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У даній статті проаналізовано різні підходи стосовно сутності організаційної 
культури підприємства, її місця в системі менеджменту. Здійснено аналіз споріднених 
понять. 

 

В данной статье проанализированы различные подходы к сущности организаци-
онной культуры предприятия, ее места в системе менеджмента. Осуществлен анализ 
похожих понятий. 

 

This article analyzes the different approaches to the nature of the organizational culture 
of the enterprise, its place in the system of management. The analуsis of similar  concepts is 
done. 
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Динамічність сучасних економічних процесів, розвиток нових 
форм господарювання, жорстка боротьба за ринки збуту актуалізують 
проблему управління одним з найбільш цінних ресурсів сьогодення – 
персоналом, підвищення вимог щодо його освіти, зміни мотиваційних 
важелів тощо. Тим самим формується центральна роль працівника в 
організації, орієнтація на врахування його інтересів та цілей. У зв’язку 
з цим важливим питанням є формування організаційної культури, яка 
має сприяти створенню сприятливого соціально-психологічного кліма-
ту та підвищенню якості та продуктивності праці людини. 

Важливість проблеми культури організації обумовлює інтерес до 
неї з боку наукової спільноти та висвітлюється в працях закордонних і 
вітчизняних вчених В. Болотової [1], Н. Дреклова [2], Д. Елдріджа [3], 
Г. Коржова [4], Н. Левкіна [5], Н. Могутнової [6], Г. Назарової [7], Н. 
Нижник [8], М. Семикіної [9], С. Щербіни [10]. Однак у той же час, 
дослідження впливу організаційної культури на формування ефектив-
ного трудового середовища потребує більш детального аналізу. 

Спираючись на еволюцію концепцій менеджменту персоналу та 
враховуючи актуалізацію гуманістичного підходу до управління лю-
диною в організації, можна відзначити необхідність перегляду керів-
ництву компанії цілей та стратегій діяльності, переорієнтації ціннос-
тей, більшій соціалізації бізнесу та реалізації цих ідей в організаційній 
культурі підприємства. 
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Дослідження організаційної культури на підприємствах почалося 
ще на початку ХХ століття. Професор Корнельского університету 
(США) Харрісон Трайс зазначив, що першою спробою вивчення дія-
льності корпорації у культурному аспекті зробила група американсь-
ких учених на чолі з Е. Мейо на початку 30-х років ХХ століття при 
проведенні Хоуторнського експерименту в компанії Western Electric. 
Експеримент тривалістю у п’ять років (1927-1932) мав на меті виявити 
вплив на продуктивність праці працівників різноманітних факторів 
[11]. Для підтвердження досліджень Е. Мейо, У. Уорнер розробив ши-
року програму дослідження ставлення людей до праці, їхніх принципів 
та переконань, морального клімату в колективі. Висновки Е. Мейо що-
до необхідності «осмисленого життя для індивідуумів в компанії», 
розвитку «почуття групової причетності» на основі загальних колекти-
вних цінностей стали поштовхом для подальшого вивчення поведінки 
працівників з позиції культури їхньої організації [9].  

Також одними з перших  на важливості організаційної культури 
акцентували свою увагу в своїх працях Т. Пітерс і Р. Уотермен, які 
визначили два фундаментальних принципи сучасної поведінки органі-
зації. Перший – забезпечення світового класу якості продукції та по-
слуг, підвищення організаційної відповідальності за це через різкий 
зріст гнучкості, безперервних інновацій та покращень у продуктах та 
послугах. Компанії повинні дотримуватись того, що Уотермен називає 
«неформальним опортунізмом», тобто повинні оперативно реагувати 
на виникаючі можливості та виклики. Другий принцип – усвідомлення 
того, що люди є «головною машиною» будь-якої компанії, а не тільки 
«взаємозамінними  частинами корпоративної машини». Тільки люди 
компанії можуть зробити її процвітаючою, і лояльність людей може 
бути завойована через новий вид соціального контракту [12].  

Сучасна актуальність розвитку організаційної культури  підпри-
ємства сприяли формуванню значної кількості підходів щодо сутності 
даного поняття, а також появі термінів, які є спорідненими, однак у 
той же час мають ряд відмінностей, які також є об’єктом досліджень 
(«корпоративна культура», «управлінська культура», «ділова культу-
ра», «культура організації», «філософія підприємства»). У таблиці на-
ведено результати порівняльного аналізу даних термінів. Найбільшу 
складність становить поділ понять «організаційна куль-тура» і «корпо-
ративна культура» як найбільше часто «взаємо-замінних». У більшості 
робіт вітчизняних авторів ці поняття чітко не розводяться.  

В рамках соціологічних досліджень визначено, що вони за смис-
ловим навантаженням неідентичні. З точки зору наукових дисциплін, 
які пов'язнаі з економічним світооглядом людей (менеджмент, марке-
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тинг, теорія бізнесу та ін.), категорії «організаційна культура» та «кор-
поративна культура» ідентичні [5].  

 

Аналіз понять споріднених з організаційною культурою 

Термін Автор Сутність поняття Відмінності 
С.Мішон, 
П.Штерн [13] 

сукупність символів, ритуалів і 
міфів, які передаються кожному 
члену з вуст у вуста як життєвий 
досвід 

Організаційна 
культура 

С.Щербіна 
[10] 

сукупність основних переконань, 
які розроблені певною групою, та 
передаватися новим членам групи 

В організаційну 
культуру вхо-
дить сама стру-
ктура організа-
ції. 

