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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

На сучасному етапі розвитку економіки є досить відомим той факт, що кожна успішна організація має свою 

корпоративну культуру – сукупність найважливіших положень щодо діяльності, обумовлених місією та стратегією 

розвитку організації, які знаходять своє відображення у соціальних нормах і цінностях працівників. Така культура 

дозволяє вирізняти організацію, створює атмосферу ідентифікованості для її персоналу, зміцнює соціальну 

стабільність та є контролюючим механізмом, який направляє і формує відносини та поведінку працівників.  

Сутність корпоративної культури – це специфічна форма існування взаємозалежної системи, яка включає в себе 

ієрархію цінностей, що домінують серед співробітників організації та сукупність способів їх реалізації, що 

переважають в ній на певному етапі розвитку. 

Виділяють наступні джерела формування корпоративної культури: 

 система особистих цінностей та індивідуально-своєрідних способів їх реалізації; 

 способи, форми та структура організації, що втілюють деякі цінності, в тому числі й особисті цінності 

керівництва; 

 уявлення про оптимальну та припустиму модель поведінки співробітника в колективі, що відображає систему 

внутрішньо групових цінностей, які склалися. 

Корпоративна культура підприємства дає змогу розв’язати дві ключові проблеми: встановити оптимальні зв’язки 

підприємства із зовнішнім середовищем (зовнішня адаптація) та сприяти стабільній та продуктивній роботі 

персоналу на партнерських засадах (внутрішня інтеграція). 

Завдяки своїм специфічним функціям та спрямованості (позитивній чи негативній) корпоративна культура може 

значно впливати на трудову поведінку, мотивацію саморозвитку працівників або ж на деградацію трудового 

потенціалу підприємства.  

Корпоративна культура виконує такі функції:  

– надання працівникам організаційної ідентичності, визначення внутрішнього уявлення про підприємство та 

його головні цінності, що є важливим джерелом самоідентифікації персоналу як команди (впливає на рівень 

компетенції і трудовий менталітет – складові трудового потенціалу);  

– допомога новим працівникам швидко адаптуватись і прилучитися до ефективної роботи, правильно 

сприймати явища, що відбуваються на підприємстві, завдяки знанням про основні принципи корпоративної 

культури (впливає на організованість і трудову активність);  

– стимулювання прояву індивідуальної і колективної відповідальності при виконанні окреслених завдань, 

зокрема у сфері інновацій (впливає на мобільність і здатність до розроблення інновацій).  

У науковій літературі корпоративна культура класифікована на негативну і позитивну залежно від впливу на 

формування трудових цінностей персоналу: 

− позитивна корпоративна культура фіксує для працівника цінність своєї професійної діяльності як способу 

особистісної трудової, творчої самореалізації й саморозвитку та цінність свого підприємства як умови забезпечення 

власних актуальних потреб; 

− негативна корпоративна культура відображає ситуацію, коли трудова діяльність для персоналу на 

конкретному підприємстві різною мірою вигідна, проте не цінна з точки зору саморозвитку персоналу та творчої 

самореалізації.  

Формування позитивної корпоративної культури можна спостерігати на підприємствах, що розвиваються 

стабільно, де прояв позитивних ознак окресленої культури є стабільним або тимчасово нестабільним (культура 

орієнтована на розвиток виробництва та на соціальний розвиток колективу). 

Корпоративна культура підприємства визначає шлях його розвитку у сфері управління персоналом. Вона є 

унікальною та неповторною на кожному підприємстві, їй притаманні особливості. Результати дослідження доводять, 

що немає підприємств з однаковою корпоративною культурою. Проте підприємства можуть використовувати 

подібні методи, способи, інструменти для формування та розвитку корпоративної культури.  

Таким чином, можна стверджувати, що корпоративна культура підприємства – це сукупність прийнятих на 

даному підприємстві норм і правил поведінки щодо клієнтів i партнерів, а також культура мiжособових стосунків 

працівників, від якої залежить ефективність діяльності та сформований імідж підприємства. 

 


