Звичайно, використання даних методів може відбуватися окремо один від 

одного, але для комплексного управління культурою виникає потреба і 

комплексного застосування даних методів, що забезпечить всебічне 

вдосконалення культури та зростання інтелектуально та соціального потенціалу 

організації. Застосування методів управління корпоративною культурою 

знаходить своє вираження у процесі реалізації відповідних соціальних 

механізмів. 
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Крім означених методів та засобів управління корпоративною культурою 

спеціалісти в області управління виділяють наступні основні моделі управління 

культурою, вибір яких обґрунтовується не тільки цілями управління, але й тими 

ресурсами, в тому числі, часовими, які наявні у організації [39, с. 336 – 346]: 1) 

управління за допомогою міфів та історій про героїв і антигероїв. Цей засіб 

ефективний та доцільний в умовах коли керівництво має достатні часові ресурс 

та не переслідує надто масштабних цілей. Застосування міфів передбачає 

наступні етапи: 1) визначення існуючих практик і міфів, які їх підтримують; 2) 

визначення практик, які ми бажали б впровадити в компанію або практик, від 

яких ми хотіли б позбутися; 3. створення героїв впроваджуваних практик і 

антигероїв Елімінується практик; 4) «запуск» міфу. Проведення обрядів 

здатних створити, підтримати або навіть воскресити в пам'яті співробітників 

«потрібні» образи та думки. Процес підготовки міфів про героїв та антигероїв 

може включати два етапи:  

Етап І. Пошук реальної інформації, яку можна було б використовувати 

для створення образу героя або антигероя;  

Етап ІІ. Вибір сучасних чи минулих співробітників для втілення образу 

героя або антигероя.  

За умов незначного часового ресурсу та не досить радикальних цілей, 

управління корпоративною культурою може здійснюватись також за 

допомогою зовнішніх тренінгів та семінарів. Такі організаційні заходи 

переслідують впровадження готових поведінкових форм та практик, вони 

передбачають запрошення відповідних спеціалістів.). 

Управління культурою організації може передбачати масштабне 

реформування, яке відбувається у декілька етапів. У сучасній соціології 

управління найбільш згадуваною схемою масштабного реформування культури 

є схема Курта Левіна [12, с. 36-41.] допрацьована згодом Е. Шейном [158]. 

Схема зміни корпоративної культури виглядає наступним чином: 

розморожування – зміни (рух) – заморожування. 
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Основним завданням «розморожування» являється створення 

мотиваційних основ для змін, виведення групи із стабільного стану. У Шейна 

стадія «розморожування» сама реалізується у декілька етапів: 1. виділення 

інформації, яка підриває рівновагу і спокій в групі, викликає дискомфорт у її 

членів; 2. прив’язка  цієї  інформації з важливими цілями та ідеалами 

організації, з метою викликати побоювання неможливості їх досягнення; 3. 

забезпечення достатнього рівня психологічної захищеності, тобто необхідно 

показати, що можна вирішити проблеми і навчитися новому, не втративши при 

цьому почуття групової цілісності та ідентичності. 

На стадії змін відбувається процес, який Шейн позначив поняттям 

когнітивної реструктуризації – перевизначення понять та базових положень 

культури. На цьому етапі в організації відбувається активний пошук нових 

методів роботи, етап помилок та спроб. На стадії «заморожування» 

відбувається інституціоналізація нових поведінкових форм, нових методів 

роботи, організаційних цінностей тощо. «Заморожування» знаменує собою 

узвичаєння поведінки, врівноваження соціальної системи. 

 Крім моделей реформування культури, для реалізації яких необхідні 

значні часові ресурси, найбільш радикальною схемою управління культурою 

організації являється матриця Н. Тічі [39, с. 355 - 357]. Варто відзначити, що 

застосування пропонованих Тічі способів революційного реформування 

культури адекватне для організацій, які потрапили у скрутне становище, 

внаслідок чого перед ними стоїть питання подальшого існування.  

 Методи управління культурою, які пропонує Тічі не відзначаються 

особливою гуманністю, але вони часто стають виправданими метою їх 

застосування, а саме – порятунку колективу у цілому. Член персоналу, як носій 

культури, в екстремальних для організації умовах може стояти перед 

декількома варіантами, які відображені у таблиці.   
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Табл. 4: Матриця Н. Тічі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отже, модель запропонована Н. Тічі практично виключає довгостроковий 

процес управління культурою та її носіями. Завданням менеджменту являється 

жорстка селекція персоналу. «Деталь» не буде підточуватись до вимог системи, 

вона або із цього механізму, або ж із іншого.  

Таким чином, здійснивши аналіз корпоративної культури як об’єкту та 

інструменту управління, варто зробити так висновки: 1) Корпоративна культура 

займає двоїсту позицію у соціальній системі господарської організації. По-

перше, вона являється об’єктом управлінського впливу, адже підпадає під 

управлінський вплив керівної ланки організації та в окремих аспектах – усіх 

носіїв культури тобто членів персоналу; по-друге, корпоративна культура 

являється інструментом управлінського впливу і, у відповідності, до свого 

функціонального призначення вона являється інструментом: забезпечення 

соціальної інтеграції, комунікації, соціалізації, накопичення та передачі 

суспільної пам’яті, регуляції організаційних взаємодій, розвитку людського 

потенціалу та відтворення цінностей. 2) Управління корпоративною культурою 

здійснюється у відповідності до визначених процедур, із застосуванням 

конкретних методів управління (економічні, символічні, психологічні та ін..), 

відповідно до етапів розгортання управлінських заходів тощо. 3) Попри досить 

великий матеріал, накопичений у сучасній соціології, все ж необхідним 

залишається подальше вивчення таких важливих аспектів корпоративної 

культури як зворотні системні зв’язки, співвідношення культури різних 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 

В
и

со
к
а 

Звільнити, якщо його 

вклад в компанію не 

унікальний 

утримати 

Н
и

зь
к
а 

Звільнити Підвищити 

продуктивність та 

утримати 

 

 

Не співпадають   із 

загальними цінностями 

культури 

Співпадають з загальними 

цінностями культури 

Цінності співробітника 



81 
 

ієрархічних рівнів господарської організації, конкретної методології 

формування та зміни культурної системи у відповідності до вимог кризового 

українського суспільства.   

Отже, стає зрозумілим, що з точки зору менеджменту та власників 

організації, корпоративна культура представляє собою об’єкт управлінського 

впливу та інструмент. Але необхідно також знову наголосити на тому, що 

корпоративна культура формується під впливом життєдіяльності персоналу 

господарської організації, що дозволяє виокремити два різноспрямовані 

вектори впливу на культурру організації: управлінський проективний вплив, а 

також самоорганізація трудового колективу як носія корпоративної культури. 

Можна виділити такі основні аспекти розкриття самоорганізаційного 

потенціалу персоналу в аспекті культурної творчості: 1) самоорганізація як 

засіб управління життєдіяльністю персоналу; 2) самоорганізація як засіб 

реалізації інтересів персоналу.  

Самоорганізація виявляє себе у процесах колективного групового 

регулювання, у процесі якого відсутній або слабко виражений чіткий 

управлінський вплив, що, втім, не виключає цілей та планування. Говорячи про 

самоорганізацію персоналу, необхідно говорити про інтеграцію управління, яка 

полягає у тому, що основною функцією управління являється створення умов 

для самоорганізаційних процесів та контролю за ними. Самоорганізація як 

природна соціальна енергія здатна проявляти себе з різною інтенсивністю, яка 

зростає із зниженням формалізації відносин, в умовах автономії структурних 

підрозділів організації, делегуванні повноважень виконавцям, що дозволяє 

ефективніше використовувати управлінський ресурс, відволікаючи його від 

оперативного управління організаційними процесами на управління 

стратегічне.  

Яскравими прикладами створення умов для самоорганізації у сучасних 

умовах є створення відповідних організаційних структур: відносно автономних 

структурних підрозділів із власними фінансовими рахунками, правом 

внутрішньої самостійності та, відповідно, субкультур ними особливостями. 

[Пригожин, с. 355]. Крім цього, в інноваційно орієнтованих організаціях, 
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тимчасові проектні групи не мають чітких структур, що відкриває шлях до 

творчої діяльності та підвищення самоорганізаційного потенціалу [26, с.10]. 

Таким чином, ефективність самоорганізаційних процесів залежить від 

структури та характеру управління, особливостей організаційної структури та 

організації процесу праці. Також важливими «рушійними силами» розкриття 

самоорганізаційного потенціалу у процесі життєдіяльності господарської 

оранізації виступають такі фактори, як характер відносин між працівниками, 

сила їх неформальних взаємозв’язків, позиція лідерів думок та наявність 

негативного іміджу соціальних суб’єктів, які задіяні у розвитку 

самоорганізаційних процесів у трудовому колективі.      

2.3. Соціальні механізми і принципи формування, відтворення та розвитку 

корпоративної культури в управлінні господарською організацією  

Отже, формування корпоративної культури відбувається у двох 

напрямках: 1) як управлінська ініціатива та 2) як низова ініціатива об’єкта 

управління (самоорганізація). Але у складних організаційних системах 

формування культури відбувається не тільки завдяки одному із двох векторів, 

але й в результаті їх одночасної реалізації. 

Формування корпоративної культури завдяки цілеспрямованому 

управлінському впливу на об’єкт управління відбувається, таким чином, 

завдяки принципу управління (зовнішньому). У цьому разі формування 

корпоративної культури як засобу реалізації інтересів суб’єкта управління 

можна представити у вигляді такої схеми: суб’єкт управління – управлінський 

вплив – корпоративна культура. Але формування окремих елементів в системі 

корпоративної культури відбуваються не лише завдяки управлінцям, але й в 

результаті само організаційних процесів. Таким чином, об’єкт управлінського 

впливу (персонал) стає активним суб’єктом формування корпоративної 

культури.    

Тому необхідно також виокремити інтегральний принцип, який і поєднує 

у собі проективний управлінський вплив та самоорганізацію. В такому разі 

корпоративна культура є спільним результатом і діяльності менеджерів, і 
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самоорганізаційних процесі в господарській організації. Варто наголосити, що 

тільки в такому разі корпоративна культура виявляє себе як ефективний чинник 

інтеграції суб’єкта і об’єкта управління, забезпечуючи загальну ефективність 

управління організаційними процесами. Крім цього, корпоративна культура не 

лише здійснює детермінуючий вплив на поведінку її носіїв, але й формується та 

змінюється завдяки їх активності в процесі життєдіяльності господарської 

організації.    

 Інтегративний принцип формування та розвитку корпоративної культури 

можна проілюструвати на ступним чином:  

 

 

 

 

 

Виконання принципів формування, відтворення та розвитку 

корпоративної культури відбувається завдяки реалізації відповідних соціальних 

механізмів 

Корпоративна культура, як свідчить проведений аналіз, поряд із ієрархією 

та ринком є одним із ключових інструментів управління господарськими 

організаціями, що функціонують в умовах конкурентного ринкового 

середовища. Сучасний період ставить перед господарськими організаціями все 

більше викликів, з якими традиційно пов’язують економічні та соціокультурні 

негаразди українського суспільства. Жорстке конкурентне середовище, а також 

нестабільність вітчизняної та світової економіки вимагають суттєвого 

посилення ефективності вітчизняних суб’єктів господарювання та істотного 

нарощення їх соціального та інтелектуального потенціалу за рахунок 

впровадження нових форм корпоративної інтеграції. У цьому контексті перед 

теорією та практикою управління стоять питання про пошуки ефективних 

механізмів формування й підтримки корпоративної культури, які забезпечують 

суб’єктів господарювання інструментами інтеграції та солідаризації.    
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У вітчизняній соціології дослідження соціальних механізмів формування 

культури організації ще не набули потрібної динаміки, а окремі наукові 

розвідки залишають більше запитань, ніж відповідей, причиною чого, зокрема, 

є відсутність чіткої класифікації механізмів формування корпоративної 

культури. Отже, все більшої актуальності набувають соціологічні виміри 

процесів формування культури господарської організації. 

Ґрунтуючись на аналізі наявних наукових джерел та результатів 

соціологічних досліджень можна констатувати, що суспільні трансформації, які 

відбуваються у сучасному українському соціумі, викликають неабиякий 

науковий інтерес до вивчення змісту і видового різноманіття корпоративної 

культури та механізмів ïï формування та впливу на ефективність діяльності 

господарських організацій. Тому, важливим завданням соціологічної науки є 

визначення змісту і характерних типів корпоративної культури господарської 

організації, також обґрунтування механізмів ïï формування в умовах 

глобальних змін і суспільних трансформацій.        

Об’єктивна наукова потреба обґрунтування механізмів її формування, 

зумовлює важливе завдання – з’ясування сутнісних характеристик і 

пізнавальних можливостей концепту «соціальний механізм» у сучасному 

соціологічному дискурсі. Відповідно, концепт «механізм» має декілька 

змістовних трактувань. Узагалі під механізмом розуміється певний пристрій 

для відтворення руху, або певна система, яка визначає порядок будь-якого виду 

діяльності. Водночас, "соціальний механізм" в соціології трактується як 

взаємодія соціальних структур, норм, інститутів і зразків поведінки, за 

допомогою якої забезпечується функціонування будь-якої соціальної системи 

[Энциклопедический социологический словарь. Под ред. академика РАН 

Осипова Г. В. [Текст] / Г. В. Осипов. – М. – 1995. – 938 с., с. 181]. Або як 

«сукупність дій, вчинків, відносин, невід’ємних від суб’єктів-носіїв, завдяки 

яким відбувається те чи інше соціальне явище, здійснюється соціальний процес 

і які становлять внутрішній каркас їх (явища, процесу) існування 
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(функціонування) або перетворення» [Соціологія: короткий енциклопедичний 

словник [Текст] / Уклад.: В.І. Волович та ін. – К., 1998., с. 320].  

Отже, соціальний механізм, як ключовий засіб суспільних перетворень 

має також власну структуру, до якої входять,зокрема, такі елементи: 1) суб’єкти 

(субстрат) соціальної  дії; 2) їх взаємодія у межах певної соціальної (наприклад, 

господарської) діяльності, яка може носити характер спонтанної чи свідомо 

організованої; 3) способи та засоби взаємодії, за допомогою яких відбувається 

власне сам соціальний  процес, які включають в себе відповідні норми і 

цінності, соціальні інститути тощо [136, с. 320-321].       

Таким чином, у процесі формування певних типів корпоративної 

культури господарської організації, як показує аналіз, задіяно цілий комплекс 

соціальних механізмів, які не тільки потребують наукової типологізації за 

відповідними критеріями, але й визначення сутнісно-змістовних характеристик.   

При цьому, аналіз засвідчує, що зміни корпоративної культури господарськоï 

організації відбувається під впливом різних чинників: по-перше, під впливом 

культури суспільства, навіть без цілеспрямованого втручання у цей процес, а 

по-друге, такі зміни можуть бути спровоковані свідомими і спрямованими 

діями суб’єктів управління. Натомість, ці зміни можуть бути як штучними 

(свідомими), так і природними (стихійними) [29, с. 5]. На «природний» характер 

динаміки культури, пов’язаної із життєвими циклами соціальної спільноти, 

свого часу звертав увагу й Г. Зіммель, на думку якого життя рухається від 

смерті до буття і від буття до смерті. Такий характер динаміки історичного 

культурного процесу був зафіксований на матеріалах спостережень за історією 

світового господарства [48, с. 494]. Отже, виокремлення природних (стихійних) 

факторів, на наш погляд, дозволяє розглядати корпоративну культуру не тільки 

у контексті перетворень глобального порядку, але й у контексті української 

економічної, соціокультурної та політичної дійсності.  

У той же час, штучні, тобто свідомі перетворення корпоративної 

культури, на відміну від природніх, характеризуються раціональним вибором 

мети і способів ïї досягнення, реалізацією певного проекту. Тому ті механізми 
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формування корпоративної культури, що виявляють себе у раціональній та 

цілеспрямованій діяльності можна віднести до проективних. Для реалізації 

даного типу механізмів необхідні передусім зацікавлені соціальні суб’єкти, 

відповідні засоби (у тому числі наукові), а також інші атрибути організованої 

раціональної діяльності. І хоча результатом як природніх, так і штучних 

механізмів є зміна культурних універсалій функціонування соціальної системи, 

все ж таки вони істотно відрізняються між собою, за характером впливу на 

формування відповідної корпоративної поведінки.   

Натомість, корпоративна культура, як показує аналіз, формується не 

тільки завдяки механізмам притаманним внутрішньому середовищу 

господарської структури, але піддається впливу зовнішніх механізмів. Звідси 

випливає ще один критерій розрізнення соціальних механізмів за їх належністю 

до внутрішнього чи зовнішнього середовища господарської організації. За цим 

критерієм можна виділити ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні) 

механізми формування корпоративної культури. Серед механізмів 

внутрішнього середовища організації найбільш дієвим є організаційно-

управлінський механізм який забезпечує взаємодію з іншими механізмами та 

структурними елементами господарської системи. Щодо реалізації культурної 

політики господарської організації цей механізм є універсальним і 

комплексним, оскільки включає у себе інші механізми формування 

корпоративної культури. Отже, організаційно-управлінський механізм 

формування корпоративної культури є одночасно як ендогенним, так і, як 

показує аналіз, комплексним. 

Аналогічний характер, як показує аналіз, має механізм адаптації 

корпоративної культури господарської організації, який забезпечує 

пристосування персоналу та організації до вимог зовнішнього середовища. 

Безсумнівно, що адаптація культури – це одна із фундаментальних вимог, що 

стоять перед будь-якою соціальною системою. Натомість, дія механізму 

адаптації, яка спрямована на насамперед на відновлення гомеостазису 

соціальної системи; на зростання пристосовуваності даної системи до 
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зовнішнього середовища, за допомогою вдосконалення внутрішньої 

організаційної структури та переходу системи на більш високі щаблі свого 

розвитку, а також усунення розбалансованості та невідповідності взаємодії 

індивідуальних, так і колективних соціальних суб'єктів та ін. [67, с. 169 – 185].  

Ще одним універсальним (комплексним) механізмом формування 

корпоративної культури на наш погляд є інституціональний механізм, який, 

більшою мірою належить до зовнішнього середовища господарської організації 

та забезпечує взаємодію останньої із прямими та опосередкованими факторами 

даного середовища. Водночас, у соціології ще відсутнє чітке уявлення про 

даний механізм формування корпоративної культури господарської організації. 

