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Проведено дослідження сутності поняття «корпоративна культура», за ре-
зультатами якого було сформовано декомпозицію для цього поняття. Встанов-
лено, що найбільший вплив корпоративна культура має саме на управління пер-
соналом, тому ми визначили місце корпоративної культури саме для цього виду 
управління. Також місце корпоративної культури було встановлено для інших 
тех нологій управління, зокрема: управління виробництвом, фінансами, збутом, 
маркетингом, інформацією та інноваціями. 
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Постановка проблеми. Сьогодні жодне підприємство не може ефективно функ
ціонувати і розвиватись без відповідної системи управління, яка дає змогу пра вильно 
пов’язати усі елементи в один цілісний організм. Загальне управління на підприємстві 
скла дається з великої кількості взаємопов’язаних операцій, які фор мують процеси, що 
спрямовані на виконання основних управлінських функцій. Ко ли постає вибір тех но
логії управління на підприємстві, вирішення потребує знач на кількість факторів: дос
татність відповідних ресурсів для її реалізації, час, достатність навичок та знань тощо. 
Од ним з найпроблемніших є управління пер соналом, оскільки трудовий колектив є 
ду же нестабільною системою і по тре бує особливого підходу. Допомогти може на
леж на кор поративна культура, яка є ефек тивним інструментом управлінської дії. Але, 
на жаль, на вітчизняних під приємствах їй приділяється дедалі менше уваги і вона 
постійно за лишається на дру гому плані. Тому підвищується актуалізація встановлення 
міс ця кор поративної культури у процесі управління на вітчизняному підприємстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не можна стверджувати, що кор
поративна культура сьогодні не має значної наукової уваги, дедалі більше науковців 
у сфері управління персоналом досліджують це питання, зокрема: Т. Алпеєва, 
О. Баб чинська, О. А. Грішнова, Б. Гаєвський, Г. А. Дмитренко, В. А. Євтушенський, 
Ю. Красовський, М. Коул, І. Ломачинська, О. Ф. Новікова, Д. Олдхем, О. Синицька, 
О. Тарасова, Н. Фіщук, Е. Шейн та ін.

Але з огляду на значні наукові напрацювання з боку як вітчизняних, так і за ру
біжних науковців, сьогодні є потреба у визначенні місця корпоративної куль ту ри у 
процесі вибору технологій управління на вітчизняному підприємстві.
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Мета статті — встановити місце корпоративної культури у процесі визначення 
технологій управління на вітчизняному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою визначення місця кор
по ративної культури в системі вибору технологій управління необхідно дослідити 
його сутність і встановити, що означає це поняття, з яких сторін його розглядають, 
і на які саме технології управління вона впливає.

У науковій літературі існує значна кількість визначень цього поняття. На
прик лад, одним з найпопулярніших підходів [1–3] є такий, де під корпоративною 
куль турою вважають певну систему правил, традицій, цінностей, інтересів, які по
діляє колектив підприємств. Сутність такого бачення полягає в тому, що зав дя ки 
встановленню правил і формування певних цінностей можна здійснювати уп рав
ління персоналом через визначення «коридору» трудової поведінки.

Інша група науковців [4–5] зазначає, що корпоративна культура — це своєрідна 
система символів, ритуалів та міфів, які доповнюють діяльність організації.

Також уваги заслуговує думка науковців про те [6–7], що корпоративну куль-
туру потрібно розглядати як сукупність мислення, яка дає змогу підприємству 
виділятися на фоні інших під час здійснення своєї діяльності.

За результатам дослідження, ми сформували декомпозицію визначення по нят тя 
«корпоративна культура». Кожний з виділених поглядів має свої унікальні особ ливості, 
але усі вони безпосередньо впливають на управління персоналом. На приклад, якщо 
ефективно розвивати символи і ритуали на підприємстві, можна сут тєво вплинути 
на його внутрішнє життя та підвищити довіру до керівництва тощо (рис. 1).

Рис. 1. Декомпозиція визначення поняття «корпоративна культура»*
*Сформовано автором на основі дослідження джерел: [1–7].
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Отже, можна стверджувати, що корпоративна культура — це сукупність клю
чових для внутрішнього середовища підприємства процесів, що дають змогу пе
редати основні цінності та ідеологію і може суттєво вплинути на управління пер
соналом.

Управління персоналом є однією з ключових підсистем управління на будь
якому підприємстві, оскільки персонал є «центральною системою», яка рухає під
приємство вперед. 

Завдяки корпоративній культурі можна суттєво вплинути на систему уп рав лін
ня персоналом на підприємстві. Ми виділили такі чинники впливу:

1. Позитивний моральнопсихологічний клімат дає можливість вплинути на 
загальний рівень продуктивності на підприємстві.

2. Сформована група формальних правил дає можливість покращити якість 
комунікацій в середині підприємства.

3. Формування позитивного іміджу дає можливість покращити репутацію та 
збільшити гудвіл.