С.Роббінс 
[14] 

“соціальний клей”, що утримує 
цілісність організації за рахунок 
стандартів поведінки 

Корпоратив-
на культура 

С.Коссен [15] набір положень,  що декларуються 
організацією та задають людям 
орієнтири в їх поведінці  

Близька до 
організаційної 
культури 

Філософія 
підприємства 

Г.А.Коржов 
[4] 

сукупність принципів і правил 
взаємовідносин робітників і служ-
бовців підприємства. 

Філософія  – це 
один із елемен-
тів 
організаційної 
культури. 

Управлінська 
культура  

Н.Нижник 
[8] 

єдність управлінських знань, по-
чуттів, цінностей, управлінських 
та організаційних відносин, 
управлінської діяльності. 

Управлінська 
культура – один 
із напрямків 
загальної куль-
тури організації  

Ділова куль-
тура 

В.В.Болотова 
[1] 

цінності і норми, які регулюють 
поведінку і діяльність у процесі 
ділової активності  

Ділова культура 
охоплює тільки 
формальну 
сторону загаль-
ної культури 
підприємства 

Н.Могутнова 
[6] 

все те, що для останньої типово: її 
характерні риси, що превалюють 
відносини, сформовані зразки 
прийнятих норм поводження. 

Культура 
організації 

Д.Елдрідж, 
А.Кромбі [3] 

унікальна сукупність норм, ціннос-
тей, переконань, зразків поведінки і 
т.п., які визначають спосіб об'єд-
нання груп і окремих осіб в органі-
зацію для досягнення поставлених 
перед нею  цілей» 

Культура орга-
нізації – більш 
поверхове ви-
значення. 

 

Н.Н. Могутновою робиться спроба виділити й класифікувати іс-
нуючі точки зору на співвідношення даних понять [6]: 

1) корпоративна культура тотожна організаційній культурі. Це 
положення можна проілюструвати тим, що організаційна культура 
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визначається за допомогою тих же термінів, що й корпоративна, а са-
ме: філософія й ідеологія організації, ціннісні орієнтації, вірування, 
очікування, норми, важливі припущення, прийняті всіма членами ко-
лективу. Ці орієнтації передаються індивідам через символічні кошти 
духовного й матеріального внутріорганізаційного оточення;  

2) корпоративна культура – частина організаційної культури, але 
більше адекватним для цілей управління представляється термін «ор-
ганізаційна культура», так не кожне підприємство, фірма або організа-
ція являють собою корпорацію, тобто поняття «організаційна культу-
ра» ширше поняття «корпоративної культури»; 

3) організаційна культура – частина корпоративної культури. Як-
що поняття «корпоративна» тлумачити як загальпрофесійне, на рівні 
цінностей і норм даного бізнесу, підприємницької діяльності або сфе-
ри виробництва, то тоді корпоративна культура містить у собі більше 
широкі норми й цінності, що визначають соціальну значимість і відпо-
відальність працівників, зайнятих у цій сфері. У даному контексті по-
няття «корпоративна культура» охоплює організаційні культури окре-
мих компаній, зайнятих у певному бізнесі; 

4) корпоративна й організаційна культури – самостійні феномени. 
Відповідно до цієї точки зору, два розглянутих феномени – різні яви-
ща, що мають перетин у своїх елементах. Такими загальними елемен-
тами є артефакти, місія підприємства й умови праці. Однак є аспекти, 
що розрізняють ці два типи культур. В організаційну культуру входить 
сама структура організації, вона має відкрито імперативний характер, 
що виражається в документах, наказах. Головний аспект культури ко-
рпоративної – цінності, залучення до яких не може відбуватися насті-
льки прямо в чинність специфіки цього явища. 

В Україні дослідження проблеми організаційної культури знахо-
дяться на початковому стані, а тому не мають системного характеру. 
Незважаючи на велике практичне значення цієї проблеми і значний 
інтерес до неї фахівців-практиків з управління персоналом, масштабні 
наукові дослідження в нашій країні з цієї проблематики не проводять-
ся. Зараз існує декілька підходів до визначення впливу організаційної 
культури на ефективність функціонування підприємства. Виділяють 
два методологічних підходи: раціонально-прагматичний та феномено-
логічний [7, 10]. Згідно першого підходу, організаційна культура може 
бути використана як фактор підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, згідно другого – вона виступає як вираження самого 
змісту організації і в цьому плані не може служити джерелом конкуре-
нтних переваг. Але сьогодні починають переважати ситуаційний та 
системний підходи, згідно з якими багато вчених запевнюють, що ор-
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ганізаційна культура є ключовим фактором в успіху фірми, але разом з 
цілим комплексом інших факторів.  

Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що ор-
ганізаційна культура являє собою складну цілісну систему, яка має 
свої оригінальні ознаки, принципи та закономірності у вигляді тради-
цій, норм та правил поведінки, знання та використання яких необхідне 
працівникам усіх рівнів для забезпечення росту ефективності та якості 
роботи, досягнення загальних цілей організації та підтримки її сприят-
ливого внутрішнього клімату. 
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