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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Світовий досвід засвідчує, що корпоративна культура 

(КК) може слугувати важливим інструментом сталого розвитку соціально-
трудових відносин (СТВ), дієвим засобом ефективної діяльності підприємств, 
чинником досягнення соціального миру та добробуту.  

Для України, яка обрала шлях ринкових перетворень та євроінтеграції, 
проблематика корпоративної культури набуває особливої актуальності. На 
більшості вітчизняних підприємств роль корпоративної культури традиційно  
недооцінюється, що негативно позначається на стані  соціально-трудових 
відносин, зумовлює виникнення низки нових викликів і загроз. Всеохоплююча 
економічна криза і політична нестабільність провокують руйнацію 
корпоративних цінностей підприємств, перешкоджають задоволенню 
пріоритетних соціальних потреб працівників. Уникнення трудових конфліктів, 
соціального вибуху з непередбачуваними наслідками потребує якісних змін у 
соціальній взаємодії на культурних засадах держави, роботодавців, профспілок, 
громадських організацій. Соціальний мир в Україні значною мірою 
визначатиметься здатністю соціальних партнерів вступати у діалог та досягати 
компромісів, керуючись цінностями прогресивної корпоративної культури. Для 
цього необхідно переосмислити концепцію та моделі корпоративної культури 
як потужного джерела активної соціальної взаємодії, гармонійного розвитку 
соціально-трудових відносин. 

Підгрунтям сучасних наукових уявлень про корпоративну культуру стали 
праці зарубіжних вчених І. Ансоффа, М. Армстронга, К. Голда, Є. Капітонова, 
Ф. Котлера, Б. Мільнера, Т. Питерса, В. Співака, М. Уорнера, Г. Хофстеда, 
А.Файоля, Е. Шейна та інших.  

З початком ринкової трансформації економіки в Україні дослідження 
корпоративної культури підприємства отримали значний розвиток у наукових 
працях А. Воронкової, Г. Назарової, О. Новікової, Г. Хаєта, О. Єськова та ін. 
Уявлення про корпоративну культуру та її роль у СТВ з позицій економіки 
праці збагатили О. Балика, О. Грішнова, А. Колот, Т.  Кицак, Е. Лібанова, 
І. Петрова, М. Семикіна, І. Терон, Л. Шаульська, Л. Щетініна та ін. Значимість  
цінностей корпоративної культури у підвищенні ефективності праці, розвитку 
трудового потенціалу визначена у працях В. Близнюк, О. Комарової, 
О. Левченка, Л. Лісогор, О. Магопець, М. Мельник, С. Пасєки, В. Стадник, 
Л. Червінської, Л. Фільштейна, Н. Шалімової та інших вітчизняних науковців.  

Водночас, незважаючи на значні теоретичні напрацювання в цьому 
напрямі, існує практична потреба у поглибленому вивченні корпоративної 
культури, вдосконаленні методів її діагностики та пошуку можливостей 
активізації впливу на розвиток СТВ. Зазначене сприятиме регулюванню СТВ, 
запобіганню їх конфліктності, формуванню соціальної згуртованості трудових 
колективів, підвищенню ефективності трудової діяльності.  

Актуальність проблеми активізації впливу корпоративної культури на 
розвиток соціально-трудових відносин, її недостатнє вивчення зумовили вибір 
теми дисертації, її мету, завдання, логіку викладу результатів дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано в межах тем, передбачених планами науково-
дослідних робіт Кіровоградського національного технічного університету, 
зокрема: «Мотиваційні основи ефективної праці персоналу» (реєстраційний 
номер: 0113U003622), в процесі виконання якої автором обґрунтовано тісний 
зв’язок КК і мотивації праці; «Інноваційна активність в регіоні: важелі впливу 
та стимулювання» (реєстраційний номер: 0114U003380), в межах виконання 
якої розроблено заходи щодо посилення ролі КК у підвищенні інноваційної 
активності працівників, стабілізації розвитку соціально-трудових відносин. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
узагальнення теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних 
рекомендацій щодо активізації впливу корпоративної культури підприємства на 
розвиток соціально-трудових відносин. 

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання  
таких завдань: 

– уточнити сутність корпоративної культури з позицій економіки праці; 
– обґрунтувати структурно-функціональну побудову корпоративної 

культури в контексті розвитку СТВ на підприємствах України; 
– удосконалити науково-методичний підхід щодо вивчення стану 

корпоративної культури та її впливу на розвиток СТВ; 
– визначити особливості корпоративної культури та перешкоди у 

формуванні позитивних корпоративних цінностей в умовах трансформації 
соціально-трудових відносин в Україні; 

– дослідити вплив корпоративної культури на розвиток соціально-
трудових відносин  на мікроекономічному рівні; 

– розробити систему заходів та інструментів формування позитивної 
корпоративної культури на підприємствах України; 

– розробити модель активізації впливу корпоративної культури на 
розвиток соціально-трудових відносин на мікроекономічному рівні. 

Об’єктом дослідження є процеси впливу корпоративної культури на 
розвиток соціально-трудових відносин на мікроекономічному рівні. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади  корпоративної 
культури на підприємстві та її впливу на соціально-трудові відносини. 

Методи дослідження. Під час дослідження використано такі методи 
пізнання: історико-логічний, діалектичний  – для вивчення еволюції теорії КК, 
світового досвіду регулювання СТВ; класифікаційно-аналітичний – для 
з’ясування компонентів КК; економіко-математичний, соціологічний та 
експертних оцінок – для оцінювання впливу КК на стан СТВ; графічно-
аналітичний – для ілюстрації досліджуваних процесів; кваліметричний метод – 
для класифікації властивостей корпоративної культури і встановлення 
взаємозв’язків між ними;  ОСАІ (побудова профілів корпоративної культури) – 
для визначення типів КК та прояву їх особливостей; системний – під час 
визначення напрямів активізації впливу КК на розвиток СТВ. 