Система управління персоналом складний процес, який містить підсистеми, 
що дають змогу ухвалювати найефективніші управлінські рішення: система пра
вового забезпечення процесу управління персоналом; система інформаційного за
без печення; система реалізації процесу управління персоналом; система ко му ні ка
ційного забезпечення (рис. 2).

Рис. 2. Місце корпоративної культури в системі управління персоналом*
*Сформовано автором.
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Але незважаючи на те, які саме підсистеми застосовують під час реалізації 
управління персоналом, завжди необхідно враховувати внутрішнє життя під при
ємст ва, оскільки може відбутись конфлікт інтересів і персонал починає пра цю вати 
гір ше, і реалізація управлінських рішень буде неефективною.

Проте не лише для управління персоналом корпоративна культура може бу
ти ефективною. Сьогодні корпоративна культура на підприємстві охоплює знач ну 
кількість його ланок: культура управління, культура взаємовідносин з контр аген
тами, культура виробництва тощо.

Через те можна вважати, що корпоративна культура посідає чільне місце у 
виборі технологій управління на підприємстві. 

Технологій управління є дуже багато і їх класифікація лише збільшується. 
Тільки за об’єктом, на який спрямовано управлінський вплив, можна виділити такі:

 – технології управління персоналом;
 – технології управління виробництвом;
 – технології управління фінансами;
 – технології управління збутом;
 – технології управління маркетингом;
 – технології управління інформацією;
 – технології управління інноваціями.

Але не всі технології управління можуть бути прийнятними для підприємства, 
через те, що значна кількість топменеджерів вітчизняних підприємств нехтують 
корпоративною культурою, яка сформувалась в їх установі, технологія управління, 
яку вони обрали, не дає бажаного результату і, як наслідок, керівництво під при
ємст ва зазнає значних часових, фінансових та кадрових втрат.

Виділимо місце корпоративної культури в кожній з вищезазначених технологій 
управління:

1. Під час використання технології управління персоналом ми зазначали, що 
необхідно враховувати сформовані у колективі цінності, традиції та дотримуватись 
ос новної ідеології.

2. Технології управління виробництвом, фінансами і збутом мають базуватись 
на встановлених нормах роботи, сукупності мислення та політичних принципах, 
які сформовані у трудовому колективі підприємства.

3. Технологія управління маркетингом повинна підтримувати певного складу 
мислення членів підприємства щодо іміджу.

4. Технології управління інформацією та інноваціями під час її застосування 
потрібно враховувати ідеологічні принципи та цінності колективу, з метою уник
нення будьяких проявів дискримінації тощо.

Отже, можна стверджувати, що корпоративна культура стає найефективнішою 
в діяльності підприємства і саме в системі управління вона проявляється най ефек
тивніше, оскільки правильно сформована технологія управління завжди має вра
хо вувати цінності та символи, які існують у трудовому колективі.

Висновки. За результатами проведеного дослідження, сформовано деком
по зи цію визначення поняття «корпоративна культура», в якій ми зазначили, 
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що корпоративна культура найбільше впливає саме на управління персоналом. 
Визначено місце корпоративної культури в системі управління персоналом. Та
кож, на нашу думку, топ менеджери на вітчизняних підприємствах нехтують під 
час вибору технології управління корпоративною культурою. Тому ми виділили 
еле менти та прин ципи корпоративної культури, яких необхідно дотримуватись під 
час обрання тієї чи іншої технології управління, з метою максимізації бажаного 
ефекту.
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Today, any enterprise can’t function effectively and develop without an appropriate 
management system that allows to correctly link all the elements into one single or ganism. 
General management at the enterprise consists of a large number of interrelated operations 
that form processes aimed at performing basic management functions. When there is a choice 
of management technology at the enterprise, the solution requires a significant number 
of factors: sufficiency of appropriate resources for its implementation, time, sufficiency of 
skills and knowledge, and the like. One of the most problematic in this respect is personnel 
management, since the workforce is a very unstable system and requires a special approach. 
A proper corporate culture can help, which acts as an effective instrument of management 
influence. But, unfortunately, it pays less attention to domestic enterprises and it always 
remains in the background. Therefore, the ac tualization of the establishment of the place of 
corporate culture in the management process at the domestic enterprise is increasing.

According to the results of our research, we have formed a decomposition definition 
of the concept of “corporate culture”, in which we have identified that the corporate 
cul ture influences mostly the management of personnel precisely. In our opinion, it can 
be argued that the corporate culture is a combination of key processes for the internal 
en vironment of the enterprise, that allow the transfer of core values and ideology and 
can significantly affect the management of personnel. But not only personnel management 
in the corporate culture can be effective. To da te, cor porate culture at enterprises covers 
a significant number of links: the culture of ma na ge ment, the culture of relationships with 
counterparties, the culture of production, and so on. Not all management technologies 
can be suitable for the enterprise. Due to the fact that a significant number of top-managers 
of enterprise neglect the corporate culture that was formed in their institution and the 
management technology chosen by them does not give the desired result and as a result the 
enterprise management incurs significant time, financial and personnel losses. Therefore, we 
have identified elements and principles of corporate culture that should be adhered to when 
selecting a particular management technology in order to maximize the desired effect.
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