Наприклад, для американського вченого Д. Норта інституціональний механізм є 

особливим видом, що, з одного боку, забезпечує формування норм і правил, а з 

іншого, – відслідковує наслідки їх застосування [42, с. 18-22]. Російська 

дослідниця Н. Лєбєдєва суть даного механізму розуміє в «організації 

можливості здійснення господарських взаємодій за допомогою створення та 

забезпечення господарських правил» [ 77, с. 18].  

При цьому, інституціональний механізм, на наш погляд, є нічим іншим як 

системою взаємодії соціальних суб’єктів, які за допомогою певних 

законодавчих засобів визначають форми, порядок, норми та правила взаємодій 

суб’єктів господарювання та ведення господарської діяльності. З цього приводу 

той же Д. Норт вказував, що «не існує інших рішень, крім використання 

інституціональних механізмів, щоб встановити правила гри та використання 

організацій – щоб забезпечити виконання цих правил» [77, с. 5]. Як бачимо, 

інституціональний механізм формування корпоративної культури, покликаний 

не тільки створювати умови для стабільної роботи суб'єктів господарювання, 

але й законодавчо закріплювати соціально-економічні відносини, що сприяють 

їхньому ефективному функціонуванню. Тому, характер даного механізму є 

одночасно як екзогенний (зовнішній) та універсальний (загальний).      

Входження у корпоративну культуру нових норм відомий дослідник Г. 

Щедровицький розкриває процес нормування, завдяки якому  та чи інша норма 
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повинна себе реалізовувати у відповідному соціальному об'єкті. Це означає, що 

норми корпоративної культури тільки тоді виконують своє функціональне 

призначення, коли вони реально впливають на відносини між людьми в межах 

корпоративної системи. У процесі нормування, в свою чергу розрізняють 

функціональні норми (сумісні з певною культурою) та дисфункціональні норми 

(несумісні з певною культурою), які не тільки можуть призвести до 

дестабілізації господарської системи, але й до її руйнування [29].  

Це дає підстави визначити ще один механізм формування корпоративної 

культури, а саме нормативний механізм, завдяки якому суб’єкти управління 

господарською організацією відбирають та встановлюють необхідні для свого 

функціонування й розвитку соціальні норми. При цьому, нормативний механізм 

формування культури, як і попередній інституціональний,  можна визначити як 

універсальний (загальний), оскільки він притаманний будь-яким соціальним 

системам. Але для даного механізму властива подвійність, тобто він водночас 

універсальний та сингулярний (спеціальний) за рівнем комплексності. Поряд із 

нормативним механізмом американський соціолог Е. Шейн виокремлює й 

такий сингулярний механізм формування корпоративної культури, як механізм 

когнітивної трансформації,  що сприяє процесу апробації цінностей, норм і 

зразків організаційної поведінки, які в разі їх ефективності набувають для 

персоналу статусу колективних базових уявлень [158, с. 38].  

Формування корпоративної культури господарської організації, як 

показує аналіз, відбувається завдяки інкорпорації відповідних норм та 

цінностей у свідомість членів господарської організації та прийняття їх ними як 

загально корпоративних. По суті це означає соціалізацію індивідів, яка 

відбувається на базі відповідних механізми формування корпоративної 

культури, які поділяють на психологічні (імпринтинг, екзистенціальний натиск, 

наслідування, ідентифікація, рефлексія) та соціально-психологічні 

(традиційний, інституціональний, стилізований, міжособистісний), які на наш 

погляд, необхідно розглядати як складові комплексу соціальних механізмів 

формування корпоративної культури господарської організації [103, с. 35 – 38].  
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До основних психологічних механізмів формування корпоративної 

культури організації належать, зокрема такі: 1) екзистенціальний натиск, що 

виявляється у впливі умов буття людини на засвоєння нею спеціальною мови 

спільноти (наприклад, професійної лексики тощо), правил та норм поведінки, 

функціонуючої у даній господарській спільноті. На важливість співвідношення 

соціальних умов та окремого індивіда звернув свого часу К. Маркс: «якщо 

людина черпає усі свої знання, відчуття та інше із чуттєвого світу та досвіду, 

отримуваного від цього світу, то потрібно, отже, влаштувати навколишній світ 

так, щоб людина у ньому пізнавала істинно людське, щоб вона пізнавала себе 

як людину» [34, с. 148]; 2) наслідування, тобто імітація певних зразків 

поведінки, із якими індивід стикається в процесі корпоративної взаємодії, 

особливо із «значимими іншими» (наприклад, із лідерами організації, які 

складають ціннісне ядро організації) особливо на ранніх етапах існування 

організації; 3) ідентифікація, тобто засвоєння цінностей, норм, зразків 

поведінки і переконань, як власних у взаємодії із іншими членами організації; 

4) рефлексія, тобто процес критичної оцінки індивідом тих чи інших норм, 

зразків поведінки тощо, наслідком чого стає або їхнє прийняття або відкидання; 

4) етичний механізм, який орієнтує людину на ставлення до справи як до 

обов’язку перед Богом, суспільством, предками, організацією, колективом  

тощо.  

До соціально-психологічних механізмів формування корпоративної 

культури, як показує аналіз, відносяться такі механізми: 1) традиційний 

механізм засвоєння зразків поведінки, переконань, цінностей, норм, 

притаманних ближчому оточенню (друзі, родина, колеги по роботі). Їх 

засвоєння в основному має характер несвідомого і некритичного. Натомість 

встановлення тісних зв’язків між членами організації робить даний механізм 

актуальним для господарської організації; 2) стилізований механізм, що 

притаманний соціальним утворенням, із специфічними моральними, 

ціннісними і поведінковими особливостями, який сприяє формуванню  певних 

субкультур та веде до культурної диференціації корпоративної системи; 3) 
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міжособистісний механізм лежить, як правило, у площині процесу 

ідентифікації, персоналу із значимими членами господарської організації. 

Таким чином, проведений соціологічний аналіз механізмів формування 

корпоративної культури в управлінні господарською організацією в умовах 

суспільних змін дає підстави для таких висновків: 

1) серед ключових інструментів управління господарськими 

організаціями в сучасних умовах на перший план все більше висувається такий 

інструмент як корпоративна культура під якою розуміється система цінностей, 

формальних і неформальних  норм і правил життєдіяльності, що сприймаються 

членами господарської організації та отримуються відображення в їхніх діях  і 

поведінці, спрямованих на досягнення спільної мети; 

2) класифікацію механізмів формування корпоративної культури, 

виходячи із визначених критеріїв можна подати у такий спосіб: 1. за природо 

самого механізму їх можна поділити на стихійні (природні) та проективні 

(штучні) механізми; 2. за приналежністю до зовнішнього або внутрішнього 

середовища господарської організації. Вони бувають ендогенні (внутрішні) та 

екзогенні (зовнішні). До перших можна віднести організаційно-управлінський, 

адаптивний, нормативний механізми, механізм когнітивної трансформації, а 

також психологічні та соціально-психологічні механізми формування 

корпоративної культури. А до екзогенних (зовнішніх) механізмів належить, 

зокрема інституціональний механізм, за допомогою якого зовнішнє середовище 

організації вчиняє певний вплив на її внутрішнє середовище;    

3) за рівнем комплексності можна виділити сингулярні (специфічні) та 

комплексні (універсальні) механізми формування корпоративної культури 

господарської організації, наприклад, механізм нормування, когнітивної 

трансформації та ін..        

Розглянувши основні соціальні механізми формування корпоративної 

культури в системі управління господарською організацією, варто ще раз 

наголосити на ролі зовнішнього культурного середовища господарських 

утворень, яке так чи інакше є визначальним фактором реалізації механізмів 
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формування корпоративної культури як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру. Сучасна соціальна організація як культурне явище функціонує не як 

замкнена система, а взаємодіє із культурами різних рівнів і типів. Організація у 

процесі свого становлення виробляє не тільки власну ідентичність, а й 

функціонує у межах більших та складніших систем: культури 

транснаціональних корпорацій, загальнолюдських цінностей та, що особливо 

важливо, – у системі національної культури. Тому для сучасної соціології 

організацій все більшої актуальності набувають потреби вивчення 

національних культурних особливостей у їх взаємозв’язку із корпоративною 

культурою організації, яку також необхідно розглядати і в історичному, і у 

соціальному часі. Поряд із цим в українській соціології приділяється надто 

мало уваги впливу культурних особливостей українського транзитивного 

суспільства на господарські організації, що, по-перше, перешкоджає розумінню 

потенціалу власної ділової та господарської культури, по-друге, ускладнює 

адаптацію зарубіжних теоретичних розробок до вітчизняних реалій. 

Культура окремої організації не існує ізольовано від інших ціннісно-

нормативних систем, а перебуває із ними в складних взаємозв’язках та 

формується під їх впливом. Таким чином, корпоративна культура входить у 

систему ієрархічних рівнів, яка включає: 1) макрорівень (світовий рівень): 

загальнолюдські цінності та норми, актуальні для більшості культур; 2) рівень 

національної культури: на цьому рівні актуальними залишаються цінності та 

норми релігії, традиційної для конкретного суспільства, особливості його 

історичного розвитку; 3) культура регіону – рівень регіональних культурних 

особливостей, які залежать від умов історичного розвитку, національного 

складу, рівня урбанізації тощо. Цей рівень може включати не тільки регіони (в 

Україні, наприклад, Східний та Західний), але й культурні особливості великих 

населених пунктів, наприклад, центрів міських агломерацій та ін.; 4) 

організаційний рівень – рівень окремої організації, в якій формується система 

норм внутрішньоорганізаційних взаємодій між членами організації та взаємодій 

із зовнішнім середовищем під впливом норм та цінностей інших культурних 
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рівнів; 5) культура малих соціальних груп – культурні особливості невеликих 

соціальних груп, наприклад, родини.; 6) культура особистості – моральні 

норми, ціннісні орієнтації, переконання окремої особистості.  

Отже, корпоративна культура організації перебуває в тісному 

взаємозв’язку із ціннісно-нормативними системами всіх рівнів, але більш 

тісний зв’язок проявляється із домінуючою культурою суспільства, що 

особливо важливо пам’ятати при дослідженні господарських організацій на 

теренах колишнього СРСР, де функціонують культурні зразки суспільства 

іншого історичного типу, а саме радянського. Таким чином, українська 

господарська культура (як значною мірою і російська), являє собою особливий 

тип, що необхідно враховувати, перш ніж намагатися накласти західні 

теоретичні схеми на українську дійсність.  

Так культивування фундаментальних цінностей радянської культури, в 

тому числі господарської, мало інші концептуальні напрями, порівняно із 

сучасним українським суспільством. Це необхідно враховувати з огляду на 

певну інертність культури як системи, що означає здатність окремих її 

елементів (цінностей, норм) продовжувати функціонувати в сучасних умовах.  

У науковій літературі до «радянського культурного спадку» найчастіше 

відносять патерналізм, який характерний для всіх транзитних суспільств 

Східної Європи. Крім того, радянська культура принципово не орієнтувалася на 

ринкову конкуренцію, що в умовах реставрації капіталізму виявилося 

стримуючим фактором переходу і для окремої особистості, і для організації, і 

для суспільства загалом. Сучасна українська дійсність продовжує нагадувати в 

цьому плані культурний вакуум, який слабо наповнюється ринковими 

цінностями. Це особливо актуально для державного сектору в якому, 

наприклад, дотаційні комунальні підприємства в умовах жорсткого ресурсного 

дефіциту взагалі не здатні проводити будь-яку культурну політику, не кажучи 

вже про розвиток людини, її творчих та професійних потенцій, що характерно 

для розвинених корпоративних культур. Загалом для характеристики культури 
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транзитивного суспільства вдалою метафорою є культурна травма, яку вперше 

використав П. Штомпка.  

Таким чином, осмислення культури транзитивного суспільства з 

необхідністю повинне включати не тільки опис її сучасного стану, але й 

передумов формування, що означає виявлення тих норм та цінностей, які 

можуть бути ефективними/неефективними в сучасних умовах та їх 

культивування або заміни більш актуальними. Таким чином, для адекватного 

розуміння сучасної української культури необхідним стає вивчення передумов 

її формування, зокрема, радянського періоду.   

Фундаментальними цінностями радянської культури, які цілеспрямовано 

культивувалися, були наступні [56, с. 594.]: добросовісна праця на благо 

суспільства: хто не працює, той не їсть;турбота про збереження та 

примноження суспільного надбання;високе усвідомлення суспільного 

обов'язку, нетерпимість до порушення суспільних інтересів;колективізм та 

товариська взаємодопомога;чесність та правдивість, моральна чистота, 

простота, скромність у суспільному та особистому житті;взаємна повага у сім'ї, 

турбота та виховання дітей;непримиримість до несправедливості, дармоїдства, 

нечесності, кар'єризму, користолюбству. Звичайно, суспільні реалії далеко не 

завжди відповідали декларованим ідеалам, але необхідно зауважити те, що 

проводилась цілеспрямована політика, яка відсутня в транзитному 

українському суспільстві, де багато ефективних цінностей піддаються ерозії та 

нівелюванню.  

Говорячи про культурні характеристики господарської організації 

радянського періоду, то для неї були властивими наступні [172, с. 47 – 55.]: 1) 

жорстка вертикальна ієрархія організаційних структур; 2) патерналізм у 

внутрішньоорганізаційних відносинах; 3) концентрація влади в рамках 

невеликого кола людей; 4) тенденція до концентрації влади; 5) досить жорсткий 

контроль над каналами комунікації. Досить слабка горизонтальна, але добре 

налаштована вертикальна комунікація; 5) процес прийняття рішень тяжів до 

волюнтаризму, слабко розвинена колегіальність; 6) боротьба за контроль над 

ресурсами; 7) високе цінування матеріальних ресурсів. Крім багатьох 

негативних особливостей організації радянського періоду, необхідно звернути 
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увагу на те, що організація так чи інакше орієнтувалася на розвиток потенціалу 

своїх членів, чим можуть похвалитися мало організацій у сучасній Україні. 

Загалом культура радянської організації орієнтувалася на високу 

стабільність та передбачуваність, спеціалізацію працівників, регламентованість 

та розмежування управлінських функцій, сформовані ділові процедури та 

відповідала умовам існування організацій, забезпечуючи їх адекватне 

функціонування. Дослідження культури радянської організації для сучасної 

науки необхідне для виявлення тих її характеристик, які продовжують існувати 

в організаціях сучасних, негативно впливаючи на їх функціонування, та тих, які 

варто було б реабілітувати, звільнити від ідеологічної складової та адаптувати 

до сучасних умов. 

Крім цінностей, що культивувалися у світському радянському 

суспільстві, у сучасному українському частково функціонують цінності 

традиційної культури, які своїм джерелом мають традиційну для Східної 

Європи релігійну конфесію – православ’я, етична система якого не відповідає 

цінностям західного варіанту капіталізму, хоча має значний потенціал 

стимулювання господарської діяльності та гармонізації соціальних відносин 

[14, с. 345-369.].       

Досить глибоке уявлення про особливості співвідношення української 

транзитної культури та культури окремої організації дають результати 

досліджень проведені за методикою Г. Хофстеде, який для опису культури 

запропонував чотири виміри для опису національної культури [ 65, с. 3-9]: 

Індивідуалізм – колективізм. За допомогою цього виміру описується 

характер зв'язку індивіда із суспільством. Відповідно виокремлюються 

культури – індивідуалістичні та колективістські.  

Дистанція влади. Цей вимір описує рівень нерівностей у суспільстві як 

дистанцію до влади, де 0 – маленька дистанція, а 100 – велика. Дистанція влади 

визначає характер централізації влади та стиль керівництва (від автократичного 

– до колегіального). 
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Неприйняття невизначеності. Цей вимір дозволяє порівнювати 

суспільства відповідно до способів прийняття суспільством невизначеності, яка 

пов'язана із невідомістю майбутнього та безповоротністю минулого. У 

суспільствах із слабким неприйняттям індивіди готуються до невизначеності та 

домагаються ослаблення її тиску. Суспільства із сильним неприйняттям 

характеризуються налаштованістю на спроби контролювати майбутнє. Такі 

суспільства намагаються забезпечити безпеку та мінімізувати ризики за 

допомогою технологій, законів, експертних груп та релігії. 

Мужність – жіночність. У «мужніх» суспільствах домінують соціальні 

цінності, що в основному характерні для чоловіків: прагнення до заробляння 

грошей, результативність, бажання бути на виду. У «жіночних» суспільствах 

домінують цінності пов'язані із скромністю, пріоритетністю людських 

відносин, піклуванням про якість життя та ін. 

Довгострокова орієнтація. Демонструє здатність суспільства до 

прагматизму та орієнтацію на майбутнє, на противагу традиціоналізму та 

тактичній (короткостроковій) орієнтації. 

Хоча дослідження в Україні за методикою Хофстеде проводилися мало, 

все ж вони дають деяке уявлення про культурні характеристики нашої країни, 

що впливають на культуру окремих організацій. Так, можна вказати на досить 

значну дистанцію влади в Україні та низький рівень індивідуалізму [ 76, с. 

165], що є наслідком тривалого перебування цих країн у складі СРСР.  

Варто наголосити на близькості української та російської культур. Так 

Ю.В.Латова та Н. В. Латов вказують на те, що Україна потрапляє «майже прямо 

у «пляму» російської ментальності» [176, с. 167]. Дослідження 

трансформаційних процесів культури російських підприємств, що, як і багато 

українських, формувались у схожому соціокультурному середовищі, 

продемонстрували направленість на індивідуалізацію, зниження рівня дистанції 

влади, зниження рівня патерналізму та підвищення «мужності» [76, с. 52–59].  

Табл. 5 Порівняння характеристик національної культури за Г. 

Хофстеде 
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Джерело: [184, р. 269-281.] 

Хоча Україна, згідно із даними дослідження Д. Майтрі та Т. Бредлі,за 

вимірами індивідуалізм та дистанція влади більше тяжіє до західної культури, 

все ж досить чітко проглядається її проміжне положення між західною та 

східною культурами.   

Таким чином, у загальних рисах, культуру транзитивного українського 

суспільства можна охарактеризувати за такими ознаками [53, с. 114–118]: 

поєднання традиційно українських, радянських (патерналістських) та 

«модерністських»(капіталістичні цінності західної ринкової економіки) 

цінностей; гетерогенність культури – класові, конфесійні, національні, 

регіональні субкультури та політичні цінності тощо;відчуження, атомізованість 

суспільства як результат провалу індивідуалістичного проекту, низький рівень 

соціальної солідарності, відсутність консенсусу щодо основних економічних 

цінностей, соціально-класова напруга. Це свідчить про незавершеність транзиту 

української культури, що відбивається на колективній свідомості, яка «виглядає 

різновекторним  суперечливим еклектичним поєднанням прогресивних та 

консервативних елементів світобачення практично усіх суспільних груп і 

прошарків. Така ситуація є закономірним руйнуванням попередньої соціальної 

системи і культивованої нею ієрархії цінностей» [94, с. 193].  У цьому контексті 

виникає одне із ключових питань: яким же чином співвідноситься амбівалентна 

і гетерогенна культура українського суспільства із культурою господарської 

Країни Східної Європи Індивідуалізм Дистанція влади 

За Д. Майтрі и Т. Бредлі (1990-і рр.) 