Інформаційною базою дослідження є фундаментальні положення 
економічної теорії, наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів, присвячені 
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КК, регулюванню СТВ на засадах соціальної відповідальності, дані Державної 
служби статистики України, звітні матеріали підприємств, результати 
експертних оцінок, а також результати соціологічних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, що 
одержані автором і виносяться на захист, полягають у поглибленні теоретико-
методичних засад та розробці прикладних напрямів активізації впливу 
корпоративної культури на гармонійний розвиток соціально-трудових відносин. 
Наукову новизну дисертації визначають такі суттєві наукові результати: 

удосконалено: 
– структурно-функціональну побудову корпоративної культури, яка 

відрізняється від відомих визначенням базових принципів формування,  
функціонування та розвитку КК, структурних взаємозв’язків та взаємовпливів 
між складовими корпоративної культури і системою соціально-трудових 
відносин, систематизацією ознак такого впливу,  побудовою концептуальних 
засад механізму її формування, орієнтованого на стабільні соціально-трудові 
відносини, що розширює можливості системного використання корпоративної 
культури як важливого інструменту регулювання розвитку СТВ та 
забезпечення ефективної трудової діяльності; 

– науково-методичний підхід до вивчення стану корпоративної культури, 
який, на відміну від відомого, ґрунтується на систематизації методів 
дослідження корпоративної культури (формалізованих, неформалізованих та 
заснованих на застосуванні моделей КК), розробці структурно-логічної схеми 
діагностики стану КК в контексті розвитку СТВ, що уможливлює оцінювання 
резервів для формування прогресивної корпоративної культури; 

– модель активізації впливу корпоративної культури на розвиток СТВ, 
яка, на відміну від існуючих, поєднує завдання визначення місії, корпоративних 
цілей підприємства з формуванням стратегії гармонізації СТВ, що базується на 
діагностиці стану КК та СТВ, реалізації портфелю завдань гармонізації СТВ за 
допомогою стратегічних, тактичних та оперативних заходів, їх гнучкого 
корегування на основі спостережень, аналізу та контролю щодо їх виконання за 
участю соціальних партнерів; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів та завдань формування 
позитивної корпоративної культури на підприємствах, особливістю яких є 
орієнтація на гармонізацію СТВ, розробка системи інструментів формування 
позитивної КК (організаційних, економічних, соціально-психологічних, 
інформаційних, комунікаційних) й визначення заходів щодо вдосконалення 
матеріальної та нематеріальної мотивації праці персоналу, пов’язаних з 
подоланням деформацій в оцінюванні праці; 

набули подальшого розвитку: 
– тлумачення соціально-економічного змісту категорії «корпоративна 

культура» з позицій економіки праці, що, на відміну від існуючих, зосереджує 
увагу на прояві її сутності як багатоаспектної системи цінностей, переконань, 
традицій, принципів та норм поведінки, здатної спрямовувати розвиток 
соціально-трудових відносин у певному напрямі, впливати на результати 
діяльності підприємства; 
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– характеристика специфічних особливостей корпоративної культури, яка 

відрізняється від відомих визначенням  її позитивних і негативних сторін, 
зумовлених особливостями українського трудового менталітету та соціально-
економічними умовами життя й трудової діяльності, а також дією виявлених 
деструктивних чинників СТВ (оплата праці не відповідає рівню життя, 
відсутність тісного зв’язку між трудовими зусиллями та отримуваним доходом, 
між рівнем освіти і розміром зарплати, скорочення штатів тощо), що 
перешкоджають формуванню позитивних корпоративних цінностей; 

– система заходів формування прогресивної корпоративної культури та 
активізації її впливу на гармонізацію СТВ, що, на відміну від відомого, 
передбачає залучення потенціалу соціального партнерства як важливого 
напряму вдосконалення КК, розробку пропозицій щодо зниження 
конфліктності СТВ через активний соціальний діалог, вдосконалення 
оцінювання та мотивації персоналу, заохочення участі найманих працівників до 
управління виробництвом, впровадження Кодексу корпоративної культури, 
правил прозорості діяльності адміністрації, вдосконалення колективних 
договорів з позицій реалізації корпоративних цінностей та принципів 
соціальної справедливості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх 
доведено до рівня прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення 
впливу корпоративної культури на стабілізацію СТВ, що дає змогу їх 
застосовувати в процесі розробки Генеральної, галузевих, регіональних угод, 
вдосконалення колективних договорів на підприємствах.  

Розробки автора знайшли використання у практичній діяльності:  
− Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час 

підготовки заходів щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання 
праці, поліпшення умов та безпеки праці (довідка № 122 від 22.06.2015 р.); 

− Державного підприємства «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» в процесі підготовки плану розвитку підприємства на 2016 р., 
зокрема розділу щодо формування корпоративної соціальної відповідальності 
(довідка №  01-7-2/62 від 25.06.2015 р.);  

− Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної 
державної адміністрації в процесі підготовки  рекомендацій керівникам 
підприємств області щодо вдосконалення колективно-договірного регулювання 
праці (довідка № 04-02/22/3559 від 12.08.2015 р.).  

Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес 
Кіровоградського національного технічного університету під час викладання 
навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 
(довідка № 16  від  17.09.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до визначення моделі 
механізму активізації впливу корпоративної культури на розвиток СТВ. З 
наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дослідженні використано 
лише ті ідеї та положення, що є результатом особистих напрацювань. 
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Апробація результатів дисертації.  Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях, зокрема: «Людина, бізнес, держава : реалії та перспективи 
соціально-економічного та інноваційного розвитку» (м. Кіровоград, 17 квітня 
2014 р.); «Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, 
перспективи розвитку» (м. Черкаси, 16–17 жовтня 2014 р.); «Экономическая 
теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования» 
(м. Полоцьк, 23–24 жовтня 2014 р.);  «Конкурентоспроможність та інновації: 
проблеми науки та практики» (м. Харків, 14-15 листопада 2014 р.); «Актуальні 
проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки» 
(м. Кіровоград, 15 грудня 2015 р). 

Публікації.  За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 13 
праць, із них 5 – у вітчизняних наукових фахових виданнях, 4 – у зарубіжних 
виданнях (з яких одне зареєстроване у міжнародних наукометричних базах 
даних), 4 – в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,61 др. 
арк., з яких особисто автору належить 4,64 др. арк. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Обсяг основного змісту роботи становить 194 сторінки, що включає 16 таблиць 
та 28 рисунки. Список використаних джерел, що налічує 375 найменувань, 
викладено на 36 сторінках, 6 додатків розміщено на 32 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Теоретико-методичні основи посилення впливу 

корпоративної культури (КК) на розвиток соціально-трудових відносин 
(СТВ)» розкрито сутність та моделі корпоративної культури, теоретичні  
підходи до визначення її впливу на розвиток СТВ, методичне забезпечення 
вивчення стану КК та її впливу на розвиток соціально-трудових відносин. 

Аналіз еволюції наукової думки засвідчив, що уявлення про КК, її моделі, 
вплив на відносини у сфері праці змінювалися залежно від становлення 
менеджменту, змін суспільно-політичного устрою, форм власності, домінуючих 
цінностей, норм поведінки, особливостей національної свідомості. 
Обґрунтована доцільність сприйняття КК як системної  тріади понять:  

1) системи найважливіших цінностей, визнаних підприємством у якості 
місії та стратегії розвитку;  

2) механізму прийняття, використання та розвитку пріоритетних 
цінностей, що характеризують приналежність до певної професійної діяльності; 

3) системи цінностей, прийнятих й підтримуваних роботодавцем і 
найманими працівниками, в якості норм їхньої поведінки та взаємодії у СТВ, 
що ідентифікують їх причетність саме до даного підприємства.  

Такий підхід дозволив обґрунтувати існування системного взаємозв’язку 
між соціально-трудовими відносинами і корпоративною культурою (рис. 1): 
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Рис. 1. Взаємовплив корпоративної культури і соціально-трудових відносин  
Джерело: розроблено автором на основі узагальнення наукової думки. 

Обґрунтовано, що посилення впливу КК на розвиток СТВ суттєво залежить 
від її структурно-функціональної побудови, зокрема від дотримання базових 
принципів формування, розвитку та функціонування КК (системності, 
керованості, комплексності, науковості, ефективності, стратегічної 
спрямованості, відкритості, рис. 2), урахування нею впливових чинників, 
специфіки ментальності, особливостей розвитку підприємства у певний період 
часу.  

Це дозволило запропонувати визначення КК  як складної, багатоаспектної 
системи цінностей, переконань, традицій, принципів та норм поведінки, 
формування яких відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників 
(історичних, культурних, економічних, політичних, ментальних), зумовлюючи 
певний вектор розвитку СТВ, досягнення певних результатів у діяльності  
персоналу і підприємства загалом.  

Уявлення про структурно-функціональну побудову КК доповнено 
розробкою  концептуальних засад механізму її формування, реалізація яких 
розширює можливості для більш ефективного використання людського 
потенціалу підприємства та поліпшення СТВ на основі заохочення самоосвіти, 
професійного розвитку, вдосконалення матеріальної та нематеріальної 
мотивації персоналу та впливу на результати праці.  

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ   (СТВ)  

Держава Роботодавці Наймані працівники 
 

Система соціально-трудових відносин 

Рівні СТВ Предмет СТВ Типи СТВ Принципи СТВ 

 
індивідуальний; 

мікрорівень; 
мезорівень; 

макрорівень; 
мегарівень 

Найм, звільнення,  
ефективна зайнятість; умови 

праці, нормування праці,  
організація праці, оцінка 
трудового внеску, оплата 
праці, соціальні гарантії, 
мотивація, професійний 

розвиток, участь в 
управлінні, участь у 

власності,  компенсаційні 
пакети; відпочинок 

патерналізм; 
соціальне 

партнерство; 
солідарність; 

субсидіар- 
ність; 

дискримінація; 
конфлікт 

 
 

– державна регламентація; 
– соціальний консенсус; 
– баланс інтересів; 
– соціальна 

відповідальність; 
– соціальний захист; 
– гнучкість; 
– послідовність;  
– принцип діалектики;  
– принцип  зворотнього 

зв’язку 
 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА  

культура праці (організації, умов праці, ведення документації, прийняття рішень, контролю, 
взаємодії); цілі розвитку підприємства; символіка; традиції; норми поведінки та взаємодії з 

колегами, підлеглими, партнерами, споживачами; пріоритети кадрової та соціальної політики; 
трудові ціннісні орієнтації та очікування справедливості оцінки та стимулювання праці; 

соціальна відповідальність 
 

Прийняття, використання, розвиток в інтересах гармонізації СТВ 
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Розроблено науково-методичний підхід до вивчення впливу КК на 

розвиток СТВ на основі систематизації методів вивчення КК (формалізованих,  
неформалізованих та заснованих на застосуванні моделей КК), показників її 
економічної та соціальної ефективності в контексті розвитку СТВ.  

