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Анотація. У роботі досліджено теоретичні підходи до аспектів управління корпоративною культурою, 

узагальнено теоретичні уявлення вітчизняних і зарубіжних вчених про сутність даного поняття. Проаналізо-

вано існуючі підходи до трактування поняття «корпоративна культура». Визначено особливості вітчизняних 

підходів до поняття "корпоративна культура". 
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THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE CULTURE IN 

ORGANIZATION 
 

Summary. In modern conditions, the efficiency of enterprises is determined by the level of development of their cor-

porate culture. Each organization has its own special culture, a harmonious relationship between its employees, the 

ethics of personnel behavior, which determines its image and reputation. Therefore, in recent years in the scientific and 

business circles there has been a rapid growth of attention to the notion of "corporate culture". Corporate culture can 

play an important role in enhancing the level of engagement of employees, using intelligent technology and ensuring 

the welfare of workers. And this will lead the organization to positive changes. It is under these conditions that the cor-

porate culture gets special attention. 

Abroad this direction became relevant in the early 1980s. In Ukraine, the peak of interest in this issue is observed at 

present. The study of corporate culture faces certain difficulties. Due to the large number of interpretations of the con-

cept, difficulties arise in determining the culture of the organization. In most cases, in practice, the phrase “organiza-

tional” or “corporate” culture is used to describe the general atmosphere in the company, the values and mission of 

the organization, its characteristic management methods, and leadership styles. 

Abroad this direction became relevant in the early 1980s. In Ukraine, the peak of interest in this issue is observed at 

present. The study of corporate culture faces certain difficulties. Due to the large number of interpretations of the con-

cept, difficulties arise in determining the culture of the organization. In most cases, in practice, the phrase “organiza-

tional” or “corporate” culture is used to describe the general atmosphere in the company, the values and mission of 

the organization, its characteristic management methods, and leadership styles. 

In the literature, the concept of "corporate culture" and "organizational culture" in most cases are identical. This 

approach is based on the assumption that both cultural concepts are defined using the same terminology. 

However, a number of scientists refute this approach. As a rule, in this context there are three main points: 

Corporate and organizational cultures are distinct phenomena. 

Corporate culture is part of organizational culture.. 

Organizational culture and corporate culture are independent phenomena that differ in the way they emerge and 

form. he conducted studies allow to draw conclusions that there are different interpretations of the concept of corporate 

culture and each of the theories is oriented by its founder towards certain goals. 

Based on the differences in the definition of corporate culture, it seems that one should understand the system of 

material and spiritual values, myths and rituals adopted in a particular organization. It manifests itself in the interac-

tion, behavior, perception of oneself and others and is formed purposefully within the framework of the adopted strate-

gy of the organization. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови 

вимагають нових перспективних форм 

управлінського впливу, що забезпечують ма-

ксимально можливе досягнення бажаних ре-

зультатів діяльності підприємства. Cьогодні 

ефективність діяльності підприємств багато 

в чому визначається рівнем розвитку їх кор-

поративної культури. У кожній організації 

формується своя особлива культура, гар-

монійні відносини між співробітниками, 

етика поведінки персоналу, яка і визначає її 

імідж і репутацію. Корпоративна культура 

може відігравати важливу роль у зміцненні 

рівня залучення працівників, використовую-

чи розумно технології і забезпечуючи доб-

робут працівників. А це призведе організації 

до позитивних перетворень. Саме за цих 

умов корпоративна культура набуває особ-

ливої уваги. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Дослідження питань корпоративної ку-

льтури бере початок у середині минулого 

сторіччя. Але останніми роками питання ку-

льтури в організаціях все більше приверта-

ють увагу теоретиків і дослідників. 

Дослідженням питання сутності корпора-

тивної культури та її місця в системі мене-

джменту займалися такі зарубіжні та вітчиз-

няні вчені як Ч. Барнард, Т. Діл [16], А. Кен-

неді [16], Е. Шейн [17], Л.Смірсіч  [18], Д.А. 

Лентьєв [5],  В.А.Співак [10], А. Сбитнєв [9], 

Г.Л.Хаєт [14], Н.Н.Могутнова [7]  та ін. Про-

те зазначимо, що актуальність цієї теми пот-

ребує подальшого вивчення з необхідними 

узагальненнями всебічних досліджень. 

Формування цілей статті. Метою статті 

є поглиблене вивчення теоретичних аспектів 

корпоративної культури як об’єкта організа-

ції в системі менеджменту. 