Росія 31 43 

Україна  51 23 

Білорусь 58 44 

За П. Спектером, К. Купер та К. Спаркс (1990-і рр.) 

Україна 54 45 

За Р. Кюстин (2005 р.) 

Білорусь 66 61 
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організації? Відповідь необхідно шукати у механізмах формування культури 

організації. Не викликає сумніву те, що культура організації може формуватися, 

по-перше, цілеспрямовано, раціонально, часто науково обґрунтовано, по-друге, 

стихійно, під впливом домінуючої культури суспільства і культури окремих 

членів організації. Останній механізм формування культури характерний 

здебільшого для організацій, що перебувають у складному економічному 

становищі та змушені вирішувати перш за все базові організаційно-економічні 

проблеми [98].  

Очевидно, що організація у якій відсутня ефективна культурна політика, 

більше сприйматиме особливості культури суспільства загалом, а її культурна 

ідентичність буде виявлятися здебільшого на рівні формальних норм, що 

зафіксовані у відповідних документах. Але навіть організації, які мають 

можливість проводити цілеспрямовану культурну політику, змушені 

взаємодіяти із зовнішнім культурним середовищем, у яке так чи інакше 

включені самі члени організації, у тому числі і керівництво. Тому «природний» 

механізм формування буде притаманний і таким організаціям, навіть якщо він 

не домінуючий. Але формування корпоративної культури як цілеспрямована 

політика організації досі залишається характеристикою небагатьох 

підприємств, що також є ознакою господарської культури транзитивного 

суспільства. Тому можна сказати, що культура організації, яка входить у 

систему культури транзитивного суспільства як її складовий елемент, може 

приймати і її. Це особливо стосується тих організацій, де домінуючим 

механізмом формування культури є природний (стихійний). Таким чином 

формування корпоративної культури господарської організації може бути 

процесом і природним, і штучним, водночас. Саме таким чином, культура 

транзитивного суспільства впливає на формування культури окремих 

організацій, які внаслідок цього приймають її характеристики. Дану обставину 

необхідно враховувати для адекватного розуміння конкретних механізмів 

взаємопроникнення та взаємовпливу культур різних рівнів, а також для 

визначення  культурних типів організації.     
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Проведений огляд наукових праць, присвячених впливу національних 

особливостей на формування культури окремої організації, дозволяє зробити 

наступні висновки: 1) культура українського суспільства представляє собою 

систему, якій притаманна власна динаміка, пов’язана із транзитним станом 

суспільства, тобто його переходом (транзитом) від одного суспільного типу 

(радянського) до іншого (капіталістичного). Цей аспект створює досить багато 

труднощів як практичного, так і теоретичного характеру, адже культура такого 

суспільства характеризується значними протиріччями, пов’язаними не тільки із 

суспільними трансформаціями, але й з особливостями історичного розвитку 

окремих регіонів країни, релігійними, політичними особливостями тощо, які 

впливають на культуру окремих суб’єктів господарювання, зокрема, 

господарських організацій. Дана обставина вимагає більш фундаментальних 

досліджень культури організацій, в її історичній, соціальній динаміці та 

взаємозалежності із іншими культурними рівнями; 2) пострадянську транзитну 

культуру можна охарактеризувати як таку, що частково поєднує у собі 

радянські культурні елементи (цінності патерналістської культури, 

колективізму), традиційно українські (частково пов’язані із православною 

етичною системою, не спрямовану на капіталістичну ефективність) та 

капіталістичні цінності, що запозичуються із західної культури; є гетерогенною 

(конфесійні, регіональні, національні відмінності). Для неї характерні 

відчуженість, атомізованість, конфліктність, суперечливість (внаслідок 

поєднання культурних елементів суспільств різного типу, регіональних 

відмінностей та ін..) та еклектичність; 3) культури організації та суспільства 

загалом не є автономними та ізольованими явищами, а здатні до 

взаємопроникнення та взаємозалежності. Організація, взаємодіючи із зовнішнім 

культурним середовищем виявляється сприйнятливою до його змін та впливів, 

набуваючи відповідних характеристик.   

Таким чином, при дослідженні конкретних соціальних механізмів 

формування та розвитку корпоративної культури в управлінні господарською 

організацією необхідно враховувати вплив на неї особливостей національної 
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культури, історичних передумов її становлення, сучасного її стану та того 

впливу, який на неї спричиняють глобалізаційні економічні та соціокультурні 

процеси, а також того комплексу соціальних та економічних факторів, 

джерелом яких є структура зовнішнього середовища. Зважаючи на незначну 

кількість досліджень особливостей культури транзитивного суспільства та її 

впливу на окремі організації, для соціології відкривається широке поле для 

досліджень та розвитку теоретичних засад вивчення корпоративної культури.   

Висновки до розділу 2 

У другому розділі «Корпоративна культура господарської організації як об’єкт 

управління» визначено основні засоби діагностики корпоративної культури, з’ясовано її 

роль і місце в системі управління господарською організацією, виявлено сукупність 

принципів та соціальних механізмів формування, відтворення і розвитку корпоративної 

культури, а також запропоновано соціологічні критерії їхньої типологізації.  

Доведено, що під час дослідження господарських організацій застосовуються як 

відносно традиційні дослідницькі стратегії (наприклад, case-study) і методи (опитування, 

інтерв’ю, соціологічне спостереження), так і відносно нові дослідницькі стратегії, зокрема 

такі як соціальний аудит. Виходячи з цього, основу дослідницького інструментарію щодо 

вивчення характеру корпоративної культури склав модифікований опитувальник 

К. Камерона та Р. Куїна. Крім того, даний інструмент містив блоки відповідних питань для 

ідентифікації типів лідерства, цільової узгодженості в організації, інтегрованості соціальної 

системи, уявлення про її майбутнє та сприйняття змін у транзитивній фазі функціонування 

господарської організації.  

Отримані результати дали змогу визначити двоїстість положення корпоративної 

культури в системі управління господарським утворенням: з одного боку, вона формує 

свого носія, а з іншого – є залежною від нього. Крім цього, корпоративна культура є 

одночасно як об’єктом управління, так і потужним засобом останнього. Як об’єкт 

управління корпоративна культура здійснює управлінський вплив на стратегічне 

планування, визначення стратегічної мети, а також на ухвалення стратегічних рішень. При 

цьому використовуються такі методи формування корпоративної культури, як 

адміністративні, економічні, соціально-психологічні,  символічні. Виявлено, що ступінь 
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впливу означених методів та інструментів управління корпоративною культурою залежить 

від сформованості корпоративної моделі управління культурою, серед яких автором 

виділено такі: управління за допомогою міфів та історій про героїв і антигероїв, управління 

за допомогою зовнішніх тренінгів та семінарів, управління культурою «знизу», тобто 

культурна динаміка є результатом самоорганізаційних процесів, що протікають у 

соціальній системі господарської організації. Як засіб управління корпоративна культура 

виявляє себе в таких функціональних площинах: 1) забезпечення соціальної інтеграції та 

комунікації, соціалізації, накопичення та передачі суспільної пам’яті; 2) регуляції взаємодій 

та розвитку людського потенціалу, відтворення цінностей і зразків корпоративної 

поведінки, а також їх збереження та продукування, формування і досягнення цілей 

господарської організації. 

На основі отриманих результатів виявлено, що формування та розвиток 

корпоративної культури відбувається на основі сукупності відповідних принципів, які 

поділяються, на думку здобувача, на три групи: внутрішні (зумовлені активністю членів 

господарської організації як суб’єктів культурного розвитку); зовнішні (зумовлені стилем 

суб’єктів управління господарською організацією стосовно персоналу); синтетичні (що 

синтезують у собі два попередні принципи). Водночас проведений аналіз показав, що у 

процесі формування конкретних типів корпоративної культури як чинників управління 

господарською організацією задіяний цілий комплекс соціальних механізмів, які 

класифіковано за такими критеріями: 1) за природою механізму – стихійні (природні) та 

проективні (штучні) механізми; 2) за приналежністю до зовнішнього або внутрішнього 

середовища на ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні); 3) за рівнем комплексності 

механізми бувають сингулярні (специфічні) та комплексні (універсальні). 
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РОЗДІЛ 3: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЛІ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

3.1. Соціологічне обстеження стану і перспектив розвитку корпоративної 

культури в управлінні вітчизняними господарською організацією 

державної і приватної форм власності  

Визначення особливостей культури господарських організацій, її 

специфічних характеристик, які складають «індивідуальність» організації, у 

взаємозв’язку із економічними показниками функціонування даних утворень 

вимагає відповідного дослідницького ресурсу, а також застосування 

уніфікованої та комплексної методології дослідження. Саме тому, для 

складення загального профілю корпоративної культури в управлінні 

господарськими організаціями актуальним методом являється експертне 

опитування, що дозволяє не лише висвітлити сучасний стан корпоративної 

культури вітчизняної господарської організації, але й визначити пріоритетні 

напрями її сучасного розвитку. Подібного роду знання є доволі важливими при 

розробці державної політики у господарській сфері, насамперед у сфері 

підприємницької діяльності.  

Таким чином, опитування експертів по роботі з роботодавцями 

Державної служби зайнятості України основною мало на меті визначення 

загального рівня розвитку корпоративної культури в управлінні 

господарськими організаціями України. Тому при узагальненні отриманих 

даних свідомо не здійснювалося порівняння між різними господарськими 

організаціями, що в основному не суперечило поставленим цілям та загальній 

меті дисертаційного дослідження.   

Основними перевагами опитування саме експертів державної служби 

були насамперед їхня компетентність, обізнаність щодо особливостей тих 

організацій, з якими вони співпрацюють, а найголовніше їх позиція 

об’єктивного спостерігача або, використовуючи термінологію Г. Зіммеля, 

«чужого» (das Fremde)  [189]. Це дало змогу зменшити фактор суб’єктивності в 
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оцінках корпоративної культури, завдяки відсутності «організаційного 

патріотизму», залежності експертів від керівництва оцінюваних організацій та 

взагалі, від їх включеності у специфічне організаційне соціокультурне 

середовище, яке так чи інакше здатне впливати на поведінку респондентів.   

Натомість, проведене опитування торкалось саме тих господарських 

організацій, які на думку експертів були успішними в їхніх регіонах. Отже, 

отримані результати опитування відображають реальний стан корпоративної 

культури господарських організацій, що продовжують свою доволі ефективну 

діяльність навіть у складних умовах системної кризи. Більше того, результати 

аналізу отриманих даних, відповідно до сформованих комплексних індикаторів 

дозволили скласти доволі цілісне уявлення щодо актуального та бажаного стану 

корпоративної культури в управлінні вітчизняними господарськими 

організаціями. Табличні дані містять також результати дослідження 

транспортного підприємства, основна функція яких у даному параграфі не 

порівняльна, а демонстраційна.           

Перейдемо до більш докладного обговорення результатів експертного 

опитування за відповідними тематичними блоками, що складали комплексне 

уявлення про стан корпоративної культури в управлінні господарськими 

організаціями.   

Адаптивність організації. Адаптивність українських господарських 

організацій перебуває на досить низькому рівні, хоча спостерігаються й 

позитивні моменти, пов’язані з впровадженням нових технологій виконання 

роботи. Водночас, загальна адаптивність  оцінюваних організацій є не 

виразною, що вказує на низьку налаштованість трудових колективів до змін, 

яких потребує ринкове середовище. Це означає консервативність культури, її 

недостатню адаптивність, що може стати серйозною перешкодою для розвитку 

організацій. Подібна тенденція спостерігається на транспортному підприємстві, 

де запропоновані індикатори ще менш виражені. Ефективність запропонованих 

індикаторів досить високо оцінена, не тільки експертами СЗУ, але й експертами 
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з числа керівників. Спільним є висока оцінка важливість використання нових 

методів роботи.  

Налаштованість на постійні новації у роботі оцінена експертами ДСЗУ 

найбільше, тоді як орієнтація на «спокійні» умови функціонування найменше 

(4,7 та 3,7 відповідно). Таким чином, можна сказати, що на думку експертів 

ДСЗУ ефективність організації залежить від її готовності до «турбулентних 

умов» та здатності відповідати на швидкі зміни кризогенного середовища. 

Низька оцінка параметрів адаптивності у експертів ТП може свідчити про 

загальну орієнтацію підприємства на стабільність та не готовність до постійних 

«подразнень». Орієнтація організацій на стабільність та контрольованість є 

відповіддю на ентропію зовнішнього середовища та певним намаганням 

досягти балансу із ним, що притаманно будь-яким соціальним системам. 

Головною небезпекою такого становища є відсутність мотивів до розвитку, що 

крім інших причин є наслідком ресурсної неспроможності організацій до 

стратегічного розвитку.  

Перед організаційною наукою, таким чином, постає надзвичайно складна 

потреба наукового забезпечення шляхів розвитку організацій в умовах 

ресурсної недостатності. 

Отже, попри нечіткість актуальної культури, чітко виявляє себе 

орієнтація на новаторство (як за оцінками експертів ДСЗУ, так і експертів 

транспортного підприємства) та організаційну гнучкість, що є 

взаємопов’язаним.   

Табл. 6. Адаптивність організації    

 

Характеристики 

Експерти ДСЗУ Експерти транспортного 

підприємства 

Актуальний 

стан 

Бажаний 

стан 

Актуальний 

стан 

Бажаний 

стан 

Організація працює ефективно тільки за 

умови, коли «все спокійно» 

3,3 3,7 3,4 3,6 

Ця організація дуже гнучка і легко 

змінюється під впливом зовнішніх 

факторів 

3,4 4,5 3,3 2,7 

Спроби змін в організації не зустрічають 

з опору з боку працівників 

3,4 4,2 2,9 3,5 

Ця організація постійно використовує 

нові, поліпшені технології виконання 

роботи 

4 4,7 3,2 4 
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Організаційне навчання. Стан організаційного навчання на українських 

підприємствах залишається низьким, що підтверджується результатами 

глибинних інтерв’ю, під час яких лише один експерт був задоволений 

ситуацією із організаційним навчанням, яке відбувалось завдяки організації 

вебінарів, можливістю для персоналу безкоштовно проходити курси 

підвищення кваліфікації, брати участь (інколи за власний рахунок) у 

конференціях тощо. Найбільш складна ситуація в цьому аспекті склалася на 

комунальних підприємствах, де із навчальних програм реалізуються в 

основному інструктажі з охорони праці. Внаслідок відсутності інших 

навчальних програм та плинністю кадрів дефіцитними стали спеціалісти у 

багатьох сферах. «Треба робити ремонт, а ніхто не знає як», «немає людей, які 

можуть працювати з такою технікою», зазначали експерти. В українській філії 

російської IT-компанії ситуація із підвищенням професіоналізму співробітників 

також складна. За словами експертів основний принцип: «Хочете учитись – 

учіться за свій рахунок».  

Усі без винятку експерти відмітили, що можливість підвищувати 

співробітниками професійний потенціал є одним із основних засобів для 

організації забезпечувати свою адаптивність, можливість «не відставати» у 

організаційному та технологічному плані, забезпечуючи свою конкурентність, 

здатність «іти в ногу із часом», «не програвати конкуренцію».  

Варто також відзначити, що вісім із десяти експертів відмітили, що 

можливість постійного навчання є також важливим стимулом залишитись 

працювати в організації, навіть за умови зниження її успішності. Натомість 

важливість цього аспекту корпоративної культури є досить значимою для 

роботи у кризогенному середовищі. Усі індикатори організаційного навчання 

отримали достатньо високі оцінки експертів ДСЗУ, також досить високо 

експертами транспортного підприємства оцінені такі параметри як вкладення 

капіталу у підвищення кваліфікації персоналу та навчання, як важлива мета 

щоденної роботи.   
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Можемо підсумувати, що забезпечення постійного навчання повинне 

стати пріоритетним для українських організацій, які зацікавлені не лише у 

своїй конкурентоспроможності, але й у важливому мотиваційному 

інструменті. Натомість, актуальний стан організаційного навчання 

залишається незадовільним, що являється потенційним джерелом втрати 

інтелектуального потенціалу організацій, а також унеможливлює його 

відновлення та розвиток. Це призводить до відсутності антикризового 

потенціалу господарських утворень та їх спроможності адекватно реагувати на 

загрози як ендогенного, так і екзогенного характеру. 

Табл. 7. Організаційне навчання 

Характеристики Екперти ДСЗУ Експерти транспортного 

підприємства 

Актуальний стан Бажаний стан Актуальний 

стан 

Бажаний  

стан 

Невдачі як можливість 

для навчання та 

вдосконалення 

3,3 4,4 3,2 3,7 

Вкладання капіталу у 

підвищення кваліфікації 

працівників 

3,4 4,5 2,9 4,3 

Навчання – важлива 

мета щоденної роботи 

3,4 4,5 3,1 4,1 

Зростання професійного 

потенціалу персоналу 

3,9 4,6 2,9 3,9 

 

Пріоритетні цілі організацій. Цілі організації складають собою 

комплекс із різною мірою вираження тієї чи іншої цілі. 

Найбільш пріоритетною метою сучасних українських господарських 

організацій являється забезпечення стабільного та контрольованого ходу 

роботи, що є природним у невизначених умовах. Цей показник найбільш 

виражений з інших (4,3). Домінування цінності стабільності та 

контрольованості над іншими в структурі культури також може означати те, що 

організації у першу чергу занепокоєні власним виживанням, тоді як інші 

напрями роботи розглядаються менш значимими на фоні необхідності 

задовольни мити базові організаційні потреби. На його основі цього показника 

можна і припустити те, що характер керівництва організаціями також 

відповідатиме потребі стабілізації.    
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Також дослідження зафіксувало, що орієнтація на розвиток колективу не 

являється пріоритетною ціллю українських організацій (її актуальний стан 

оцінений у 3,8 бала), хоча для роботи у кризогенному середовищі вона набуває 

високої значимості (4,6 бала). Також високу значимість набуває орієнтованість 

на стабільність та контрольованість функціонування (4,6 бала), а найменшу – 

перемога у конкурентній боротьбі (4,1 бала). Також пріоритетною ціллю 

повинен бути розвиток нових методів та технологій роботи (4,5).  