З урахуванням теорії зацікавлених сторін, запропоновано методичний 
підхід до оцінки впливу КК на відносини з стейкхолдерами. Ідея підходу 
полягає в тому, що КК (з множиною своїх структурних елементів) зачіпає своїм 
впливом інтереси стейкхолдерів, від урахування яких значною мірою залежить 
стабільний розвиток підприємства загалом і СТВ зокрема (рис. 3): 

 
Рис. 3. Ілюстрація методичного підходу до вивчення впливу КК  

на взаємодію з стейкхолдерами*  

*Примітка: КК представлена автором моделлю куба;   враховано: дискретні позиції для 
нанесення впливових структурних елементів корпоративної культури  (Еік),  к = 1, 2, .., К для 
кожного стейкхолдера; дискретні позиції для нанесення вимірюваних параметрів Рij, 
j = 1, 2, .., J  для кожного стейкхолдера по кожному елементу корпоративної культури; 
дискретні позиції, що ідентифікують власне стейкхолдерів і = 1, 2, .., І (наймані працівники, 
менеджери, власники, акціонери, ділові партнери, споживачі тощо).  

Джерело: розроблено автором.  

Зазначений підхід реалізовано в роботі на основі залучення  оцінок 
експертів за бальною шкалою (від 0 до 100). Результати оцінки дають змогу 
корегувати КК з урахуванням  усіх зацікавлених сторін. 

У другому розділі «Аналіз особливостей корпоративної культури та її 
впливу на соціально-трудові відносини» виявлено особливості КК на 
українських підприємствах, їх відмінності від західної КК, здійснено оцінку 
перешкод у формуванні позитивних цінностей корпоративної культури,  а 
також впливу КК  на розвиток СТВ. 

Визначено, що в Україні корпоративна культура підприємств набуває 
логічних змін одночасно з реформуванням економіки, трансформаціями 
соціально-трудових відносин. Водночас, на тлі соціально-економічних 
потрясінь, конфліктності у суспільстві виникло усвідомлення дефіциту довіри, 
потреба формування спільних цілей діяльності, більшої згуртованості через 
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оновлення існуючої КК. Аналіз особливостей КК та її впливу на розвиток СТВ 
здійснено в роботі з дотриманням авторської схеми діагностики (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Схема діагностики стану  корпоративної культури підприємства в 

контексті розвитку соціально-трудових відносин 
Джерело: розроблено автором.  

Здійснена за підсумками аналізу характеристика специфічних 
особливостей КК вітчизняних підприємств довела дуальність корпоративних 
цінностей, що поєднують як позитивні, так і негативні елементи. Так, наміри 
дотримуватись законів поєднуються з відсутністю звички їх особисто 
дотримуватися, засудження корупції та зловживань поєднуються з терпимістю 
до цих явищ, трудовий ентузіазм – з імітацією трудової активності, прагнення 
до творчості,  винахідливості – з нетерпимістю до змін та ініціаторів нового; 
прояв готовності до діалогу – з авторитарними методами управління, 
патерналізмом роботодавців у СТВ та ін.  

Визначено, що формуванню позитивних корпоративних цінностей та їх 
позитивному впливу на СТВ суттєво перешкоджають як історично сформовані 
особливості трудового менталітету, так і дія деструктивних чинників СТВ 
(соціальних, економічних, організаційних, політичних). Як наслідок, виникає 
протиріччя між трудовими очікуваннями, задекларованими корпоративними 
цінностями і їх реальною реалізацією. Якщо в сучасному світі моделі КК 
особливо швидко трансформуються під впливом глобалізації інноваційних 
процесів і відображають багатоаспектну мотивацію до прояву творчості та 
ініціативи, то в Україні в цьому сенсі більше спрацьовують «демотиватори».  

ДІАГНОСТИКА  ОСОБЛИВОСТЕЙ  КОРПОРАТИВНОЇ  КУЛЬТУРИ  ТА  ЇЇ  ВПЛИВУ  НА  СТВ 

АНАЛІЗ НАЯВНИХ ЦІННОСТЕЙ  АНАЛІЗ НЕСТАЧІ БАЖАНИХ ЦІННОСТЕЙ  

ПОЗИТИВНІ ЦІННОСТІ,  
які мають залишатися  

НЕГАТИВНІ ЦІННОСТІ,  
що деформують СТВ 

ЦІННОСТІ, які треба впроваджувати 

Зменшити 
вплив Позбавитися 

 

Залучення 
інструментів впливу 

Вплив на  нових працівників 
(адаптація до КК),  його дієвість 

Вплив корпоративної культури  
на розвиток СТВ,  його дієвість 

Дотримання  принципів КК; 
символи, традиції 

Заходи стимулювання розвитку  позитивної КК, 
підтримки адекватної корпоративної поведінки 

Ставлення до КК; справедливість  
оцінки та стимулювання праці 

Узгодження цінностей  працівників і 
стратегічних цілей підприємства 

 
Стратегія розвитку підприємства 

 Стратегія розвитку  персоналу та СТВ 
Зміни в управлінні працею і розвитком персоналу 

з позицій соціальної відповідальності  

Оцінка згуртованості  у досягненні спільних 
цілей, задоволеності працею на підприємстві 

 

Аналіз впливу КК на діяльність підприємства та гармонійний розвиток СТВ; 
оцінка змін  після впровадження змін в корпоративній політиці підприємства 
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Зазначене підтверджують результати соціологічного опитування, в якому 
брали участь 744 працівника 12 підприємств різних галузей Кіровоградської, 
Київської та Дніпропетровської областей (рис. 5):  

Рис. 5. Перешкоди у формуванні позитивних корпоративних цінностей  
(у % до кількості опитаних)* 

 *За підсумками соціологічного дослідження  (у 2014-2015 рр.) 
Джерело: розроблено автором. 