Вклад основного матеріалу. Існує чима-

ло визначень поняття «корпоративна культу-

ра», оскільки вчені по-різному визначають її 

роль у діяльності організацій. Незважаючи 

на значні напрацювання вчених, не існує 

єдиного підходу до трактування поняття 

«корпоративна культура». Науковці часто 

використовують такі терміни, як «організа-

ційна культура», «корпоративна культура», 

«виробнича культура», «ділова культура». 

Найбільшу складність представляють понят-

тя «корпоративна культура» і «організаційна  

культура». Аналіз наукових джерел свідчить, 

що існують різні точки зору на дані поняття. 

Тому для логічної послідовності даного дос-

лідження необхідно розглянути і визначити 

поняття «корпоративна культура» і «органі-

заційна культура». 

Термін «корпоративна культура» з'явився 

в XIX столітті, а згадки стосовно бізнесу зу-

стрічаються з початку XX століття. 

В 30-х роках ХХ століття непрямі вислов-

лювання про корпоративну культуру були в 

роботах таких науковців, як М. Шерифа, Ч. 

Барнарда, К. Левіна, Р. Липпітт і Р. Уай. 

Більш детальним дослідженням щодо ко-

рпоративної культури, як інструмента під-

вищення ефективності діяльності організації, 

зайнялися лише в 80-ті роки XX століття. 

Серед найперших робіт 80-х років можна ві-

днести роботи Вільяма Оучі («Теорія Z»), 

Тома Пітерса і Роберта Уотермана («В по-

шуках ефективного управління»). Автори 

стверджували, що корпоративна культура – 

це один з важливих факторів ефективності 

діяльності компанії з економічної точки зору 

та її інтеграції і адаптації до зовнішнього се-

редовища.  

Т. Пітер і Р. Уотерман описали взаємозв'я-

зок між рівнем розвитку корпоративної ку-

льтури та ефективністю управління компані-

єю. На їх думку, корпоративна культура є 

одним з факторів адаптації компанії до зов-

нішнього середовища і відіграє, таким чи-

ном, важливу роль в успішності економічної 

діяльності підприємства. 

Терренс Діл і Алан Кеннеді («Корпорати-

вна культура: обряди і ритуали корпоратив-

ного життя») в своїх працях дають відповіді 

на безліч питань про ефективність лідерства, 

а також про довгостроковий успіх організа-

цій, які створили сильну корпоративну куль-

туру [16].   

У 1983 році Л. Смірсіч розробила «Кон-

цепцію культури і організаційного аналізу». 

У своєї роботі вона  зробила спробу структу-

рувати підходи до вивчення культури органі-

зації. Систематизуючи існуючі визначення 

корпоративної культури і вона вивела три 

підходи до її визначення. При першому під-

ході вона трактує культуру як незалежну зо-
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внішню складову, внесену в організацію ззо-

вні. При другому підході культура є внутрі-

шньою складовою організації. При третьому 

підході вона інтерпретується як ключове по-

рівняння в концепції організації [18].  

У першій групі корпоративну культуру Л. 

Смірсіч розглядає як сукупність уявлень і 

цінностей, які формують в людині суспільст-

во, громадська діяльність і соціальні взаємо-

дії (в родині, групі, з друзями, досвід роботи 

в цій та інших організаціях). Тут культура 

повинна бути схожою для всіх організацій, 

які існують в рамках національної культури, 

але кожна організація формує свій тип кор-

поративної культури. 

Другий похід заснований на тому, що ко-

жна організація сама створює свою культу-

ру. Представники цієї групи зосереджують 

свою увагу на унікальних ритуалах, легендах 

і церемоніях, які з'являються в середовищі, 

створеному керівництвом за допомогою 

встановлених правил, структури, норм і ці-

лей. Така культура вважається домінуючою. 

Представниками даного напрямку є М. 

Лоуис, С. Сіел і Дж. Мартін, М. Пауерс, Т. 

Діл, А. Кеннеді. 

У третьому поході корпоративна культура 

розглядається як суть організації, як її осно-

вна відмітна якість, а не як окремо складова 

організації (М.Тевене). 

Одним з найбільш серйозних дослідників 

організаційної культури є Е.Шейн. Він за-

значає, що організаційна культура є інтегро-

ваним набором базових уявлень, які дана 

група знайшла, випадково розкрила, запози-

чила або досягла будь-яким іншим шляхом у 

результаті спроб, вирішення проблем адап-

тації до зовнішнього середовища і внутріш-

ньої організації, щоби бути визнаними, діє-

вими і гідними закріплення і передачі новим 

поколінням членів організації [17, с. 109-

119]. Е. Шейн, аналізуючи структуру органі-

заційної культури, запропонував виділити 

три її рівні:  

- поверхневий (зовнішній вигляд офі-

сів, технологія і продукт, зовнішній вигляд 

співробітників, мова, манера спілкування, 

емоційна атмосфера, ритуали);  

- підповерхневий (стратегія, моральні 

погляди, етичні правила, цінності, кодекс 

поведінки, цілі); 

- глибинний (ставлення до загально-

людських цінностей, вірування і переконан-

ня, уявлення про природу людини, важли-

вість роботи, сім'ї і саморозвитку, правильні 

взаємовідносини індивіда і групи). 