Аналіз пріоритетності організаційних цілей свідчить про те, що у цільовій 

структурі переважає забезпечення базової потреби господарської організації – її 

стабілізації у нестабільному середовищі. На цьому тлі інші цілі дещо втрачають 

свою актуальність. Дану обставину, отже, можна розглядати як одну із причин 

неможливості інтенсифікації прогресу соціально-господарських утворень.   

Досить чіткою є орієнтація українських господарських організацій на 

контрольованість та стабільність функціонування, яке, крім цього, на думку 

експертів являється важливим фактором позитивного впливу на успішність 

організації в кризових умовах. Найбільш значимими у цьому блоці показників 

також являються розвиток персоналу та постійна модернізація господарської 

організації.    

Табл. 8. Пріоритетні цілі організації  

 

Характеристики 

Експерти ДСЗУ Експерти транспортного підприємства 

Актуальний стан Бажаний стан Актуальний  

стан 

Бажаний  

стан 

Розвиток колективу, 

збереження його 

цілісності 

3,8 4,6 3,2 3,8 

Розвиток нових 

методів і технологій 

роботи 

3,9 4,5 3,4 4 

Перемога у 

конкурентній 

боротьбі 

3,9 4,1 3 4 

Стабільне та 

контрольоване 

функціонування 

4,3 4,6 3,4 4 

 

Залученість персоналу. На нашу думку, результатом неефективної 

кадрової політики являється низький рівень такого важливого комплексного 

показника як залученість персоналу. Саме цей показник, на нашу думку, і 
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визначає корпоративність як «спільність долі», демонструє рівень інтеграції 

соціальної системи, узгодженість групових та індивідуальних цілей. Таким 

чином, готовність заради організації жертвувати власними інтересами 

притаманні українським підприємства всього на рівні 2,9 бала, тоді як 

найвищий показник у відчутті належності до колективу (3,8). У кризових 

умовах важливість даних показників зростає. Важливість відчуття належності 

до колективу оцінена у 4,5 бали, що дає підстави стверджувати те, що саме 

таким чином реагують соціальні системи на нестабільність умов свого 

існування. Актуальність солідаризації соціальних спільнот завжди зростає в 

періоди трансформацій або затяжних соціальних, культурних, економічних 

криз та являється природним соціальним механізмом подолання кризових 

явищ. Цю думку також висловлює В. Ядов: «Людина відчуває глибоку потребу 

бути причетним до спільноти собі подібних. Кризові умови загострюють 

стремління до групового захисту, солідарності, пошуку стабільності, підтримці 

самоповаги. […] Ідентифікація з найближчим оточенням у сім’ї, з друзями, з 

колегами висуваються сьогодні на перший план – домінуючу роль відіграють 

контактні групи» [180, с. 13].    

 Таким чином, за умов низької залученості для організацій ускладнюється 

процес управління персоналом, його розвитком та збереженням, адже при 

низькій залученості, організація із своїми декларованими цілями та потребами 

залишається поза сферою інтересів працівників, що, природно, ускладнює 

процес ціледосягання та стабілізації функціонування. Першочерговим 

завданням для керівництва являється в такому разі робота із зацікавлення 

персоналу долею організації, інтеграції усіх елементів системи, задля зниження 

рівня протиріч та дисфункціональних явищ. Але, не слід забувати, що 

залученість до організації впливає і на комфортність роботи для працівників, 

що є важливим гуманітарним виміром роботи підприємств. 

 При цьому, відчуття належності до колективу являється найбільш 

важливим фактором залученості для роботи в кризових умовах. Загалом, це 

відповідає базовим потребам людини. Актуальний стан цього показника 
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являється дещо нижчим від бажаного, але переважає над іншими, як в оцінках 

експертів ДСЗУ, так і ТП. «Антикризова» ефективність організації також 

залежить від того, наскільки вона здатна забезпечити у персоналу відчуття 

єдності його праці та організаційних цілей.    

Табл. 9. Залученість персоанлу 

Характеристики Експерти ДСЗУ Експерти транспортного 

підприємства 

Актуальний стан Бажаний стан Актуальний 

стан 

Бажаний стан 

Співробітники жертвують 

інтересами заради 

організації 

2,9 4 2,7 3,5 

Співробітники 

сприймають орг.цілі та 

проблеми як власні 

3,3 4,2 2,9 3,6 

Відчуття зв’язку між 

своєю роботою і цілями 

організації 

3,6 4,3 2,8 3,4 

Співробітники відчувають 

належність до колективу 3,8 4,5 3,1 4 

 

Характер прийняття рішень. Характер прийняття рішень важливий 

показник залученості працівників до організації власної праці та управління 

організацією. Цей аспект має важливе соціальне значення, адже не лише 

демонструє роль працівників в організації, але й характер відносин між 

соціальними позиціями у організації, що показують рівень соціальної 

справедливості та демократичності системи управління в організації, загалом її 

характеру.  

 На українських підприємствах спостерігається досить посередній рівень 

колегіальності та залученості працівників до управління організаціями: всього 

3,1 бала. Тоді як даний аспект роботи підприємства набуває дещо більшої 

значимості для успішного функціонування у нестабільному та кризовому 

середовищі: 4,2 бала, що також не можна назвати високо значимим. 

 Отже, за показником участі працівників у прийнятті організаційних 

рішень, можна зробити висновок, що українські підприємства 

характеризуються певною відчуженістю персоналу від управлінської системи. 

Це також свідчить про недостатню інтегрованість соціально-господарських 

систем та її певну розбалансованість. У соціальному вимірі така ситуація є 
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досить небезпечною в аспекті можливості працівниками впливати на умови 

власної праці, зокрема, та основних засад функціонування їх організації, 

загалом. Також, бажаність цього виміру на думку обох груп експертів є не 

досить високою, що свідчить про невисокий рівень усвідомленості в 

українському суспільстві цієї важливої соціальної проблеми.  

Табл. 10. Роль працівників у прийнятті рішень 

Характеристики Експерти ДСЗУ Експерти транспортного 

підприємства 

Актуальний стан Бажаний стан Актуальний стан Бажаний стан 

Усі важливі рішення у 

цій організації 

приймаються із 

залученням працівників 

3,1 4,2 2,7 3,7 

   

Тип лідерства. На основі цільового комплексу організації, на нашу 

думку, можна судити про характер керівництва, адже саме ця група визначає 

напрями роботи організації та організує трудовий процес на досягнення 

поставлених цілей. Стратегічна орієнтація організації, природно вимагає 

відповідного типу лідерства. Таким чином, для розуміння стану культури та її 

загальної орієнтації, необхідно ідентифікувати відповідний тип. 

Отже, українські господарські організації за типом лідерства тяжіють до 

координованості, стабільності, контролі за виконанням планів, обов’язків. Так 

58% респондентів ДСЗУ впевнені, що українським організаціям притаманний 

«координаційний» тип лідерства. Саме цей тип орієнтований на забезпечення 

стабільності та контрольованості господарської організації, що цілком 

узгоджується із такими показниками як пріоритетність цілей, які також 

демонструють орієнтованість організацій на стабілізацію. Але сучасні 

соціально-економічні умови виносять свої вимоги, які полягають у першу чергу 

у необхідності організаціям перебувати у постійній динаміці, певній 

економічній агресивності, налаштованості на постійну нестабільність та 

необхідність перманентного вдосконалення. Дана теза підтверджуються тими 

оцінками, які отримали відповідні виміри корпоративної культури. Так як саме 

лідерство, як культурний та організаційний феномен, спричиняє визначальний 

вплив на розвиток організацій та пріоритетні напрями їх розвитку, то і 
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важливість даного елементу культурної системи для сучасного корпоративного 

управління має безпрецедентне значення.  

Так на думку експертів, у кризових умовах тип лідерства повинен бути 

новаторським (41%), що також в основному відповідає попереднім значенням 

відповідних показників. Іншим затребуваним лідерським типом є ринковий 

(32%), що цілком природно для організаційних утворень, функціонуючих у 

відповідності до вимог конкурентної ринкової економіки. Але стосовно 

ринкового типу необхідно зауважити, що ринковий тип корпоративної 

культури і лідерства за своєю природою тяжіє до дегуманізації, внаслідок 

потенційної гіпертрофії капіталістичного принципу максимізації. Стосовно 

цього відома російська публіцистка М. Восканян зазначає: «Замість 

перетворення праці в творчу, замість ініціативи до саморозвитку (про що 

говорили глашатаї постіндустріалізму тридцять років тому), спостерігається 

зовсім протилежне. Потрібна просто ефективність. А вона досягається методом 

примітивізації того, що відбувається в бізнесі та на виробництві. […] 

Корпорації люблять повну передбачуваність майбутнього, розвивають 

технології контролю. У такій системі майже немає місця творчості і «живій 

системі», здатної варіативно йти за різними напрямками» [24]. У таких 

обставинах людина у системі корпоративного управління представляє собою 

«функцію», покликану забезпечувати максимальну економічну ефективність.  

Хоча загалом такі лідери найбільш актуальні в умовах постійно 

змінюваного середовища, адже орієнтовані на адаптивність організації та її 

конкурентоспроможність. Важливо відмітити, що новаторський тип керівника 

досить значимий і на транспортному підприємстві та «ділить» першу сходинку 

із координаторським типом.    

 Отже, на основі аналізу лідерства, культуру сучасних українських 

господарських організацій типологічно можна віднести до культури 

координації (формалізованого типу), яка характеризується загальною 

орієнтацією на стабільність та контрольованість. Натомість, найбільш 

актуальними у кризових умовах виявляються відповідно типи новаторського та 
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ринкового характеру. Корпоративна культура який відповідають такі лідерські 

типи, очевидно, орієнтована на динамічність, новаторство, розвиток, 

економічну агресивність та націленість на результат. Але також не можна 

однозначно стверджувати, що координаційний тип не є ефективним у складних 

умовах. Культурні типи, у тому числі, і лідерство, як частина корпоративної 

культури, тісно пов’язані із специфікою самої організації та тією 

господарською нішею, у якій функціонують організаційні утворення. Тому 

формування того чи іншого лідерського типу залежить від об’єктивних умов 

існування організації.        

 

Рис.2.  Типи лідерства 

Таким чином, результати опитування продемонстрували певні характерні 

ознаки культурного становища українських господарських організацій, а також 

дозволило намітити контури «антикризової культури». Основні висновки 

можна здійснити такі:  

1) Культура українських господарських організацій характеризується 

певною нерозвиненістю. Корпоративна культура досі не набула чіткості. 

Елементи культурної системи слабко виражені («вони є і їх немає»).  

2) Більшість із запропонованих індикаторів набувають більшої значимості 

для ефективної роботи організацій у складних соціально-економічних умовах. 

В уявленнях експертів, ефективна культура прагне до універсальності, при 
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тому, що майже за усіма індикаторами їх мінімальні та максимальні оцінки не 

мають великої різниці.  

3) Адаптивність українських організацій перебуває на досить низькому 

рівні. Втім, за оцінками експертів ДСЗУ індикаторів адаптивності можна 

побачити, що українські підприємства намагаються впроваджувати нові 

технології виконання роботи. Але загальна адаптивність не виражена, трудові 

колективи мало налаштовані на змінюваність, що означає консервативність 

культури, її недостатню адаптивність, що може бути серйозною перешкодою 

для розвитку організацій.  

4) Актуальний стан організаційного навчання залишається незадовільним, 

що являється потенційним джерелом втрати інтелектуального потенціалу 

організацій, а також унеможливлює його відновлення та розвиток. Це 

призводить до відсутності антикризового потенціалу господарських утворень та 

їх спроможності адекватно реагувати на загрози як ендогенного, так і 

екзогенного характеру.  

5) У цільові структурі переважає забезпечення базової потреби 

господарської організації – її стабілізації у нестабільному середовищі. На цьому 

тлі інші цілі дещо втрачають свою актуальність. Дану обставину, отже, можна 

розглядати як одну із причин неможливості інтенсифікації прогресу соціально-

господарських утворень.  

6) Актуальний значення ідентифікації із колективом переважає над 

іншими. За показником участі працівників у прийнятті організаційних рішень, 

можна зробити висновок, що українські підприємства характеризуються 

певною відчуженістю персоналу від управлінської системи. Це також свідчить 

про недостатню інтегрованість соціально-господарських систем та її певну 

розбалансованість. Бажаність цього виміру на думку обох груп експертів є не 

досить високою, що свідчить про невисокий рівень усвідомленості в 

українському суспільстві цієї важливої соціальної проблеми.  

7) на основі аналізу лідерства, культуру сучасних українських 

господарських організацій типологічно можна віднести до культури 
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координації (формалізованого типу), яка характеризується загальною 

орієнтацією на стабільність та контрольованість.  

8) На основі уявлень експертів про найбільш важливі культурні виміри 

для функціонування господарської організації у кризових умовах, можна 

намітити контури «антикризової корпоративної культури»: по-перше, в аспекті 

адаптивності, антикризова культура орієнтована на новаторство та 

організаційну гнучкість; по-друге, важливим антикризовим та мотивуючим 

фактором являється можливість для постійного вдосконалення, навчання та 

підвищення персоналом свого професіоналізму; по-третє, першочерговим 

завданням господарської організації у кризових умовах є забезпечення 

координованості та контрольованості системи, так би мовити, взяття ситуації 

під контроль. Значимими у цільовому комплексі також являються  розвиток 

персоналу та постійна модернізація господарської організації; по-четверте, 

ідентифікація із колективом являється найбільш важливим фактором 

залученості для роботи в кризових умовах. Крім цього також важливим 

являється здатність організації забезпечити у персоналу відчуття єдності його 

праці та організаційних цілей. По-п’яте, найбільш бажаним лідерським типом є 

новаторський та ринковий. Але формування того чи іншого лідерського типу 

залежить також від об’єктивних умов існування господарської організації: її 

цілей, господарської ніші, власності тощо. Тому актуальним типом залишається 

координуючий, про що свідчить дослідження комунального транспортного 

підприємства.       

3.2. Особливості формування корпоративної культури в системі 

управління господарської організації сфери обслуговування 

Комунальні підприємства у сучасній Україні перебувають у досить 

складних умовах, які є наслідком не лише загальним станом соціокультурної та 

економічної сфери, які піддаються частим дестабілізуючим кризовим впливам, 

але й в наслідок неефективної державної політики, від якої комунальні 

підприємства залежать чи не найбільше. Багато з таких підприємства залежать 

від державних дотацій, які у сучасних умовах виконують функцію скоріше 
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«підтримання життя», ніж забезпечення матеріальної та фінансової бази для 

прогресивного розвитку відповідних організацій. У таких обставинах, 

комунальні підприємства позбавлення ресурсів для проведення заходів щодо 

розвитку власної культури, колективів, оновлення матеріального рівня 

культури. Таким чином, перед керівниками таких депресивних організацій 

постають у першу чергу фундаментальні потреби виживання, а перед 

соціологією організацій та управління розробка ефективних засобів управління 

культурою в умовах ресурсної недостатності організацій.   

Досить типовим комунальним підприємствам являється одне із 

комунальних транспортних підприємств м. Хмельницього.   

Культура досліджуваного підприємства відрізняється невиразністю, 

певною розмитістю і деякої чіткості набуває лише в окремих аспектах. Значною 

мірою це стосується і уявлень про ефективність культури у кризових умовах. 

Крім цього, загальна культурна ситуація на підприємстві вимагала 

комплексного дослідження та впровадження ряду практичних заходів, що 

мотивувалось виникненням конфліктної ситуації в організації та вимагало 

виконання оперативних дослідницьких та соціально-інженерних завдань. 

Дане підприємство являється транспортним, що обслуговує маршрути 

громадського транспорту. Форма власності комунальна. Фінансування, в 

основному, за рахунок дотацій із Державного бюджету. Можливості 

отримувати фінансування за рахунок власної економічної діяльності – 

обмежені. Підприємство збиткове. Для нього характерним є довгострокова 

затримка заробітної плати. Трудовий колектив налічує приблизно 800 чоловік, 

для нього властива значна плинність кадрів. Матеріальний рівень культури 

застарілий та зношений. Це стосується і рухомого складу підприємства.   

В даній організацій була здійснена спроба утворення неформальної 

профспілки (за умов наявності первинної профспілкової організації) деякими 

членами трудового колективу, що призвело до стану соціальної напруги. 

Працівники намагалися дискредитувати керівництво та звинуватити його у 

присвоєні коштів. У відповідь на дану обставину, адміністрація вирішила 
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залучити до вирішення конфлікту третю сторону. Найбільшого загострення 

конфлікт набув в рамках стихійних мітингів (які носили анти- та про-керівний 

характер), на яких чітко окреслились межі конфліктуючих груп та їх чисельне 

співвідношення, що було не на користь альтернативній профспілці.  

Проаналізувавши ситуацію, яка склалася, був запропонований ряд 

заходів, основною метою яких була стимуляція низових ініціатив працівників 

по підношенню до підвищення рівня прозорості діяльності керівництва.    

Варто наголосити, що основною вимогою до керівництва, було 

виключення адміністративного впливу на процес. Таким чином, роль 

адміністрації полягала у стимулюванні самоорганізаційних процесів, внесенні 

конструктивних ініціатив та контролі.     

Таким чином, було запропоноване створення примирної комісії 

(відповідно до ст.. 8, Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» із представників конфліктуючих сторін. 

Основними функціями комісії були моніторинг роботи усіх підрозділів 

підприємства та створення відкритої бази інформації щодо діяльності 

керівництва та стану справ на підприємстві. Для реалізації цієї мети було 

ініційоване зібрання трудового колективу за участю усіх конфліктуючих сторін, 

на якому і була винесена пропозиція про створення комісії, яка, втім, 

створеною не була. Але в результаті групового обговорення проблеми, 

конфлікт вичерпав потенціал до подальшого розгортання.  

Крім цього були запропоновані та реалізовані заходи іміджевого 

характеру. Так стала доступною інформація про благодійницьку діяльність 

керівника підприємства, як персоніфікації влади на підприємстві. Основною 

метою було відновлення іміджу керівництва. Також поширювались матеріали 

ЗМІ про здобутки керівництва за останні роки, що додатково інформувало 

персонал щодо професійні якості керівної ланки.     

У ході розгортання конфлікту виявились важливі характеристики 

культури підприємства. Так основною ціллю лояльної до керівництва більшості 

у цьому конфлікті була зупинка дестабілізуючих підприємство процесів. 
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Подальше дослідження підтвердило загальну орієнтованість колективу на 

стабільну та добре координовану роботу підприємства. 