З метою більш детального вивчення впливу корпоративної культури на 
розвиток СТВ  на мікроекономічному рівні автором започатковано проведення 
соціального моніторингу у відокремлених підрозділах Державного 
підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», яким у 2015 р. 
було охоплено 4465 працівників, що складає 46,0% від загальної кількості 
працюючих на підприємствах шести регіональних енергосистем (ЕС) (без 
урахування Донбаської енергосистеми).  

Оцінка засвідчила, що корпоративна культура обмежено впливає на 
гармонійний розвиток СТВ, не виконує мотиваційні функції. Соціально-трудові 
відносини лише 29% респондентів змогли впевнено назвати стабільними. Такі 
позитивні цінності, як демократизм у відносинах, реальний соціальний діалог, 
на думку майже половини опитаних ще не є поширеним явищем. Кожен третій 
опитаний вважає, що КК «відстає від потреб сьогодення», вважаючи, що СТВ 
орієнтовані на «безумовне виконання будь-яких розпоряджень без обговорення 
думки  підлеглих», кожен п’ятий – не розуміє сенсу КК. Лише 40% респондентів 
у Північній та Південній ЕС, 46% – в апараті управління, 50% – у Дніпровській, 
Західній, Південно-Західній, Центральній ЕС впевнені, що існує згуртованість 
колективу у досягненні цілей працівників і стратегічних цілей підприємства. 
Проте майже 40% опитаних ще не готові брати на себе відповідальність за стан 
СТВ, покладаючи її на керівництво і профспілку.  

Формальний характер колективних договорів, соціальних програм, 
недостатня увага до потреб працівників у гідних робочих місцях, відсутність 
адекватного заохочення трудової активності, – ці та інші недоліки слугують 
ознаками регресивного типу КК, що зумовлює соціальну напругу у СТВ. Для 

 несприятливі умови праці 

 

 «подвійні стандарти»  в оцінці праці 
 ігнорування колективних угод керівництвом 
 недовіра до профспілок та їх лідерів 
 надмірна інтенсивність праці  
 рівень освіти не позначається на зарплаті  
 поширена «зрівнялівка» в оцінці праці 
 доход мало залежить від трудових зусиль 
 несправедлива різниця в доходах керівників і підлеглих 
 недовіра до менеджерів вищої ланки 
 оплата праці не відповідає рівню життя 
 КК не впливає на задоволення соціальних потреб   
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усунення зазначених негативних тенденцій на підприємствах компанії 
«Укренерго» у 2015 р. проведено низку заходів щодо регулювання КК. Це 
дозволило посилити роль окремих складових такої культури  у СТВ (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Трансформація «кристалу» корпоративної культури після впливу 

на її окремі складові 
Джерело: розроблено автором. 

Здійснені за авторською методикою на підприємствах ДП НЕК 
«Укренерго» експертні оцінки (до і після впливу на складові КК, рис. 6), 
дозволили з’ясувати, що ставлення керівників і співробітників до КК можна 
поступово змінювати, сприяючи сприйняттю позитивних корпоративних 
цінностей, а відтак і гармонійному розвитку СТВ. Разом з тим, зосереджено 
увагу на тому, що для кардинальних змін є необхідними не лише активні 
спільні зусилля соціальних партнерів, а й плідна взаємодія з усіма 
стейкхолдерами, зацікавленими у становленні прогресивної КК компанії і 
стабільних СТВ в її трудових колективах. 

У третьому розділі «Напрями активізації впливу корпоративної 
культури на розвиток соціально-трудових відносин» визначено інструменти 
формування позитивної КК на вітчизняних підприємствах, шляхи посилення її 
впливу на мотивацію трудової діяльності, запропоновано модель активізації 
впливу КК на гармонійний розвиток соціально-трудових відносин. 

Обґрунтовано, що формування корпоративних цінностей, орієнтованих на 
піднесення трудової та інноваційної активності, подолання деформацій у 
стимулах до праці, гармонійний розвиток СТВ, має бути предметом особливої 
уваги у взаємодії профспілок, роботодавців, уряду, органів місцевого 
самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань. Якісні зміни у 
корпоративній культурі вітчизняних підприємств вкрай необхідні, проте вони 
вимагатимуть досить тривалого часу, адекватних заходів та інструментів 
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За результатами діагностики 
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Після впливу на складові КК
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впливу, урахування специфіки діяльності кожного окремого підприємства, 
моніторингу зміни корпоративних цінностей і динаміки СТВ. 

Визнано пріоритетними такі напрями активізації впливу корпоративної 
культури на розвиток соціально-трудових відносин: відновлення цінностей 
«колективізму», формування соціальної згуртованості, прагнення до високої 
соціальної відповідальності адміністрації і персоналу, заохочення 
високопродуктивної праці, тісної соціальної взаємодії та підтримки,  
ініціативності, новаторства. Вдосконаленню КК має сприяти подолання 
формального підходу до колективно-договірного регулювання праці, зокрема 
праці, якій притаманні елементи творчості. Вагомим мотиваційним засобом 
формування активної інноваційної поведінки персоналу має стати оновлена 
корпоративна культура, що враховує особливості національного трудового 
менталітету, історичної пам’яті, патріотизму.  

В інтересах посилення  впливу корпоративної культури на гармонізацію 
розвитку соціально-трудових відносин розроблено систему інструментів, 
зокрема: 1)  організаційно-методичного впливу; 2) економічного впливу; 3) 
соціально-психологічного впливу; 4) інформаційного впливу (орієнтованих на 
внутрішнє середовище підприємства); 5)  комунікаційного впливу, 
орієнтованих на зовнішнє оточення (зокрема взаємодію з стейкхолдерами для 
урахування їх інтересів у формуванні позитивних цінностей КК). 