Одегов Ю.Г. і Руденко Г.Г. об’єднали 

елементи організаційної культури в такі рів-

ні як світоглядний, символічний і візуальний 

[8].  

До світоглядного рівня організаційної ку-

льтури вони відносять елементи які пов'язані 

з культурою поведінки і культурою управ-

ління в організації, такі, як: норми, усвідом-

лення себе і свого місця в організації, цінно-

сті співробітників, соціально-психологічний 

клімат і т .п. 

До символічного рівня організаційної ку-

льтури  автори відносять мову, ритуали, об-

ряди, зовнішній вигляд на роботі, символи 

компанії, рекламні атрибути і структури зов-

нішньої ідентифікації компанії. 

До візуального рівня організаційної куль-

тури автори відносять технології, архітекту-

ру і дизайн, будівлю, місце розташування 

організації, обладнання та меблі, а також об-

сяг простору і кольору. 

Співак В.А. визначає, що корпоративна 

культура – це система матеріальних і духов-

них цінностей, проявів, що взаємодіють між 

собою, притаманних даній корпорації, а та-

кож відображають її індивідуальність і 

сприйняття себе та інших у соціальному та 

речовому середовищі, що виявляється в по-

ведінці, взаємодії, сприйнятті себе і навко-

лишнього середовища [10, с. 27]. Дане ви-

значення включає всі рівні і різні прояви ку-

льтури організації, спираючись як на її мате-

ріальний, так і на духовний аспект.  

Красовський В. у своїх працях зазначає, 

що термін «організаційна культура» є пер-

винним, а термін «корпоративна культура» – 

похідним, що характерно тільки для великих 

підприємств – акціонерних товариств [4, c. 

12]. 

Іванова С.В. вказує на рівнозначність ор-

ганізаційної та корпоративної культури. Во-

на вважає, що «організаційна (корпоративна) 

культура – це набір найбільш важливих при-

пущень, прийнятих членами організації та 

виражаються в заявлених організацією цін-

ностях, які задають людям орієнтири їх по-

ведінки і дій. Ці ціннісні орієнтації переда-

ються членам організації через символічні 
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кошти духовного і матеріального оточення 

організації »[3]. 

Мітіна Н.М. в своїх дослідженнях 

об’єднала концепцію Шейна Е. і теорію Лео-

нтьєва Д.А., який виділив три основні форми 

існування цінностей: суспільні ідеали (соціа-

льні уявлення як невід'ємна частина об'єкти-

вного укладу суспільного буття соціальної 

групи); предметно втілені цінності (сам про-

цес діяльності соціальної групи або суспіль-

ства і її продукт); особистісні цінності (внут-

рішній світ індивіда, що формується в про-

цесі життєдіяльності в індивідуальному дос-

віді, відображає соціальний і загальнолюдсь-

кий досвід і існує в формі ідеалів) [6].  

На основі концепції і теорії вона пропонує 

трирівневу структуру ціннісних компонентів 

організаційної культури, що представляє со-

бою систему організаційних цінностей і цін-

нісних уявлень співробітників, коли кожен з 

рівнів культури компанії узгоджується зі 

своєю формою існування цінностей (рис.1) 

[6].  

Перший рівень, артефактний, є «фасадом 

організації». До цього рівня автор відносить 

всі аспекти діяльності організації, які можна 

побачити сторонньому спостерігачеві: лого-

тип, технологія, продукт, корпоративна сим-

воліка, місія, історія компанії, існуючі риту-

али і церемонії, стиль спілкування і багато 

іншого. Автор вважає, що ці елементи фор-

мують у клієнтів і партнерів уявлення про 

організацію, її розвитку та успішності. 

На другому, нормативному, рівні форму-

ється відповідність цінностей організації 

цінностям особистісного рівня працівників. 

Своє втілення цінності другого рівня знахо-

дять в етичних кодексах, нормах і стандартах 

поведінки персоналу. 

Третій, особистісний, рівень ціннісної 

компоненти, на думку автора, включає осо-

бисті цінності та установки, світогляд і пере-

конання співробітників компанії. 