Провівши ряд глибинних інтерв’ю із представниками колективу, стало 

очевидним, що на підприємстві існували передумови конфліктної ситуації. 

Зокрема, керівна група була дещо закритою, що утруднювало циркуляцію 

інформації, яка, втім, не замовчувалась та не приховувалась. Але з практики 

управління були вилучені щотижневі обговорення з колективом справ на 

підприємстві. У поєднанні із скрутним становищем дотаційних планово-

збиткових організацій, виникла складна соціокультурна ситуація недовіри. 

Крім цього, глибинні інтерв’ю дозволили ідентифікувати організаційного героя 

(колишнього керівника), який ввів у практику підприємства колективне 

обговорення організаційних проблем. 

Після проходження активної фази конфлікту було проведене експертне 

опитування працівників (опитано 30 респондентів із різних функціональних 

підрозділів та рівнів організаційної ієрархії. Опитування проводилось шляхом 

стандартизованого інтерв’ю).  

Метою проведення діагностичних заходів в організації являється 

ідентифікація проблемних зон у системі організаційних взаємодій, а також 

визначення основних соціокультурних передумов виникнення конфліктних 

ситуацій. Основними дослідницькими завданнями у таких умовах стали: 1) 

визначення рівня довіри до керівної ланки підприємства; 2) рівень свободи 

висловлювань; 3) узгодженість цілей організації та персоналу; 4) ідентифікація 

основних показників культури за модифікованою методикою Камерона-Куїнна; 

5) ідентифікація бажаного типу лідерства.   

Рівень довіри до керівництва ТП. Отже, в основі конфліктної ситуації 

лежала недовіра до керівництва з боку частини колективу. Тому, проблема 

довіри в організації є виразником не лише власне довіри колективу до 

управлінської ланки, але й є важливим індикатором соціальної інтеграції 

системи. Рівень довіри, врешті решт демонструє взаємопроникність різних груп 

в організації та їх здатність до ефективної співпраці. Також варто відзначити, 
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що рівень довіри значно впливає на конфліктогенність внутрішнього 

середовища організації. Говорячи про культурний вимір довіри в організації, 

варто згадати Ф. Фукуяму, який стверджував, що без довіри співпраця у 

господарській сфері можлива лише в рамках формальних правил і 

регламентації [152, с. 28]. Для конкретної організації  це означає, чи здатна вона 

виходити на більш високий рівень розвитку, порівняно із детермінізмом 

організаційної культури – рівень корпоративності, чи здатна вона знімати 

протиріччя інтересів у середині персоналу та між персоналом і організацією 

загалом.   

Організаційна довіра, отже, є відображенням корпоративної культури, 

адже ґрунтується на спільності історії персоналу та керівництва, інформації, 

отриманій за період спільної праці. Якщо ж такої спільної історії немає, то 

завданням керівників являється поширення та засвоєння персоналом історії 

організації та її міфології. Доступність інформації щодо професійного досвіду і 

заслуг для нових працівників, у тому числі соціального характеру, являється 

початковою точкою у встановленні довірчих відносин між новими та 

«старими» парцівниками, а також в організації загалом [101]. В аспекті 

формування лідерства та іміджевих характеристик керівника довіра є 

визнанням високих якостей лідера, заслуг і повноважень, визнання 

необхідності, правильності та результативності його діяльності. Це внутрішня 

згода із носієм авторитету, готовність діяти відповідно до його установок. У 

цьому випадку, довіра виступає потужним стимулом до діяльності без 

застосування примусу, що у свою чергу означає інтеграцію персоналу із 

лідером. Отже, довірчі відносини демонструють те, що керівники та підлеглі 

роблять спільну справу, ідуть до однієї мети. У цьому і виявляється 

інтегрованість системи, у якій функціональне та групове різноманіття сприяє 

синергетичності організації.  Рівень довіри працівників до керівництва 

організації було запропоновано оцінити за 5-ти бальною шкалою, де 1 – зовсім 

не довіряють, а 5 – повністю довіряють. На досліджуваному нами підприємстві 
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Рис. 3. Довіра до керівництва

рівень довіри до керівної ланки досить чітко продемонстрував загальний стан 

справ у колективі. 

На підприємстві склався досить низький рівень довіри до керівництва, 

при чому найменша довіра спостерігається до керівництва у цілому (3 бали), 

трішки більший показник у керівників структурних підрозділів (3,4 бали). 

Найбільшою довірою користується керівник підприємства. Варто відзначити, 

що результати продемонстрували певну невизначеність персоналу щодо довіри 

до керівної ланки, що можна інтерпретувати як певний сумнів відносно 

керівництва.   

Крім цього важливим показником соціальної інтеграції та солідарності 

колективу є можливість вільно висловлювати свою думку, стосовно проблем 

організації, стан справ у ній. За даним показником на підприємстві складається 

також не зовсім однозначна ситуація. Хоча більшість опитаних експертів 

висловила впевненість, що на підприємстві можна вільно висловлювати свою 

думку, все ж значна невизначеність з цього приводу свідчить про 

неоднозначність ситуації та існуванні потенціалу для ускладнень.  
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Рис. 4. Можливість висловлювати свою думку, обговорювати проблеми підприємства 

Також варто відзначити, що ситуації знайшла своє вираження і під час 

глибинних інтерв’ю. Так усі без винятку респонденти висловлювали певний 

острах щодо розкриття своїх даних та побоювались відкрито говорити про 

керівників. Характерним було запитання типу: «Про це не взнають?». Або 

висловлювання на кшталт: «Про такого-то не розповідатиму» тощо.  

Інтеграція соціальної системи господарської організації виявляє себе 

перш за все у співвідношенні основних груп, характері їх взаємодії у процесі 

ціледосягнення. В даному аспекті варто підкреслити, що важливим елементом 

корпоративної культури є співвідношення цілей організації та цілей окремих 

груп, як формальних, так і не формальних. Інтеграція цілей – важливий 

показник організаційної інтеграції. Розбалансованість цільової системи є 

потенційним джерелом групових суперечностей як конфліктів цілей, 

співвідношення яких, крім іншого, на нашу думку, є також індикатором 

існування групових кордонів і як наслідок – субкультурності в системі 

культури організації. 

 Отже, одним із дослідницьких завдань на підприємстві була ідентифікація 

саме співвідношення групових цілей у процесі функціонування підприємства.  

Були отримані наступні результати. 
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  Рис 5. Інтеграція групових цілей 

Хоча більшість експертів впевнена у спільності цілей керівників та 

підлеглих, все ж майже третина експертів притримується іншої думки. Таким 

чином, на підприємстві інтеграція цілей не носить абсолютного характеру.   

Отже, проведені виміри демонструють наявність досить чітких передумов 

до виникнення подібних конфліктів. 

Адаптивність організації (Див. табл.. 6). Здатність організації до 

адаптивної поведінки залежить від актуального стану культури, адже саме вона 

налаштовує персонал до оперативного реагування на нестабільність 

середовища. Заміри цього аспекту культури продемонстрували невисокий 

рівень адаптивності.  

Дещо більшої значимості дані виміри культури набувають для 

ефективного функціонування у кризових умовах. Найбільш важливим, на 

думку експертів, являється необхідність використання поліпшених та нових 

методів роботи (4 бали). Власне, здатність організації змін, на думку експертів, 

має найменшу вагу в умовах кризи (2,7 бали). Дану обставину можна пояснити 

специфікою організації, яка принципово не орієнтована на постійні зміни. 

Орієнтація організацій на стабільність та контрольованість є відповіддю 

на ентропію зовнішнього середовища та певним намаганням досягти балансу із 

ним. Головною небезпекою такого становища є відсутність мотивів до 

розвитку, що крім інших причин є наслідком ресурсної неспроможності 

організацій до стратегічного розвитку. Перед організаційною наукою, таким 
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чином, постає надзвичайно складна потреба наукового забезпечення шляхів 

розвитку організацій в умовах ресурсної недостатності.     

Пріоритетні цілі організації (Див. Табл. 7). Отже, цілі організації 

складають собою комплекс із різною мірою вираження тієї чи іншої цілі. Так 

орієнтація на стабільне та контрольоване функціонування організації переважає 

над іншими цілями, особливо над орієнтацією на конкурентну боротьбу. 

Більшу значимість дані виміри набувають для ефективної роботи організації у 

кризових умовах. Однаковість оцінок можна трактувати як орієнтацію на 

універсальність цільового комплексу організації. 

На основі цільового комплексу організації, на нашу думку, можна судити 

про характер керівництва, адже саме ця група визначає напрями роботи 

організації та організує трудовий процес на досягнення поставлених цілей.  

Бажаний тип лідерства. Також на підприємстві був ідентифікований 

бажаний тип керівника (Див. Рис. N.). 

Разом із достатньо вираженою орієнтацією на стабільність та 

контрольованість функціонування організації у цілому, найбільш бажаним 

керівником виявляється той, хто власне і може забезпечити стабільність та 

контрольованість тобто «координатор». При цьому, тип «новатор» як і 

«новаторська» ціль організації набувають також значної ваги. Варто 

відзначити, що за описами організаційного героя респондентам в інтерв’ю, 

найбільш відповідний йому тип – координатор, тому що основною 

характеристикою героя було уміння успішно використовувати наявні в 

організації ресурси без активного залучення додаткових.    

Організаційне навчання. Оцінка культури за параметрами 

організаційного навчання продемонструвала досить складний стан у даному 

аспекті функціонування організації. Отримані результати вказують на те, що в 

організації навчання не відсутнє взагалі, але знаходиться на низькому рівні. Це 

підтверджується і результатами глибинних інтерв’ю. Респонденти 

неодноразово відмічали низьку кваліфікацію персоналу, при чому їх оцінки 

відрізнялись за рівнем різкості: від «мало уміють» до «безрукі». Інтерв’ю також 
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продемонстрували низьку мотивацію до навчання молодих представників 

персоналу: «вони не хочуть учитися, їх цікавлять тільки гроші».  

Не зважаючи на це, організаційне навчання, на думку експертів, є 

важливим фактором успішного функціонування у кризових умовах. Оцінки 

актуального стану за відповідними параметрами відрізняються від бажаного 

стану від 0,5 бала до 1,3 бала. Так актуальний стан параметру необхідності 

постійного підвищення кваліфікації персоналу становить 2,9 бала, тоді як його 

бажаний стан – 4,3 бала, що є досить значною різницею.  

Таким чином, організація навчання персоналу і підвищення його 

кваліфікації являється важливим напрямом вдосконалення культурної роботи 

підприємства.  

Залученість в організацію (Див. Табл. 9) – важливий показник інтеграції 

членів персоналу із організаційними цінностями та цілями, він демонструє 

також рівень інтегрованості системи. Отже, рівень залученості працівників 

знаходиться на досить низькому рівні, що підтверджується і у проведених 

глибинних інтерв’ю, в яких респонденти відмічали низьку зацікавленість у долі 

організації значної частини персоналу, значною мірою тієї, що не входить у 

ядро колективу. Із наведеної таблиці видно, що співробітники найменше 

відчувають зв’язок між своєю діяльністю та цілями організації (2,8 б.), а також 

мало сприймають організаційні цілі та проблеми власними (2,9 б.).  

Щодо значимості даних параметрів для ефективного функціонування в 

умовах кризи, то найбільшого значення набуває ідентифікації із колективом (4 

б.). Значимість інших оцінена від 3,4 до 3,6 балів, відповідно. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило виділити наступні 

проблемні зони у функціонуванні організації: 1) гостро експертами поставлено 

питання про відсутність або недостатність таких форм соціокультурної 

діяльності менеджерів, як: 1) курсів підвищення кваліфікації, внаслідок чого 

зберігається та відтворюється низький рівень кваліфікованості працівників; 2) 

впровадження ефективних мотиваційних систем в умовах низького ресурсного 

забезпечення організації, результатом чого є досить висока плинність кадрів; 
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3) кадрової політики в сфері адаптації нових працівників, наслідком чого 

являється збереження плинності кадрів та відтворюється досить значна 

дезінтеграція у колективі. В ході глибинних інтерв’ю були виявлені такі 

основні групи, як ядро колективу («ті, хто давно працює», «стара команда») та 

відносно нестабільна група нових і молодих працівників, які не завжди 

включаються у ядро. Неформальну структуру персоналу можна представити 

схематично: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Неформальна структура колективу 

Адаптація нових працівників відбувається завдяки інституту 

наставництва, який не має характеру формально укоріненої практики та мало 

залежить від керівництва. Можна стверджувати, що наставництво як механізм 

адаптації є залишком культурних практик, що у радянський час мали офіційний 

статус та були обов’язковими. У даний же період наставництво, в силу 

консервативності культурної системи відтворюється завдяки діяльності 

«старих» членів організації та з їх доброї волі. 

Крім того, наставництво у даній організації виявляє себе також як 

селекційний механізм. Включення у організаційне ядро уможливлюється 

завдяки відповідності «кандидата» субкультурі ядра. У відповідях респондентів 

дана обставина виявляє себе у таких висловлюваннях як «якщо поводити себе 

як людина», «людське відношення до роботи» та ін.. Лише за відповідності 

кандидата умовам, він отримує допомогу від інших членів колективу та стає 

повноправним його членом. 
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Таким чином, проведене комплексне дослідження культури комунального 

транспортного підприємства дозволяє зробити наступні висновки: 1) 

корпоративна культура на даному підприємстві характеризується невиразністю 

за основними показниками, що свідчить про її не сформованість, а скоріше – 

про деформованість, в результаті транзитивних явищ в українському 

суспільстві (перехід від радянської культури колективістського типу – до 

індивідуалістичної ринкового) та перманентних фінансових негараздів. 

Невиразність культури позначається також на не досить чітких уявлення про 

майбутнє.  

Крім цього, культура, відповідно до уявлень про бажане лідерство 

орієнтована на стабільність та координації, при цьому велике значення має 

орієнтація на новаторство, покращення системи навчання персоналу та 

підвищення його професійного рівня. Причинами цього являється у першу 

чергу застарілість матеріального рівня культури організації (техніка, фізичні 

умови праці та ін..), а також складність технологічних процесів у ході роботи 

організації, що вимагає відповідних кадрів. До основних характеристик також 

необхідно віднести також досить помітну соціальну та субкультурну 

фрагментацію підприємства, яка полягає у певній закритості керівної ланки та 

цільовій розугодженості між керівництвом та персоналом; 2) основними 

факторами, що не сприяють відновленню та розвитку культури, крім суто 

економічних, являється, по-перше відсутність цілеспрямованої культурної 

роботи в організації, системи управління кадрами, у тому числі, навчання, 

впровадження мотиваційних систем. Можна сказати, що «культурні залишки» 

функціонують в організації завдяки існуванню в соціальній структурі 

колективного носія культури – виокремленого нами ядра трудового колективу. 

Інтеграції соціальної системи не сприяє і відсутність системи адаптації нових 

працівників та, як наслідок плинність кадрів, на яку, крім цього, впливає погане 

економічне становище організації; 3) більшість опитаних у ході глибинних 

інтерв’ю респондентів підтвердили важливість корпоративної культури як 

стратегічного інструменту управління господарською організацією та 
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необхідністю культурного розвитку. Важливо зазначити, що у респондентів, 

попри розуміння важливості культурної складової, все ж відсутнє чітке 

розуміння поняття корпоративної культури, яке полягає в основному в 

розумінні корпоративної культури як системі культурно-масових заходів.      

На основі дослідження були розроблені рекомендації щодо усунення 

умов для виникнення подібних конфліктних ситуацій у майбутньому та 

покращення загального стану корпоративної культури. 

Основними рекомендаціями стали: повернення у практику управління 

щотижневих обговорень із трудовим колективом стану справ на підприємстві, а 

також створення вільної у доступі бази інформації. Основним завданням даних 

заходів є зниження закритості керівної ланки та часткове задоволення вимог 

членів неформальної профспілки, наслідком чого є також попередження 

маргіналізації відповідної групи працівників.   

Крім того, були запропоновані організаційні заходи, спрямовані на 

покращення кадрової політики та створення умов для розвитку та відтворення 

корпоративної культури. Так було запропоноване розширення 

функціональності відділу кадрів, обов’язком якого повинне бути створення 

системи адаптації нових працівників, корпоративного кодексу, ознайомлення 

нових працівників із основними цінностями організації, її традиціями, героями 

та ін.   

Сучасна внутрішньо і зовнішньо політична ситуації України створюють 

неоднакові умови життєдіяльності господарських організацій комунальної 

сфери. Так якщо організації Західної, Центральної та більшої частини 

Південної України продовжують функціонувати у відносно звичних для себе 

умовах, то організації АР Крим або частини Донбасу потрапили у зовсім інші 

економічні, політичні та соціокультурні умови, які викликають досить 

радикальні зміни у житті населення цілих територій в цілому та окремих 

господарських організацій зокрема. У цьому аспекті особливої актуальності 

набуває дискурс транзитивності. У випадку української дійсності – 

транзитивності окремих регіонів. При цьому існуючі у сучасній соціології 
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типології культури господарської організації відображають цілком конкретні 

соціально-економічні умови, а саме відносно стабільний ринковий капіталізм. 

Але далеко не всі сучасні типології культури господарських організацій 

враховують національну специфіку, а також мають невеликий евристичний 

потенціал при включенні в дослідження організацій соціально-історичного 

контексту.   

Так як багато українських господарських організацій, як функціональні 

елементи суспільної системи, змушені були працювати у виключно важких 

перехідних умовах, пов’язаних із трансформаціями планової економіки, то 

існуючі типології нездатні фіксувати особливі типологічні особливості 

господарських утворень, адже принципово не зорієнтовані на ідентифікацію 

культурного переходу.  

У цьому контексті виникає одне із ключових питань: яким же чином 

співвідноситься амбівалентна і гетерогенна культура українського суспільства 

із культурою господарської організації? Відповідь необхідно шукати у 

механізмах формування культури організації. Не викликає сумніву те, що 

культура організації може формуватися, по-перше, цілеспрямовано, 

раціонально, часто науково обґрунтовано, по-друге, стихійно, під впливом 

домінуючої культури суспільства і культури окремих членів організації. 