Для подолання визначених перешкод у розвитку позитивної КК, зокрема   
посилення її мотиваційних функцій,  розроблено методичний підхід до оцінки 
впливу складових КК на складові мотивації трудової діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка впливу складових корпоративної культури підприємства на окремі 

складові мотивації трудової діяльності 

 

Складові системи мотивації трудової діяльності 
стабільність 

отримуваного 
доходу 

кар’єрне 
зростання, 

ротація 
безпека 
праці 

справедливість 
системи 

мотивації 
умови 
праці 

високий 
заробі-

ток 

цікава 
і 

корисна 
праця 

можливість 
оздоров-

лення 

С
кл

ад
ов

і  
ко

рп
ор

ат
ив

но
ї к

ул
ьт

ур
и 

 

Цінності та 
ціннісні 
орієнтири 

0,9 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

Поведінкові 
стереотипи 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 
Норми 
поведінки  0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 
Соціальна 
відповідальність 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 
Робота в 
команді 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 
Психологічний 
клімат 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 
Здатність до 
підтримки 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Символи, ідеї, 
традиції 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

Джерело: розроблено автором на прикладі діяльності ДП НЕК «Укренерго». 

На стабільність отримуваного доходу найбільший вплив (значення 0,9 у 
шкалі від 0 до 1) здійснюють цінності та ціннісні орієнтири у складі 
корпоративної культури. Такої ж сили впливу (0,9) означені цінності набувають 
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для мотиваторів «умови праці» та «високий заробіток». Найменшою мірою 
вони впливають на мотиватор «кар’єрне просування, ротація».  В середньому їх 
вплив на складові системи мотивації оцінюється значенням 0,813 
((0,9+0,6+0,8+0,8+0,9+0,9+0,8+0,8)/8=0,813). Найменшою (відповідно 
отриманих даних), визнається сила впливу на складові системи мотивації 
трудової діяльності з боку таких елементів корпоративної культури як 
«символи, ідеї, традиції»: від 0,3 для «безпеки праці» та «можливості 
оздоровлення», до 0,5 для «справедливості системи мотивації» та «умов праці».  

На основі аналітичних розрахунків доведено, що за показником вагомості 
впливу на КК серед мотиваторів трудової діяльності вищі сходинки займає: з 
позиції ефективності – високий заробіток (0,98), отримуваний дохід (0,96), умови 
праці (0,88), задоволення від праці (0,82), безпека праці (0,81); з позиції інтересів 
стейкхолдерів – продуктивність праці, виконання державного замовлення, 
ефективність, виконання програм соціального розвитку. Загалом, за рівнями 
впливу в роботі вирізнено шість груп чинників – від «негативного високого рівня 
впливу» (від -1,0 до -0,7) до «позитивного високого рівня впливу»  (від +0,7 до 
+1,0). Зазначена оцінка створює методичне підґрунтя для визначення напрямів 
регулювання КК з метою посилення її мотиваційних функцій.   

Запропоновано методику діагностики стану соціально-трудових відносин  і 
корпоративної культури підприємства за показником гармонійності, яку  
проілюстровано рисунком (рис. 7) на прикладі зв’язку  {s(4); s(5)} між 
працівниками s(4) і керівниками підприємства s(5), що базується  на множині їх 
пріоритетних інтересів (корпоративних цінностей). Загалом f(j) – інтереси 
стейкхолдерів (j=1..11), s(i) – зв’язки між стейкхолдерами (і=1..8) визначаються 
експертами, застосовані критерії та приклад висновку, генерованого на їх 
основі, наведено на рисунку 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 7. Ілюстрація інтегральної оцінки гармонійності СТВ  за умов 

усталеності КК 
Джерело: розроблено автором. 

Стейкхолдери 
(спарені зв’язки) 

      
       {s(4); s(5)} 

Оцінюваний 
 інтерес, цінність 

f(1); f(2); f(3); f(4); f(5); 
f(6); f(7); f(8), f(9); 

f(10); f(11) 

Значення оцінки 
гармонійності 

0,5; 0,8; 0,7; 0,4; 
0,3; 0,3; 0;4; 0,6; 

0,7; 0,7; 0,5 

Інтегральна оцінка 
(усереднення) 

0,54 
{(0,5+0,8+0,7+0,4+0,3+ 
+0,3+0,4+0,6+0,7+0,7+ 

+0,5)/Ї11=0,54} 
Критерій: 
 інтегральна оцінка від 0,0 до 0,40 — відносини не гармонійні, потрібне термінове 

втручання системного характеру; 
 інтегральна оцінка від 0,41 до 0,60 — відносини за показником гармонійності нижче 

«золотого перетину», потребують вибіркового втручання; 
 інтегральна оцінка від 0,61 до 1,00 — відносини за показником гармонійності співвідносні 

«золотому перетину» і вище нього, втручання не потребують.  

 Висновок: значення інтегральної оцінки гармонійності 0,54 з діапазону від 0,41 до 0,60; 
необхідне вибіркове втручання задля узгодження інтересів f(1), f(4), f(5), f(6), f(7), f(80), 
f(11), де відповідний показник менше 0,6. 
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Розроблено модель активізації впливу корпоративної культури на розвиток 