Для вітчизняних дослідників проблеми 

корпоративної культури є відносно новими, 

мало розвинутими в нашій країні. І все ж, 

перші ознаки цивілізованого підходу до ви-

значення цього феномену в Україні вже є. 
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Рис 1. Структура ціннісної компоненти організаційної культури 
Джерело: [6] 
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та сама формується виходячи з взаємодії з 

тим чи іншим елементами цієї системи. 

На думку Чернишової А.О. та Немченко 

Т.А., корпоративна культура є системою фо-

рмальних і неформальних правил і норм дія-

льності, звичаїв і традицій, індивідуальних і 

групових інтересів, особливостей поведінки 

персоналу даної організаційної структури, 

стилю керівництва, показників задоволеності 

працівників умовами праці, рівня взаємного 

співробітництва та сумісності працівників 

між собою і з організацією, перспектив роз-

витку [13]. 

Автори виділяють такі джерела форму-

вання корпоративної культури, як: 

 - систему особистих цінностей та індиві-

дуально-своєрідних способів їх  реалізації;  

- способи, форми та структура організації, 

що втілюють деякі цінності, в тому числі й 

особисті цінності керівників підприємств;  

- уявлення про оптимальну та припустиму 

модель поведінки співробітника в колективі, 

що відображає систему внутрішньогрупових 

цінностей, що склалися [13]. 

Чернявський А.Д. вважає, що корпорати-

вна культура регламентує поведінку людини, 

дає можливість спрогнозувати її реакцію в 

критичних ситуаціях [12, с. 45] та базується 

на такому:  

-  загальнолюдські цінності, сполу-

чення інтересів персоналу (співробітництво, 

новаторство, довіра тощо) з корпоративними 

інтересами (підвищення конкурентоспромо-

жності, завоювання ринкової ніші тощо);  

-  реальні ринкові вимоги до управ-

ління підприємством (пріоритет споживача, 

якість роботи тощо) і вимоги до персоналу 

(відданість підприємству, акцент на почутті 

спільності, причетності до загальної справи 

підприємства тощо). 

На думку Є.Ю.Гресь та Н.В. Язвінської, 

корпоративна культура – це важливий фак-

тор внутрішнього середовища підприємства, 

який значно впливає на його ринкову діяль-

ність та розвиток. Вони виділили основні 

фактори, які впливають на формування кор-

поративної культури підприємства: масштаб 

діяльності компанії; форма власності; розмір 

компанії стиль керівництва; вік компанії; 

сфера діяльності компанії [1]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що 

існують такі точки зору на співвідношення 

понять «корпоративна культура « та «органі-

заційна культура»: 

1. Корпоративна культура тотожна органі-

заційній культурі. Цього підходу в основно-

му дотримуються дослідники такі як 

О.С.Віханський, С.В.Іванова, Л. В. Карташо-

ва, Е.Д.Малінін, В. Л. Міхельсон-Ткач, В. А. 

Співак 

2.Корпоративна і організаційна культури 

– різні явища. До організаційної культури 

входить формальна структура організації, що 

виражається в ієрархії, правилах, документах 

і стандартах. У той же час головним аспек-

том корпоративної культури є цінності (Н.Н. 

Могутнова). 

3. Корпоративна культура – це частина 

організаційної культури. Можна знайти, на-

приклад, твердження про те, що організацій-

на культура – це культура материнської ор-

ганізації, а корпоративна – культура підроз-

ділів цієї організації в інших країнах. Цієї 

думки дотримуються Е.Г.Молл, 

Б.З.Мильнер, Л.Колесникова, 

Ю.Д.Красовский,  В. В. Щербина. 

На думку Тарасової О.В., корпоративна 

культура повинна завжди знаходитися в цен-

трі постійної уваги керівників, оскільки вона 

має сприяти досягненню ефективних резуль-

татів діяльності підприємства на основі на-

ближення інтересів адміністрації і персоналу 

[11, с.32].  

Висновки. Проведені дослідження дозво-

ляють зробити висновки, що до вивчення ко-

рпоративної культури існують різні підходи і 

кожна з теорій орієнтується її засновником 

на певні цілі.  

Виходячи з відмінності у визначенні кор-

поративної культури, слід розуміти систему 

матеріальних і духовних цінностей, міфів і 

ритуалів, прийнятих в певній організації. 

Вона проявляється у взаємодії, поведінці, 

сприйнятті себе й інших і формується цілес-

прямовано в рамках прийнятої стратегії ор-

ганізації. Дослідження корпоративної куль-

тури дозволили виявити багатогранні аспек-

ти цього феномена: філософсько-світоглядні, 

психологічні і функціонально-організаційні. 
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