Останній механізм формування культури характерний здебільшого для 

організацій, що перебувають у складному економічному становищі та змушені 

вирішувати перш за все базові організаційно-економічні проблеми. Очевидно, 

що організація у якій відсутня ефективна культурна політика, більше 

сприйматиме особливості культури суспільства загалом, аїї культурна 

ідентичність буде виявлятися здебільшого на рівні формальних норм, що 

зафіксовані у відповідних документах. Але навіть організації, які мають 

можливість проводити цілеспрямовану культурну політику, змушені 

взаємодіяти із зовнішнім культурним середовищем, у яке так чи інакше 

включені самі члени організації, у тому числі і керівництво. Тому «природний» 

механізм формування буде притаманний і таким організаціям, навіть якщо він 
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не домінуючий. Але формування корпоративної культури як цілеспрямована 

політика організації досі залишається характеристикою небагатьох 

підприємств, що також є ознакою господарської культури транзитного 

суспільства. Тому можна сказати, що культура організації, яка входить у 

систему культури транзитного суспільства як її складовий елемент, може 

приймати і її характеристики. Це особливо стосується тих організацій, де 

домінуючим механізмом формування культури є природний (стихійний). Таким 

чином формування корпоративної культури господарської організації може 

бути процесом і природним, і штучним, водночас. Саме таким чином, культура 

транзитного суспільства впливає на формування культури окремих організацій, 

які внаслідок цього приймають її характеристики. Дану обставину необхідно 

враховувати для адекватного розуміння конкретних механізмів 

взаємопроникнення та взаємовпливу культур різних рівнів, а також для 

визначення  культурних типів організації.     

Хоча вивчення транзитивності соціальних об’єктів має досить давню 

історію, все ж варто констатувати, що у сучасній соціології дискурс 

транзитивності більше має макросоціологічний характер, випускаючи із поля 

зору транзитивні фази, які проходять менші системи, такі як господарські 

організації. Так поняття перехідності використовується уже середньовічним 

філософом Бонавентурою, який використовував поняття транзитусу (переходу) 

від світу рабства до світу свободи [105]. Питання історичної типології, генези, 

кризових станів культури досліджуються у роботах К. Маркса, О. Конта, Г. 

Спенсера, П. Сорокіна, О. Шпенглера, Л. Гумільова, І. Валерстайна. Проблеми 

циклічності соціокультурних процесів підіймаються у працях П. Сорокіна, Ю. 

Яковця та ін.. Макросоціологічний фокус цих досліджень, таким чином, не 

дозволяє чітко уявляти перехідні процеси менших систем.   

Отже, під транзитивністю розуміється атрибут систем, що знаходяться у 

процесі трансформацій, який супроводжується «трансформаційними 

переходами»: зміною фаз відносної рівноваги системи та фаз зміни, тобто 
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трансформації системи [92, с. 91 – 98]. Транзитивність культури організації, 

отже, означає перехідну фазу між стабільними її станами або типами.   

Таким чином, під транзитивною культурою господарської організації 

розумітимемо поняття, яким позначається особливий тип культури 

господарської організації, що виникає в результаті переходу усталеної 

культури до нового типу та уособлює перехідну (транзитивну) фазу змін.  

Можемо констатувати, що перед сучасною соціологічною наукою постає 

низка важливих дослідницьких  питань, а саме: 1) концептуалізація 

транзитивної культури господарської організації; 2) висвітлення основних 

причин культурної транзитивності організацій; 3) визначення основних 

емпіричних індикаторів транзитивної культури; 4) дослідження основних 

механізмів формування транзитивної культури організації; 5) вироблення 

ефективних методів управління нестабільними соціокультурними системами.  

Спробою відповісти на дані питання є дослідження одного із 

комунальних підприємств м. Севастополя, яке обслуговує міські теплові 

мережі.  

Дослідження відбувалось із липня по вересень 2014 р. тобто після 

встановлення у Криму російської влади, під час так званого «перехідного 

періоду». Основною особливістю даного підприємства є його реструктуризація 

та пов’язані із цим зміни. Так основною метою процесу реструктуризації 

являється створення на базі підприємства комісії, яка частково дублюватиме 

функції підприємства. Крім цього підприємство переходило на російську 

законодавчу базу, що також поглиблювало трансформації.  

Перед початком опитування із деякими працівниками проводились 

короткі бесіди, які виявили певну піднесеність у персоналу, пов’язану із 

надіями на покращення життя у цілому. Але поряд із цим висловлювалось 

певне нерозуміння процесів на підприємстві, їх кінцевої мети, а особливо їх 

наслідків для персоналу. Типовою фразою була така: «никто не знает, что 

будет».       
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Адаптивність організації. Низький рівень адаптивності організації є 

результатом не лише актуального стану культури, але й функціональної 

природи організації, не пов’язаної із конкуренцією. Тому, адаптивність може 

виявляти себе в основному у плановому оновленні матеріальної бази, методів 

роботи. Таким чином, для таких організацій найбільш сприятливе середовище – 

стабільне та консервативне.  

Важливо відмітити відносно велике значення індикатору «постійні зміни 

являються звичайним порядком речей», а саме 3,8 бала, що суттєво 

відрізняється від інших значень. При цьому, цей бал є найвищим серед усіх 

індикаторів актуального стану культури організації. Таким чином на організації 

відображається транзит Севастополя, який, внаслідок системних зв’язків також 

вступає у стадію транзиту. Отже, для організації характерна висока 

інтенсивність змін, що знайшло відображення у оцінці даного індикатора 

експертами. Натомість інші індикатори, які більше характеризують власне 

адаптивність організації приймають невеликі значення. Таким чином, при 

низькій адаптивності, дана організація знаходиться у такому періоді свого 

існування, коли її змінюваність пов’язана не із цільовою діяльністю, а із 

масштабною змінюваністю соціальної системи загалом.   

Крім цього, на думку експертів, підвищення адаптивності організації у 

майбутньому не буде пріоритетним, що видно із отриманих значень 

відповідних індикаторів.   

Табл. 11. Адаптивність організації 

Характеристики Актуальний стан Майбутній стан 

Для колективу постійні зміни 

являються звичайним порядком 

речей 

3,8 3 

Ця організація дуже гнучка і легко 

змінюється під впливом зовнішніх 

факторів 

2,1 2,8 

Спроби змін в організації не 

зустрічають з опору з боку 

працівників 

2,4 3,4 

Ця організація постійно 

використовує нові, поліпшені 

технології виконання роботи 

2,3 3,4 

Організаційне навчання. Стосовно кадрової політики, організації 

навчання персоналу та підвищення його кваліфікації дана організація 
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демонструє характерну для вітчизняних підприємств тенденцію: низький рівень 

організаційного навчання. Так невдачі не розглядаються як джерело нових 

знань та вдосконалення роботи організації, яка практично не вкладає капітал у 

підвищення кваліфікації працівників. Дані індикатори приймають значення у 

1,5 та 1,6 бала відповідно. Натомість, найбільший бал отримав індикатор 

«навчання як важлива мета щоденної роботи» (3,1 бала), що також не свідчить 

про цілеспрямовану політику у цьому напрямі, а радше про природнє набуття 

досвіду персоналом у ході професійної діяльності. Зростання професіоналізму 

також не зафіксовано (2,6 бала). Крім цього, уявлення про майбутню культурну 

політику можна назвати як невизначені. Лише індикатор «навчання – важлива 

мета щоденної роботи» отримав досить велику оцінку у 4 бали. Можна 

припустити, що такий бал отриманий в результаті налаштованості персоналу на 

велику кількість нововведень, пов’язаних із транзитом організації.                    

Табл. 12. Організаційне навчання 

Характеристики Актуальний стан Бажаний стан 

У цій організації невдачі 

розглядаються як можливість для 

навчання та удосконалення 

персоналу 

1,5 2,5 

Ця організація безперервно 

вкладає капітал у підвищення 

кваліфікації своїх працівників 

1,6 3,1 

Навчання – важлива мета 

щоденної роботи 

3,1 4 

Професійний потенціал персоналу 

цієї організації постійно зростає 

2,6 3,5 

   

Пріоритетні цілі організації. Серед організаційних цілей найбільш 

пріоритетною є досягнення стабільної роботи підприємства та її 

контрольованості (3,5 бала), що є характерним для будь-яких соціальних 

систем, особливо в умовах нестабільного середовища. Окремо необхідно 

відмітити, що розвиток та збереження колективу не є пріоритетною ціллю 

організації (2,6). Також відсутня орієнтація на новаторство та впровадження 

нових методів роботи (2,1), що свідчить про значну консервативність 

організації як технологічно, так і власне, організаційно. Специфіка роботи 

організації виключає конкурентність, що відображене в оцінці відповідного 
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індикатора (2,7), при цьому саме даний аспект діяльності, на думку експертів, 

заохочуватиметься найбільше (3,6), при чому орієнтація на персонал оцінена 

найнижче (3,3). 

Табл. 13. Пріоритетні цілі організації  

Характеристики Актуальний стан Бажаний стан 

Ця організація перш за все прагне 

зберегти цілісність свого 

колективу, розвивати та навчати 

його 

2,6 3,3 

Основною метою цієї організації є 

розвиток нових методів і 

технологій роботи, впровадження 

нових ідей 

2,1 3,4 

Найголовнішою метою цієї 

організації є перемога у 

конкурентній боротьбі 

2,7 3,6 

Основною метою цієї організації є 

досягнення стабільного та 

контрольованого ходу роботи 

3,5 3,5 

  

 Залученість в організацію. Залученість в організацію – вимір, який власне і 

визначає корпоративність, інтеграцію цілей працівника та організації, його 

ідентифікацію із іншими членами персоналу та ін. Загалом, в організації 

спостерігається значна розбалансованість системи, організаційних цілей та 

цілей персоналу, який також не представляє собою консолідованої системи. 

Працівники мало ідентифікують себе із колективом (3 бали) та ще менше готові 

іти на жертви заради своєї організації (2 бали), та вважають, що це і не 

вимагатиметься у майбутньому (2,9 бала). Покращення залученості в 

організацію як мета майбутньої культурної політики виглядає мало 

перспективною в оцінках експертів. Так, найбільш впевнені експерти у певній 

роботі по консолідації колективу (3,6) бали. Зважаючи на оцінку актуального 

стану цього параметру та його майбутніх перспектив можна припустити, що 

консолідованість персоналу є у певній мірі значимою цінністю в даній 

організації. Дана обставина також може бути потребою у ідентифікації із 

соціальною групою, внаслідок складних умов невизначеності.   
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Табл. 14. Залученість в організацію 

Характеристики Актуальний стан Бажаний стан 

Співробітники готові 

пожертвувати власними 

інтересами заради реалізації 

інтересів організації 

2 2,9 

У цій організації співробітники 

сприймають її цілі та проблеми як 

власні 

2,7 3,2 

Робота в цій організації 

поставлена так, щоб кожна 

людина могла відчувати зв'язок 

між своєю діяльністю і цілями 

організації 

2,3 3,3 

Співробітники відчувають свою 

належність до колективу 3 3,6 

 

Роль працівників у прийнятті рішень. За результатами дослідження було 

виявлений низький рівень участі працівників у прийнятті рішень. Актуальний 

стан цього надзвичайно важливого параметру оцінений всього у 1,8 бала, що 

свідчить про виключення працівників із процесу прийняття рішень на 

підприємстві. Також персонал невизначений щодо ситуації у майбутньому. Так, 

на думку експертів, включеність у прийняття рішень буде дещо заохочуватись 

(3,2 бала). Даний вимір свідчить про те, що для організації притаманне значен 

відчуження персоналу від управління організацією та обмеження впливу на 

організаційну політику в цілому.     

Табл. 15 Роль працівників у прийнятті рішень 

Характеристики Актуальний стан Бажаний стан 

Усі важливі рішення у цій 

організації приймаються із 

залученням працівників 

1,8 3,2 

 

 Сприйняття змін в організації. Зміни організації можуть стосуватися як 

системи цілком, так і окремих її елементів або проявляти себе із різною 

інтенсивністю в різних аспектах функціонування. Так згідно даних дослідження 

можна прослідкувати те, що система по різному реагує на зміни в окремих 
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елементах своєї життєдіяльності. Так прослідковується нерівномірна 

інтенсивність змін. Зокрема, форма в аспекті цільової орієнтації, умов праці та 

форми власності організації зміни не відчувають 50%, 60% та 50% 

респондентів, відповідно. Натомість зміни досить чітко виявили себе у кадровій 

політиці (50% оцінили їх як негативні) та у відносинах в колективі (40% 

оцінили як позитивні, 40% не визначилися). Так зміни правил роботи оцінили 

як позитивні 30% респондентів, як негативні – стільки ж. 

 Відносно кадрової політики організації, то тут варто додати, що її зміна є 

досить драматичним етапом у житті організації. У першу чергу, вона являється 

демотивуючим фактором та призводить соціальну систему у стан дестабілізації, 

коли відбувається оновлення існуючих структур або змінюються відносини між 

керівництвом та персоналом, який може сприймати це як погіршення кадрової 

роботи. У будь-якому разі, на нашу думку, зміна у кадровій політиці організації 

є важливим індикатором перехідності організаційної системи. Зміна  

менеджменту, за результатами досліджень російських підприємств, є причиною 

різкого зростання конфліктності в межах організації. Зміна керівного складу 

організації знижує можливості для висхідної мобільності «старих працівників», 

а також «існує багато інших приводів для конфлікту: зміни менеджменту, які 

приносить команда «новачків»; зниження автономності старих працівників та 

ін.. Обмеження висхідної внутрішньо фірмової мобільності також відіграє свою 

роль: в інтерв’ю на таких підприємствах не раз доводилось чути, що «нас не 

цінують», «ніяких перспектив тут не залишилось» [15, с. 68 – 80].  

 Отже, зміна у кадровій політиці в результаті зміни керівництва або у 

результаті інших причин, «розхитує» усталену систему відносин персоналу із 

управлінською ланкою, змінює існуючі формальні та неформальні правила 

мобільності персоналу, що і призводить до конфліктності. Крім цього, 

наприклад, експерти транспортного підприємства наголошували, що при зміні 

керівництва на підприємстві у персоналу різко зростало відчуття 

невизначеності та довге несприйняття «нової команди», яка «нікого не 

слухала», «не рахувалася із прийнятою поведінкою» та ін.   
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Табл. 7. Сприйняття змін в організації (%) 

 

Сприйняття майбутнього організації. 

Оцінки майбутнього організації в цілому відображають суперечливість 

культури, яка виникає в результаті входження системи у транзитивний стан. У 

сприйнятті членів організації та ситуація, що складається на підприємстві 

викликає значне зацікавлення, що видно із відповідних показників (не 

байдужими виявились 70% опитаних респондентів, «зацікавленими» 50%). 

Крім цього, суперечливість перехідного стану відображається у значній 

вираженості таких відмінних аспектів: радість (70%) песимізм (50%), оптимізм 

(50%), надія (60%). Невизначеність як характеристика перехідної системи 

також досить чітко виявила себе в актуальному стані культури (50%).  

 Варто відзначити, що заповнювання анкет експертами відбувалось у 

період близько трьох місяців (липень-вересень). При контактах із 

респондентами також відбувались усні бесіди (під час отримання анкет 

респондентами та під час їх повернення), в ході яких пропонувалось відповісти 

на питання, «що Ви відчуваєте з приводу майбутнього Вашої організації 

тепер?» Таким чином, якщо при першому контакті більшість респондентів 
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висловлювалась за надію на краще майбутнє, то при другому контакті оцінки 

змістились до невизначеності та песимізму, що пояснює відсутність чіткої 

вираженості цього показника у анкетних даних.  

Отже, дана обставина дозволила зафіксувати зміну характеру транзиту, 

хоча й в окремому аспекті роботи організації. Таким чином, транзит культури 

можна розрізняти, зокрема, за характером: позитивний – негативний, в 

залежності від домінуючих у соціальній групі настроїв. 

 

 
 

Табл. 8. Відчуття стосовно майбутнього організації (%) 

 

Таким чином, проведене дослідження даної організації дозволяє зробити 

наступні висновки. 1) культура підприємства загалом характеризується низьким 

рівнем сформованості за відповідними показниками. Анкетне опитування 

продемонструвало, що у даній організації низький рівень сформованості 

корпоративної культури. Більшість індикаторів культури отримали невисокі 

оцінки, що може свідчити як про нерозвиненість культури, так і про її значну 

деформацію. Крім того, важливою характеристикою даної культурної ситуації є 

відсутність чіткого бачення майбутнього, що являється проявом загального 

стану невизначеності, породженого перехідним станом соціальної системи. 

Дана культура мало орієнтована на впровадження новацій, на низькому рівні 

знаходиться кадрова робота, спостерігається розбалансованість між персоналом 

та керівництвом. Більш-менш вираженою є орієнтованість на стабільність 
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організації. Також досить не чіткі уявлення про майбутній її стан; 2) внаслідок 

змін, пов’язаних із включенням АР Крим у державну систему Росії, культурна 

ситуація у даній організації має свої особливості та знаходиться у стані 

перехідності (транзитивності); 3) поняттям транзитивної культури 

господарської організації позначається особливий тип культури організації, 

який виникає в результаті переходу усталеної культури до нового типу та 

уособлює перехідну (транзитивну) фазу змін; 3) щодо причин перехідного 

стану, то на прикладі даного підприємства, то можна виділити такі основні 

причини: по-перше, транзит культури окремого підприємства є результатом 

транзитивного стану суспільства. Так основні зміни в даній організації 

пов’язані із переходом відповідного регіону на російське законодавство; 

Подібного роду перехід (пов’язаний із трансформаціями суспільної системи) 

господарських організацій спостерігався під час переходу планової економіки 

та радянського суспільства до капіталістичного типу. У цей період велика 

кількість господарських організацій зіткнулись із деградацією власних культур, 

особливо на рівні матеріальної культури (засобів праці, технологій).  

У цей же час перехід від колективізму радянського типу до 

індивідуалізму природним чином знаходить своє вираження у еклектичності 

культури, господарської у тому числі; по-друге, транзит культури на 

досліджуваному підприємстві спровокований реструктуризацією підприємства; 

по-третє, однією із основних причин перехідності культури можна назвати 

цілісну зміну кадрової політики, зокрема, внаслідок зміни системи 

менеджменту; 4) щодо механізмів формування, то можна виділити два 

основних: по-перше, якщо перехід організації у транзитивну фазу залежний від 

історичних змін культури суспільства загалом, то можна вважати, що 

організація змінюється природним чином, тобто основний механізм – 

природний (стихійний); по-друге, якщо в організації цілеспрямовано 

змінюється її структура або весь комплекс культурної політики, менеджменту 

тощо, тоді варто говорити про штучний (проективний механізм). Крім цих 

основних механізмів продовжуються діяти також й інші механізми формування 



137 
 

та зміни культури організації; 5) за характером сприйняття персоналом 

транзитивних змін можна вирізнити позитивний та негативний транзит.       