соціально-трудових відносин на мікроекономічному рівні. Її особливість 
полягає, по-перше, в тому, що  вона системно поєднує завдання визначення 
місії, корпоративних цілей підприємства з формуванням стратегії гармонізації 
СТВ; по-друге, вона передбачає використання розроблених автором 
методичних підходів щодо діагностики стану корпоративної культури та СТВ, 
їх оцінки за показником гармонійності; по-третє, спрямовується на реалізацію 
завдань гармонізації СТВ за допомогою стратегічних, тактичних та 
оперативних заходів, по-четверте, має можливості їх гнучкого корегування на 
основі спостережень, аналізу та контролю щодо їх виконання з участю 
соціальних партнерів, враховуючи інтереси усіх стейкхолдерів. Ця розробка 
може бути використана на будь-яких підприємствах незалежно від галузевої 
специфіки в інтересах регулювання розвитку корпоративної політики, кодексів 
корпоративної поведінки, побудови стратегій розвитку підприємств і програм 
гармонізації соціально-трудових відносин. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації запропоновано вирішення актуального науково-прикладного 
завдання, яке полягає в узагальненні теоретико-методичних засад, розробленні 
та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо активізації впливу 
корпоративної культури підприємства на розвиток СТВ 

За результатами дослідження сформульовано такі висновки і пропозиції: 
1. Аналіз наукових джерел засвідчив неоднозначність підходів до 

визначення категорії «корпоративна культура» (КК), що зумовило потребу її 
уточнення з позицій економіки праці. У роботі її запропоновано визначати як 
складну, багатоаспектну систему цінностей, переконань, традицій, принципів та 
норм поведінки, яка виявляє себе на мікрорівні, формується під впливом 
внутрішніх і зовнішніх чинників (історичних, культурних, економічних, 
політичних, ментальних), поділяється  керівниками підприємства та їх 
підлеглими, відбиваючись на їх трудовій поведінці, визначає вектор розвитку 
соціально-трудових відносин на кожному конкретному етапі розвитку 
підприємства та досягнення певних результатів його діяльності. Такий підхід 
дав змогу зосередити увагу на формуванні КК та пошуку шляхів активізації її 
впливу на СТВ в інтересах їх гармонійного розвитку. 

2. На основі аналізу та систематизації теоретичних підходів  обґрунтовано 
структурно-функціональну побудову корпоративної культури з визначенням її 
основних елементів, базових принципів, яку доповнено розробкою 
концептуальних засад механізму її формування, структурних взаємозв’язків КК  
і СТВ. Це уможливило визначення місця КК у системі економічних та 
соціальних відносин підприємства, здійснення оцінки  впливових чинників та 
обґрунтування взаємовпливу між складовими корпоративної культури і СТВ. 



 15 
Зазначене створює методичну базу для пошуку шляхів активізації впливу 
корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин. 

3. Запропоновано науково-методичний підхід до вивчення стану 
корпоративної культури, що ґрунтується на систематизації методів дослідження 
КК (формалізованих, неформалізованих і заснованих на застосуванні моделей 
корпоративної культури), розробці структурно-логічної схеми діагностики 
стану КК, показників її економічної та соціальної ефективності в контексті 
розвитку соціально-трудових відносин. Це вдосконалює наявне методичне 
забезпечення вивчення КК та її  впливу на СТВ.  Практичне застосування 
такого підходу дозволяє здійснювати багатоаспектне вивчення особливостей 
КК у зв’язку з оцінками розвитку СТВ, виявляти невикористані  можливості та 
резерви для формування прогресивної КК. 

4. В результаті аналізу особливостей КК на підприємствах України та її 
впливу на соціально-трудові відносини визначено: а) корпоративній культурі 
притаманні як позитивні якості, так і системні недоліки (ігнорування умов 
колективного договору, сприйняття звичайною справою використання 
службового становища керівництвом у власних цілях, недотримання кодексу 
корпоративної культури працівників (навіть якщо він існує на підприємстві)); 
б) формуванню позитивних корпоративних цінностей та їх впливу на 
стабілізацію СТВ суттєво перешкоджають як історично сформовані особливості 
трудового менталітету (поширена звичка недотримуватись закону, порушувати 
трудову дисципліну, виявляти необов’язковість, неувагу до потреб працівників 
підприємства, його  партнерів, споживачів), так і дія деструктивних соціальних, 
економічних, організаційних, політичних чинників, що зумовлює протиріччя 
між трудовими очікуваннями, задекларованими корпоративними цінностями і 
реальною їх реалізацією. Це доводить, що становлення прогресивної КК 
можливе за умов взаємодії соціальних партнерів. 

5. Оцінка впливу корпоративної культури підприємств на розвиток 
соціально-трудових відносин засвідчила: 1) сформована на підприємствах 
корпоративна культура переважно не є прогресивною, отже, слабо адаптована 
до вимог цивілізованого конкурентного середовища та перспектив вступу в ЄС; 
2) недоліки і проблеми формування корпоративної культури зумовлюють 
напруженість стану СТВ, що стає однією з відчутних перешкод у забезпеченні 
ефективної діяльності підприємств; реальний соціальний діалог на вітчизняних 
підприємствах є рідкісним явищем, що негативно відбивається на стані КК і 
можливостях гармонійного розвитку СТВ; 3) КК слабо виконує мотиваційні 
функції щодо формування прогресивних трудових цінностей, стабілізації СТВ. 
Це дозволяє констатувати, що існує гостра потреба в активізації впливу 
корпоративної культури на розвиток СТВ. 

6.  Розроблено модель активізації впливу корпоративної культури на 
розвиток соціально-трудових відносин, яка поєднує завдання визначення місії, 
корпоративних цілей підприємства з формуванням стратегії гармонізації СТВ, 
що базується на діагностиці стану корпоративної культури та СТВ, реалізації 
завдань гармонізації СТВ за допомогою стратегічних, тактичних та 
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оперативних заходів, їх гнучкого корегування на основі спостережень, аналізу 
та контролю щодо їх виконання з участю соціальних партнерів. Її застосування 
може бути покладено в основу розробки стратегій розвитку підприємств, 
кодексів корпоративної культури. 