3.3. Обґрунтування концепції корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацією  

Для побудови концепції корпоративної культури, як чинника управління 

господарською організацією необхідно перш за все визначити її місце серед 

пізнавальних інструментів соціології, особливо у її відношенні до 

концептуальної схеми.  

Концептуальна схема є складовою методології концептуального аналізу 

та проектування, яка виходить із системного аналізу. Вона представляє собою 

структуру взаємопов'язаних понять та відносин між ними, необхідна та 

достатня для вирішення тих властивостей об'єкта, знання яких вимагається для 

вирішення практично значимої задачі. Концептуальні схеми визначаються у 

відповідних формах, зокрема у атрибутивній, реляційній, аксіоматичній, 

теоритико-множинній, родо-структурній. У атрибутивній форма концептуальна 

схема представляє собою сукупність понять, що її представляють.  

Основним принципом побудови концептуальної схеми є методологічна 

рефлексія знання, що історично склалося у відповідній предметній області. 

Результатом методологічної рефлексії є реконструкція наявних концепцій та 

множина концептуальних схем (теорій об'єктів, процесів, явищ, що описані у 

концепціях) та відношень між ними. 

Побудована таким чином концептуальна схема дозволяє контролювати та 

виявляти відношення між вихідними поняттями та дозволяють отримувати 

похідні поняття, що характеризують дану предметну область.    

Також процедура побудови концептуальної схеми фрагменту соціальної 

реальності передбачає такі кроки як пошук адекватних предмету дослідження 

конструктів (ідеалізованих об'єктів із встановленими властивостями, що є 

теоретичними шаблонами для побудови когнітивної схеми та співставляються 

із емпіричними відповідниками). Концепція є більш складною системою та є не 

просто системою понять, а системою поглядів та відповідним розумінням 
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явища або процесу, що робить її подібною до теорії. Але концепція не є 

завершеною дедуктивно-системною організацією знання, на відміну від теорії. 

Крім цього, іншими відмінностями від теорії є недостатня верифікованість 

концепції, яка у такому разі є свого роду незавершеною теорією. З цього 

приводу Ю. Сурмін зазначає, що  «головне призначення концепції полягає в 

інтеграції певного масиву знання, у прагненні використовувати його для 

пояснення, пошуку закономірностей. Проходячи через горнило перевірки 

фактами, концепція уточнюється як за змістом, так і з погляду її пізнавальних 

меж. При цьому вона може й не витримати випробування практикою і бути 

знехтуваною» [99, с.38].  

Корпоративна культура господарської організації – явище надзвичайно 

складне, що призводить до необхідності свідомого обмеження предметної 

області, концептуальна схема якої повинна бути побудована. Тому для 

вивчення корпоративної культури як чинника управління необхідно 

сфокусуватись лише на її управлінському аспекті. Так як концепція 

корпоративної культури у своїй атрибутивній формі представляє собою 

систему понять, що відображають відповідну предметну область, то 

дослідницький фокус торкатиметься лише таких аспектів корпоративної 

культури та відповідних понять як: культура організації, корпоративна 

культура господарської організації, суб’єкти формування та розвитку 

корпоративної культури, культурна стратегія господарської організації, 

принципи та соціальні механізми формування та розвитку корпоративної 

культури господарської організації, типи корпоративної культури та її 

інструментальні прояви в процесі управління.  

Отже, суть корпоративної культури як чинника у правління 

господарською організацією полягає у тому, що управлінський вплив на 

поведінку окремих індивідів або груп не можливий без ефективної ціннісно-

нормативної системи, що унормовує взаємодії членів господарської організації 

в різних аспектах її життєдіяльності. Саме корпоративна культура як система 

відповідних норм, цінностей, традицій, ритуалів та інших культурних елементів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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справляє визначальний вплив на організацію людських взаємодій у процесі 

трудової діяльності. Корпоративна культура господарської організації як 

система інституціоналізваних поведінкових зразків упорядковує усі елементи 

управлінського процесу, визначаючи місце суб’єктів та об’єктів управління, а 

також очікування, пов’язаних із відповідністю поведінки індивідів соціально-

професійним позиціям в організаційній системі.  

 Таким чином, для господарської організації корпоративна культура є 

основним чинником, що забезпечує організовану життєдіяльність окремих 

членів та господарського утворення загалом.      

Здійснивши комплексне дослідження корпоративної культури 

господарської організації, можемо узагальнити його результати у формі 

концепції, яка включає такі логічно пов’язані елементи, як: 1) культурна 

стратегія господарської організації, здійснення якої забезпечується завдяки 

реалізації відповідних 2) принципів формування та розвитку корпоративної 

культури, а також відповідних 3) соціальних механізмів; 4) ціннісно-нормативної 

системи, що вбирає в себе корпоративні міфи, ритуали, девізи, лозунги, корпоративну 

місію, корпоративну ідентичність, внутрішній і зовнішній корпоративний імідж, що не 

тільки визначають поведінку членів господарської організації, але й сприяють досягненню 

корпоративних цілей..   

Базовим поняттям концепції є поняття корпоративної культури, яке 

завдяки соціологічній реконструкції можемо визначити наступним чином: по-

перше, це набір найважливіших припущень, що сприймаються членами 

організаційної системи та отримують відображення у заявлених цінностях, які 

визначаються орієнтири поведінки і дій персоналу, а також символічні складові 

внутрішнього духовного та матеріального організаційного оточення; по-друге, 

це також поділяємі членами соціального утворення ціннісні орієнтації, 

моральні норми та уявлення про місце і роль даної корпоративної структури в 

суспільстві, а також сукупність прийомів і правил розв’язання проблем 

зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції персоналу господарської 

організації; а по-третє, це сукупність принципів, прийомів, методів і форм 
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корпоративної діяльності, а також знань, умінь, навичок і компетенцій 

виконання різних функцій корпоративного управління. 

Але процес формування та розвитку корпоративної культури в 

управлінському сенсі з необхідністю вимагає концептуального бачення 

менеджерів господарської організації.  

Так, практична реалізація концепції корпоративної культури передбачає 

не лише уявлення про актуальний та бажаний стан організаційної системи, але 

й про алгоритм практичних дій щодо переходу із одного стану в інший. Іншими 

словами, мова йде про стратегічне бачення менеджерів.  

Дослідження продемонструвало запит на інтегральний тип корпоративної 

культури в управлінні господарськими організаціями, хоча можна виділити 

найбільш пріоритетні напрями розвитку, які на наш погляд відображають 

основні потреби соціальних систем у складних умовах сучасності. Такими 

шляхами являється забезпечення стабільної роботи організації, запит на 

новаторський (частково координаційний) тип керівництва, що чітко 

перекликається із недостатністю кадрової роботи в аспекті розвитку колективів, 

підвищення їх кваліфікаційного рівня. Крім цього, чітко продемонстровано 

соціальний запит на цінності солідарності, зменшення субкультурних меж в 

господарських організаціях, що мають функціональну природу.      

З точки зору керівників організації як основних суб’єктів формування 

корпоративної культури, важливим інструментом забезпечення побудови 

необхідного культурного типу є задіяння усього комплексу психологічних та 

соціально-психологічних механізмів. Але важливим ресурсом, монопольним 

правом на який володіє керівна ланка являється управлінсько-організаційний. 

Конкретним засобом його реалізації являється розробка та впровадження 

ефективних управлінських стратегій, як інтегральної характеристики 

розвиненої корпоративної культури організації. Крім того, використання 

ефективних механізмів кадрового управління є визначальною ознакою 

успішних компаній. 
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 Перш, ніж перейти до розгляду найбільш пріоритетних кадрових 

стратегій, необхідно визначити їх функціональне місце у системі соціальної 

організації, а особливо співвідношення кадрових стратегій та культури 

організації. Так, на думку О. Крушельницької, формування корпоративної 

культури є функцією системи управління людськими ресурсами, яка включає 

наступні елементи: 1) забезпечення кадровим потенціалом (аналіз трудового 

потенціалу, планування персоналу, адаптація персоналу, вивільнення 

персоналу); 2) розвиток кадрового потенціалу (навчання працівників, 

планування кар’єри, забезпечення соціальної стабільності, соціальний розвиток, 

формування корпоративної культури, формування іміджу організації); 3) 

реалізація кадрового потенціалу (організація та координація процесу праці, 

мотивація, контроль, компенсації, адміністрування, оцінка результатів праці) 

[75]. Таке уявлення не досить коректне, адже робить культуру функцією 

системи управління персоналом, тоді як цілі управління, норми, згідно яких 

воно відбувається, цінності, які визначають напрям розвитку людського 

потенціалу та організаційні взаємодії, система мотивації, адаптація до 

соціокультурного середовища організації – являються складовими системи 

культури, адже саме вона визначає напрями перерахованої діяльності. Можна 

сказати, що розвиток персоналу є нічим іншим, як «виробництвом людини», 

яка є носієм культури організації та головним суб’єктом її динаміки.  

Під виробництвом людини розуміється її соціалізація в межах 

культурного середовища організації. Це означає, що в основі кадрової роботи 

лежить система норм, цінностей, цілей, які визначають конкретні заходи 

реалізації стратегії «виробництва людини» - носія культури.  

Отже, можна розглядати конкретну кадрову стратегію, не лише у її 

відповідності базовим нормам культури, але й в якості стратегії формування 

конкретного типу культури, в разі якщо він є не сформованим. Якщо ж 

організація володіє сформованою корпоративною культурою, тоді варто 

говорити про стратегії адаптації людини до культури, а також стратегії 

модернізації культури тощо.  
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Але перш за все необхідно зазначити, що поняття культурної стратегії 

та навіть культурного планування зустрічаються загалом лише у контексті 

розвитку окремих територій, таких як міста. Такий тип культурного планування 

має довготривалу історію та сягає своїм корінням античної Греції та Риму, у 

яких об'єктом культурного планування являлась інфраструктура міста. 

Будівництво типових будівель культурного призначення - яскраві приклади 

культурного планування у містах, що має місце і у сучасних суспільствах [27, с. 

43]. Після Другої світової війни культурне планування практикувалося у 

переважній більшості європейських країн, що знайшло свій вияв у значному 

розширенні доступу до культурних цінностей для значної кількості населення 

через спеціальні освітні програми, популяризацію культури у ЗМІ [86, с. 34 – 

35]. 

 Як бачимо, дослідницький фокус, торкаючись окремих питань 

культурного планування окремих (перш за все міських) соціальних спільнот, 

все ж залишає поза увагою стратегічне культурне планування організаційних 

утворень. Звичайно, не можна стверджувати, що в організаціях формування 

корпоративної культури відбувається цілком стихійно чи еволюційно. Але 

нерозвиненість теоретичного знання у конкретній царині свідчить про те, що 

відповідні управлінські аспекти мало артикульовані, а сам процес культурного 

«будівництва» на практиці позбавлений можливості опиратися на науково 

обґрунтовані стратегічні засади культурного планування. 

У культурології питанням власне культурних стратегій присвячені роботи 

зокрема відомого російського культуролога А. Флієра. І культурні стратегії 

розглядаються здебільшого в контексті життєдіяльності великих соціальних 

спільнот (етнос, держава), все ж деякі теоретичні розвідки важливі для 

розуміння механізмів та напрямів формування культури господарських 

організацій, що особливо стосується типології культурних стратегій. Отже, під 

культурною стратегією А. Флієр розуміє державну культурну політику, що 

проводиться осмислено та цілеспрямовано або стихійно, на основі традиції та 

переслідує наступні цілі:  
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1) збереження власної культури у всій її повноті та своєрідності 

(культурна стабільність), або її модернізації, у тому числі з 

масштабним сприйняттям та засвоєнням зовнішніх культурних 

впливів (культурна змінюваність); 

2) ізоляція національної культури від будь-якого культурного впливу, 

або розвитку міжкультурної взаємодії з представниками іншої 

культури (інших культур) [177]. 

Отже, із такого розуміння випливає, що культурні стратегії виявляють 

себе у двох основних типах: консервативному (ізоляційному) та 

трансформаційному (розвиваючому).  

 Відповідно до взаємодії соціальної спільноти із іншими А. Флієр вирізняє 

такі: 

Ізоляціоністський тип культурної стратегії ґрунтується на принципі 

абсолютизації власної культури як найкращої (або взагалі єдино можливою; 

інші культури - це варварство, тобто «не культури). Ставлення до інших 

соціальних спільнот та їхніх звичаїв при цьому могло коливатися від повного 

відторгнення, до більшою чи меншою терпимості. 

Асиміляційні тип культурної стратегії будується також на визнанні 

пріоритетності місцевої культури по відношенню до іншої культури. Але ця 

пріоритетність підноситься не як ідеологічна, а як суто технічна, пов'язана з 

практичною необхідністю вільного володіння мовою та місцевими 

культурними і соціальними правилами.  

Мультикультуралістський тип культурної стратегії заснований на 

визнанні рівноцінності всіх культур, незалежно від рівня соціального розвитку 

спільноти – носія тієї чи іншої культури, і рівного права на публічну 

маніфестацію будь-якої культури в будь-якому місці. Усі культури мають рівне 

право на відкриту реалізацію своєї формальної специфіки і не повинні в цьому 

нічим обмежуватися [Там само]. 

Відомий український соціолог В. Щербина акцентує увагу на розвиткові 

культурних середовищ в Україні як одній із основних соціальних функцій 
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сучасних бізнесових організацій. В його розумінні цей процес з необхідністю 

здійснюється за визначеним планом. Основними суб’єктами, крім бізнес-

організацій, даного соціального процесу виступають також держава і 

громадянське суспільство [167, с. 12 – 16]. Але й як у попередніх уявленнях про 

культурні стратегії основний акцент робиться на культурному розвитку 

великих спільнот: міської громади, конкретного суспільства, етносу, 

залишаючи поза увагою трудові колективи.    

Таким чином, виникає потреба теоретичного осмислення та 

концептуалізації культурної стратегії господарської організації. Під стратегією 

взагалі розуміється довгостроковий, послідовний, конструктивний, 

раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов 

середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в 

процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в 

кінцевому результаті [138]. У більш розгорнутому розумінні стратегія 

являється довгостроковим, послідовним, конструктивним, раціональним, 

підкріпленим ідеологією, стійким до невизначеності умов середовища планом, 

який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його 

реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому 

результаті. Стратегія має здатність переходити від абстракції до конкретики у 

вигляді конкретизованих планів для функціональних підрозділів. Один з 

провідних світових науковців у сфері менеджменту Г. Мінцберг вказує, що 

стратегія господарської-організації, зокрема полягає у тому, являється 

перспективою, що поділяється усіма членами організації та передбачає спільне 

бачення світу. Із видового різноманіття стратегій він також виділяє ідеологічні 

стратегії [3, с. 18, с. 22]. 

Отже, під культурною стратегією господарської організації розумітимемо 

поняття, яке відображає довгостроковий, раціонально обґрунтований не 

деталізований план формування або вдосконалення існуючої корпоративної 

культури відповідно до стратегічних цілей господарської організації.         
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Тому, одним із основних пріоритетів розвитку корпоративної культури є 

вироблення системи стратегічного управління кадрами у господарських 

організаціях, як основи формування культури, її відтворення, трансляції та 

вдосконалення. Таке управління що покликане вирішити такі основні завдання:  

1. Забезпечення організації необхідним людським потенціалом відповідно 

до стратегічних цілей;  

2. Формування такого внутрішнього середовища в організації, яке 

створювало б необхідні умови для моделювання організаційної взаємодії 

у відповідності до корпоративної культури, яка у цьому разі покликана 

забезпечувати стимулювання персоналу, відтворення кадрового 

потенціалу і його орієнтацію на розвиток;  

3. Забезпечення розвитку та підтримки гнучкості організаційних структур; 

4. Вирішення протиріч в аспектах централізації та децентралізації [62, с. 31]. 

Кадрові стратегії, якщо вони діють в уже сформованих гармонійних 

культурних середовищах відповідають типу культури, тобто основним 

орієнтаціям організації, її ідеології, способі бачення майбутнього та місії 

організації, що приводить до вироблення комплексної бізнес-стратегії. Так у 

сучасній літературі виділяють такі основні кадрові стратегії у відповідності до 

комплексних бізнес-стратегій (підприємницька, стратегія динамічного 

зростання, стратегія прибутковості і ліквідаційна стратегія): 1) стратегія 

оптимізації кадрового потенціалу – пасивна стратегія, для якої характерним є 

орієнтація на скорочення штатів, зменшення витрат на соціальні програми, 

навчання персоналу. Цій стратегії відповідає ліквідаційна бізнес-стратегія; 2) 

стратегія розвитку людських ресурсів – є активною та здійснюється в рамках 

інноваційної бізнес-стратегії. Її відрізняє інвестиційний підхід до управління 

людським потенціалом. Їй відповідає підприємницька стратегія; 3) антикризова 

стратегія управління персоналом спрямована на попередження (профілактику) 

кризових ситуацій та на їх ліквідацію; універсальна стратегія – є синтетичною 

та поєднує у собі попередні [125, с. 26 – 27].  
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   За результатами дослідження в образі «антикризової культури» 

організації можна виділити домінуючі аспекти, а саме орієнтацію на: 1) 

адаптивність та новаторство; 2) підвищення інтелектуального та професійного 

потенціалу господарської організації; 3) розвиток солідарних колективів; 4) 

забезпечення стабільності господарської організації.  

У відповідності до цих вимірів можна сформулювати конкретні культурні 

стратегії, що з необхідністю включають і відповідні ним стратегії розвитку 

кадрів, а саме: стратегія розвитку персоналу – дана стратегія полягає у 

формуванні такої ціннісно-нормативної системи, яка б орієнтувала кожного 

члена організації на постійний розвиток, навчання, підвищення власного 

професіоналізму. Саме такі ціннісні орієнтації повинні бути інтегруючими у 

соціальній системі, визначати стратегічну мету та короткострокові цілі 

окремого члена персоналу та організації в цілому; солідаристична стратегія – 

цей тип стратегії полягає у вироблені та відтворенні цінностей взаємодопомоги, 

взаємопідтримки, відданості колективу та організації. Одним із основних 

завдань реалізації даної культурної стратегії передбачає зменшення субкультур 

них меж між функціональними підрозділами організації; стабілізуюча 

стратегія – орієнтує на збереження складу персоналу, цінності кожного 

працівника, встановленні контролю над основними соціальними процесами в 

організації, створенні системи координації за виконанням організаційних 

завдань та ін..; адаптивно-новаторська стратегія – ця стратегія повинна 

полягати у системній організаційно-управлінській діяльності, покликаній 

забезпечувати перманентне оновлення методів роботи, впровадження цінностей 

розвитку, готовності до змін. Таким чином, і цільовий комплекс організації 

повинен орієнтувати персонал на забезпечення постійної змінюваності 

організації, підвищення її адаптивності.  

Але реалізація цієї стратегії може дещо ускладнюватись в результаті того, 

що будь яка система прагне до стабілізації, а, отже, актуальною завжди 

залишається стабілізуюча стратегія. У цьому виявляється діалектика культури 

організації, яка може поєднувати суперечливі елементи. Але згідно тієї ж 
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діалектичної логіки, розвиток забезпечується саме цією суперечливістю 

соціального буття. Тому, з необхідністю повноцінний розвиток організації 

забезпечується поєднанням усіх стратегій, тобто – синтезом.  

Отже, можна сформулювати поняття універсальної стратегії розвитку 

корпоративної культури господарської організації, яким позначається 

недеталізований план дій та алгоритм їх реалізації, спрямованих на досягнення 

таких організаційних цілей, як підвищення рівня адаптивності господарської 

організації, впровадження цінностей новаторства, розвитку, вдосконалення, а 

також цінностей солідарності, взаємодопомоги, відповідальності за майбутнє 

персоналу господарської організації, як в цілому та окремого його члена, 

зокрема.       

     Формування та реалізація тієї чи іншої культурної стратегії вимагає 

відповідного типу лідерства, адже саме організаційні лідери являються 

фундаторами корпоративної культури та основними суб’єктами її перетворень.  

Таким чином, культурна стратегія господарської організації повинна включати 

елемент формування відповідного лідерства. 

 Формування та реалізація культурної стратегії господарської організації 

передбачає у першу чергу формування образу майбутньої культури, її 

співвіднесення із актуальним станом, а отже визначення основних 

організаційних заходів формування або зміни існуючої корпоративної 

культури. Таким чином, у процесі реалізації культурної стратегії можна 

виділити декілька основних етапів, а власне:  

Діагностично-підготовчий етап, який полягає у комплексному 

дослідженні існуючої культури та її бажаного стану. Основними завданнями на 

цьому етапі являється визначення основних характеристик актуальної 

культури, основних рис бажаної культури та рівня відповідності першого та 

другого. Також на цьому етапі повинні встановлюватись основні напрями 

культурних змін, а також вибір адекватних методів їх впровадження та 

формування плану організаційних заходів. 
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Етап реалізації. На даному етапі відбувається власне проведення 

основних заходів із реалізації культурної стратегії. 

Етап стратегічної рефлексії, що за своєю дослідницькою складовою 

подібний до діагностично-підготовчого. Основними завданнями на даному 

етапі являється оцінка рівня досягнення стратегічних цілей, осмислення 

основних помилок в процесі реалізації культурної стратегії та формуванні 

оперативних заходів їх ліквідації.  

Соціально-управлінський процес, як процес реалізації культурної 

стратегії відбувається на основі ряду управлінських принципів, що випливають 

із функцій суб’єкта управління. До них, зокрема належать такі:  1) принцип 

функціональної несуперечності; 2) принцип цілісності управлінського впливу; 

3) принцип системності та комплексності; 4) принцип адресності управління; 5) 

принцип проблемної орієнтації; 6) принцип головної ланки; 7) принцип 

співвідношення загального й особливого інтересів. 

 Такий підхід дозволяє розглядати об’єкт управління лише у якості 

пасивного, не здатного на суб’єктність, хоча управлінський вплив може 

здійснюватися не лише засобами керівної ланки, але й завдяки само 

організаційним процесам. Поєднання обох аспектів дає підстави говорити про 

інтегроване управління [120].  

Отже, формування корпоративної культури відбувається у двох 

напрямках: 1) як управлінська ініціатива та 2) як низова ініціатива об’єкта 

управління (самоорганізація). Але у складних організаційних системах 

формування культури відбувається не тільки завдяки одному із двох векторів, 

але й в результаті їх одночасної реалізації. 

Формування корпоративної культури завдяки цілеспрямованому 

управлінському впливу на об’єкт управління відбувається, таким чином, 

завдяки принципу управління (зовнішньому). У цьому разі формування 

корпоративної культури як засобу реалізації інтересів суб’єкта управління 

можна представити у вигляді такої схеми: суб’єкт управління – управлінський 

вплив – корпоративна культура. Але формування окремих елементів в системі 
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корпоративної культури відбуваються не лише завдяки управлінцям, але й в 

результаті само організаційних процесів. Таким чином, об’єкт управлінського 

впливу (персонал) стає активним суб’єктом формування корпоративної 

культури.    

Тому необхідно також виокремити інтегральний принцип, який і поєднує 

у собі проективний управлінський вплив та самоорганізацію. В такому разі 

корпоративна культура є спільним результатом і діяльності менеджерів, і 

самоорганізаційних процесі в господарській організації. Варто наголосити, що 

тільки в такому разі корпоративна культура виявляє себе як ефективний чинник 

інтеграції суб’єкта і об’єкта управління, забезпечуючи загальну ефективність 

управління організаційними процесами. Крім цього, корпоративна культура не 

лише здійснює детермінуючий вплив на поведінку її носіїв, але й формується та 

змінюється завдяки їх активності в процесі життєдіяльності господарської 

організації.    

Виконання принципів формування, відтворення та розвитку 

корпоративної культури відбувається завдяки реалізації відповідних соціальних 

механізмів, які у соціології трактуються як взаємодія соціальних структур, 

норм, інститутів і зразків поведінки, за допомогою якої забезпечується 

функціонування будь-якої соціальної системи [136, с. 181], а також як 

«сукупність дій, вчинків, відносин, невід’ємних від суб’єктів-носіїв, завдяки 

яким відбувається те чи інше соціальне явище, здійснюється соціальний процес 

і які становлять внутрішній каркас їх (явища, процесу) існування 

(функціонування) або перетворення» [136, с. 320].  

Отже, соціальний механізм, як ключовий засіб формування та розвитку 

корпоративної культури має наступну структуру: 1) суб’єкти (субстрат) 

соціальної  дії; 2) їх взаємодія у межах певної соціальної (наприклад, 

господарської) діяльності, яка може носити характер спонтанної чи свідомо 

організованої; 3) способи та засоби взаємодії, за допомогою яких відбувається 

власне сам соціальний  процес, які включають в себе відповідні норми і 

цінності, соціальні інститути тощо [136, с. 320-321].       
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Отже, основні соціальні механізми формування та розвитку 

корпоративної культури господарської організації можемо класифікувати 

наступним чином: 1. За природою самого механізму їх можна поділити на 

стихійні (природні) та проективні (штучні) механізми; 2. За приналежністю до 

зовнішнього або внутрішнього середовища господарської організації. Вони 

бувають ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні). До перших можна 

віднести організаційно-управлінський, адаптивний, нормативний механізми, 

механізм когнітивної трансформації, а також психологічні та соціально-

психологічні механізми формування корпоративної культури. А до екзогенних 

(зовнішніх) механізмів належить, зокрема інституціональний механізм, за 

допомогою якого зовнішнє середовище організації вчиняє певний вплив на її 

внутрішнє середовище; 3. За рівнем комплексності можна виділити сингулярні 

(специфічні) та комплексні (універсальні) механізми формування 

корпоративної культури господарської організації, наприклад, механізм 

нормування, когнітивної трансформації та ін. 

Загалом, концепцію корпоративної культури господарської організації 

можна проілюструвати такою схемою: 
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Рис. 7 Концептуальна схема корпоративної культури 

Загалом, управлінський чинник корпоративна культура господарської організації 

реалізується у ціннісно-нормативній системі, яка вбирає в себе корпоративні міфи, ритуали, 

девізи, лозунги, корпоративну місію та ідентичність, внутрішній та зовнішній 

корпоративний імідж, що визначаються поведінку членів господарської організації 

відповідно до визначених корпоративних цілей.   

Отже, концепція корпоративної культури як чинника управління є 

системою понять, які відображають діяльність основних суб’єктів 

управлінського процесу в господарській організації, логіку формування та 

розвитку корпоративної культури, її інструментальний смисл в управлінському 

процесі, а також принципи та соціальні механізми формування і розвитку 
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відповідних типів корпоративної культури, що уособлюють систему управління 

господарською організацією. Концепція корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацію складається із таких основних 

елементів: корпоративна культура господарської організації, суб’єкти 

формування та розвитку корпоративної культури, корпоративна культура як 

інструмент управління, культурна стратегія господарської організації, основні 

принципи та соціальні механізми формування та розвитку корпоративної 

культури. Логіка розгортання понять концепції відображає логіку управління 

корпоративною культурою господарської організації, яка виступає і у якості 

об’єкту управління, і у якості ефективного управлінського інструменту впливу 

на життєдіяльність господарської організації як специфічної соціальної 

системи. 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі «Шляхи оптимізації корпоративної культури в управлінні 

господарською організацією» проаналізовано характеристики актуального стану 

корпоративної культури господарських структур, а також визначено пріоритетні шляхи її 

оптимізації, у межах обґрунтованої концепції корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацією. 

Результати дослідження показали, що в цільовій структурі вітчизняних 

господарських організацій переважають процеси забезпечення базових потреб, головним 

чином процесу  стабілізації їх діяльності. За показником участі працівників у прийнятті 

організаційних рішень українські підприємства характеризуються певною відчуженістю 

персоналу від управлінської системи. Аналіз також показав, що сучасні господарські 

організації тяжіють до культури координації (формалізованого типу). При цьому визначено 

ключові концептуальні характеристики «антикризової корпоративної культури», а саме 

орієнтація на новаторство та організаційну гнучкість; можливість постійного 

вдосконалення, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, його професіоналізму; 

координованість та контрольованість системи; ідентифікація з колективом є 

найважливішим фактором залучення персоналу для роботи в кризових умовах; найбільш 

бажаним лідерським типом є новаторський та підприємницький. Значимими також є 
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розвиток персоналу та постійна модернізація господарської організації. Крім цього, 

важливою є здатність організації до формування у своїх членів почуття єдності та 

згуртованості, а також єдності результатів праці із загальноорганізаційними цілями.         

Доведено, що суспільні трансформації, що відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, сприяють виникненню специфічного транзитивного типу корпоративної 

культури господарської організації, основною причиною виникнення якого є транзитивний 

стан суспільства в цілому. Транзит корпоративної культури, як показує аналіз, може бути 

спровокований реструктуризацією підприємства, зміною кадрової політики або складу 

керівництва або організаційних цілей. При цьому виявлено, що транзитивна культура 

характеризується високим рівнем тривожності та суперечливості. Визначено соціальні 

механізми формування транзитивної культури господарської організації. Якщо транзит 

культури є залежним від історичних змін культури суспільства загалом, то основним 

механізмом тут є природний (стихійний) механізм, а якщо зміни в організації відбуваються 

цілеспрямовано та раціонально, то тут спостерігається дія штучного або проективного 

соціального механізму.  

Результати проведеного дослідження дали змогу обґрунтувати зміст та ввести до 

наукового обігу поняття культурної стратегії господарської організації, яке вбирає в себе 

такі компоненти, як стратегічний план дій та корпоративну технологію її реалізації, 

спрямованої на досягнення стратегічних організаційних цілей, а також зміну існуючої 

культурної системи господарської організації відповідно до її стратегічних цілей та місії. 

Зазначене положення стало базою визначення типології культурної стратегії господарської 

організації, яка містить такі типи: стратегія розвитку персоналу, солідаристична стратегія, 

стабілізаційна стратегія, адаптивно-новаторська стратегія і універсальна стратегія. При 

цьому доведено, що реалізація культурної стратегії господарської організації відбувається, 

на думку здобувача, в три етапи: діагностично-підготовчий; етап реалізації; стратегічно-

рефлексивний.  

Узагальнення результатів дисертаційного дослідження сприяло розробленню 

концепції корпоративної культури як чинника управління господарською організацією, яка 

містить основні суб’єкти управління господарською організацією, логіку формування та 

розвитку корпоративної культури, її інструментальне наповнення в управлінському 
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процесі, а також принципи та соціальні механізми формування і розвитку відповідних типів 

корпоративної культури. Натомість корпоративна культура як чинник управління 

господарською організацією реалізується за допомогою ціннісно-нормативної системи, що 

вбирає в себе корпоративні міфи, ритуали, девізи, лозунги, корпоративну місію, 

корпоративну ідентичність, внутрішній і зовнішній корпоративний імідж, що не тільки 

визначають поведінку членів господарської організації, але й сприяють досягненню 

корпоративних цілей.   
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ВИСНОВКИ 

У висновку дисертаційного дослідження підбито підсумки розроблення теоретико-

методологічних засад корпоративної культури як чинника управління господарською 

організацією, узагальнено результати емпіричного дослідження за пропонованою 

концепцією, визначено характер актуального стану корпоративної культури в управлінні 

господарськими організаціями, виявлено пріоритетні напрями її вдосконалення, а також 

запропоновані відповідні культурні стратегії для господарських організацій у перехідному 

суспільстві.   

 1. З’ясовано, що вивчення корпоративної культури господарської організації 

показало, що є найбільш адекватним у разі використання системного та інтегративного 

підходів. Корпоративна культура в межах системного підходу розглядається у площині 

нормативно-ціннісної системи, яка забезпечує розвиток та виживання господарської 

організації в перехідному суспільстві. Застосування інтегративного підходу дає змогу 

розглядати корпоративну культуру як результат не лише управлінської діяльності 

менеджерів, а й як засіб самоорганізації персоналу господарської організації. Таким чином, 

це дає підстави стверджувати, що корпоративна культура як чинник управління є 

продуктом взаємодії різних за позиціями суб’єктів, а саме – управлінців та персоналу. 

 2.   У результаті соціологічної реконструкції поняття культури організації доведено, 

що воно є інтегративним, до змісту якого входять такі компоненти, як матеріальний 

субстрат, організаційна культура та корпоративна культура. При цьому типологічні засади 

корпоративної культури господарської організації дають підстави для визначення таких 

найзагальніших її типів, як солідаристський, ринково-індивідуалістичний, інноваційно-

адаптивний, формально-бюрократичний, транзитивний, кризовий, універсальний. 

Узагальнення типів корпоративної культури дало можливість, таким чином, виявити такі 

типи лідерства, як лідер-наставник, лідер-координатор, лідер-новатор, лідер-підприємець та 

лідер інтегрального типу. 

3. Аргументовано, що в системі управління господарською організацією 

корпоративна культура виступає одночасно як об’єкт і засіб управлінського впливу різних 

суб’єктів  соціально-професійної, господарської та управлінської діяльності, що 
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поділяються на власників, менеджерів і персонал господарської структури та є носіями 

корпоративної культури даного господарського утворення.      

4. На основі отриманих результатів дослідження здійснено соціологічну 

типологізацію  принципів формування корпоративної культури господарської організації, 

які поділяються на зовнішні (принципи організації) – пов’язані із проективною 

управлінською діяльністю, спрямованою на формування та розвиток корпоративної 

культури; внутрішні (принципи самоорганізації) – пов’язані із процесами культурної 

самоорганізації, що виникають у процесі життєдіяльності персоналу; інтегральні, які 

поєднують у собі як внутрішні, так і зовнішні принципи. 

5. Проведені наукові розвідки сприяли розробленню соціологічної типологізації 

соціальних механізмів формування та відтворення корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацією, що розрізняються між собою за такими 

критеріями: за природою механізму – стихійні (природні) та проективні (штучні) 

механізми; за приналежністю до зовнішнього або внутрішнього середовища організації – 

ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні) механізми; за рівнем комплексності – 

сингулярні (специфічні) та комплексні (універсальні) механізми.    

6. Виявлено, що відмітні риси корпоративної культури як чинника управління 

господарською організацією характеризуються за такими ознаками: нерозвиненістю, 

невизначеністю, орієнтацією на стабільність та скоординованість. Хоча велике значення 

тут має новаторство та організаційне навчання, але його актуальний стан у вітчизняних 

господарських організаціях поки що залишається незадовільним. Важливим фактором 

ефективності корпоративної культури як чинника управління господарською системою є 

ідентифікація персоналу з колективом організації, що переважає над іншими показниками.  

7. На основі аналізу корпоративного лідерства культуру сучасних українських 

господарських організацій слід віднести до культури формалізованого типу, що потребує 

трансформації в сторону формування «антикризової корпоративної культури», яка 

характеризується такими чинниками: 1) новаторством і організаційною гнучкістю; 

2) орієнтацією на постійне вдосконалення, навчання та підвищення професіоналізму 

персоналу; 3) скоординованістю та контрольованістю господарської системи; 
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4) ідентифікацією з колективом організації щодо подолання кризових явищ; 5) орієнтацією 

на такі лідерські типи, як новаторський, підприємницький і координаційний.  

8. Запропоновано соціологічну концепцію корпоративної культури як чинника 

управління господарською організацією, яка за своєю структурою є системою понять, що 

відображають сенс діяльності ключових суб’єктів управлінського процесу в господарській 

організації, логіку формування та розвитку корпоративної культури, її інструментальне 

наповнення в управлінському процесі, а також принципи і соціальні механізми 

формування, відтворення і розвитку відповідних типів корпоративної культури, що 

уособлюють систему управління господарською організацією. Як чинник управління 

господарською організацією корпоративна культура реалізується в ціннісно-нормативній 

системі господарської організації, яка вбирає в себе корпоративні міфи, ритуали, девізи, 

лозунги, корпоративну місію та ідентичність, внутрішній та зовнішній корпоративний 

імідж, що визначають стиль управління керівників і менеджерів господарської структури, 

процедуру ухвалення ними ключових управлінських рішень, а також корпоративну 

поведінку членів господарської організації відповідно до визначених корпоративних цілей.   

9. За результатами дослідження розроблено відповідні науково-практичні 

рекомендації для підвищення ролі корпоративної культури як чинника ефективного 

управління господарською організацією в умовах глобальних змін та суспільних 

трансформацій. Серед основних заходів, що містяться в рекомендаціях, слід вважати 

вироблення та реалізацію корпоративної культурної стратегії, запровадження системи 

корпоративного навчання персоналу, забезпечення інтеграції корпоративних цінностей та 

організаційних цілей із цінностями та цілями персоналу, а також уявленнями та інтересами 

усіх суб’єктів організаційної взаємодії і забезпечення взаємного співробітництва усіх 

соціально-професійних груп в межах господарської організації. 
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