7.  Обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо формування 
позитивної КК на мікроекономічному рівні, які передбачають застосування 
запропонованої системи інструментів (організаційних, економічних, соціально-
психологічних, інформаційних тощо), сукупності заходів щодо вдосконалення 
мотивації праці, подолання деформацій в оцінці праці та стимулюванні праці, 
використання потенціалу соціального партнерства. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Беляк Т.О.  Активізація впливу корпоративної культури на розвиток 

соціально-трудових відносин. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика. – Кіровоградський національний технічний університет МОН України, 
Кіровоград, 2016. 

Дисертацію присвячено узагальненню науково-методичних засад і 
розробці науково-практичних рекомендацій щодо активізації впливу 
корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин. Розкрито 
сутність категорії «корпоративна культура» з позицій економіки праці. 
Обґрунтовано структурно-функціональну побудову корпоративної культури. 
Удосконалено науково-методичний підхід до вивчення стану корпоративної 
культури та її впливу на розвиток соціально-трудових відносин.  

На основі аналізу визначено особливості корпоративної культури і 
перешкоди у формуванні позитивних корпоративних цінностей в умовах 
трансформації соціально-трудових відносин в Україні.  

Здійснено оцінку впливу корпоративної культури на розвиток соціально-
трудових відносин  на мікроекономічному рівні. Обґрунтовано пріоритетні 
завдання, заходи та інструменти формування позитивної корпоративної 
культури на підприємствах. Запропоновано модель активізації впливу 
корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин. 

Ключові слова: корпоративна культура, цілі, цінності, поведінка, вплив, 
соціально-трудові відносини, регулювання, мотивація, соціальна згуртованість, 
гармонійний розвиток. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Беляк Т.А. Активизация влияния корпоративной культуры на 

развитие социально-трудовых отношений. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.07 – демография, экономика труда, социальная 
экономика и политика. – Кировоградский национальный технический 
университет МОН Украины, Кировоград, 2016. 

Диссертация посвящена обобщению научно-методических основ и 
разработке научно-практических рекомендаций по активизации влияния 
корпоративной культуры на развитие социально-трудовых отношений (СТО). 
«Корпоративную культуру» (КК) предложено понимать как сложную, 
многоаспектную систему ценностей, убеждений, традиций, принципов и норм 
поведения, которые формируются на микроуровне под воздействием внутренних 
и внешних факторов, разделяются  руководителями предприятия и их 
подчиненными, что определяет вектор развития социально-трудовых отношений 
и достижение определенных результатов деятельности.  
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Обосновано структурно-функциональное построение корпоративной 

культуры, которое предусматривает определение ее основных элементов, 
базовых принципов, разработку концептуальных основ механизма 
формирования КК, структурных взаимосвязей КК  и СТО.  

Предложен научно-методический подход к изучению состояния 
корпоративной культуры, который базируется на систематизации методов 
исследования КК (формализованных, неформализованных, а также основанных 
на применении моделей корпоративной культуры), разработке структурно-
логической схемы диагностики состояния КК, системы показателей ее 
экономической и социальной эффективности в контексте развития СТО. 

На основе выполненного анализа обоснована характеристика особенностей 
КК украинских предприятий, которая отражает ее позитивные и негативные 
стороны, предопределенные спецификой украинского трудового менталитета, 
социально-экономическими условиями жизни и трудовой деятельности, а также 
действием ряда деструктивных факторов.  

Оценка показала, что сформированная на предприятиях КК 
преимущественно не является прогрессивной, она слабо выполняет 
мотивационные функции, не адаптирована к конкурентной среде и 
перспективам вступления в ЕС, что негативно отражается на состоянии КК и 
возможностях гармоничного развития СТО.  

Это позволило констатировать, что существует острая потребность в 
активизации влияния корпоративной культуры на гармоничное развитие СТО. 
С этой целью предложены научно-практические рекомендации по 
формированию позитивной корпоративной культуры на микроэкономическом 
уровне. Они предусматривают использование системы инструментов 
(организационных, экономических, социально-психологических, 
информационных и др.) и совокупности мер по преодолению деформаций в 
оценке и стимулировании труда, использованию потенциала социального 
партнерства. Разработана модель активизации влияния корпоративной 
культуры на развитие социально-трудовых отношений, которая базируется на 
их диагностике. 

Ключевые слова: корпоративная культура, цели, ценности, поведение, 
влияние, социально-трудовые отношения, регулирование, мотивация, 
социальная сплоченность, гармоничное развитие. 

 
 

ANNOTATION 
 

Belyak Т.А. Activation of influence of corporate culture on development of  
social and labor relations. – Manuscript Copyright. 

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree on specialty 
08.00.07 – Demography, Economy of Labour, Social Economics and Politics. – 
Kirovohrad National Technical University Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kirovohrad, 2016.  
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The dissertation is devoted to generalization of scientific and methodological 

bases and development of scientific and practical recommendations concerning 
activization of corporate culture influence on the social and labor relations 
development.  The essence of «corporate culture» concept has been studied and 
explained from the positions of labour economy. The structural and functional 
construction of corporate culture has been proved.  The scientific and methodological 
approaches to studying corporate culture state and it's influence on social-labour 
relations development have been improved.  

On the basis of analysis have been defined the features of corporate culture and 
obstacles to formation of positive corporate values in the conditions of social-labour 
relations transformation in Ukraine.  

The evaluation of corporate culture influence on social-labour relations 
development has been carried out at the microeconomic level. The priority tasks,  
actions and instruments of formation of positive corporate culture at the enterprises 
have been proved. The model of activization of corporate culture influence on social-
labour relations development has been proved.  

Key words: corporate culture, goals,  values, behavior, influence, social-labour 
relations, regulation, motivation, social cohesion, harmonious development.   
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