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новационной деятельности. В работе рассмотрены виды рисков, с которыми сталкиваются предпри-
ятия Украины, изучена природа инновационного риска, разработано авторское определение данной 
экономической категории, обоснован комплексный подход к управлению риском инновационной дея-
тельности.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный риск, концепция корпоратив-
ной социальной ответственности, факторы риска.  

The scientific article is devoted to one of the most actual current problems of innovative activity of 
Ukrainian economic entities – the problem of innovative risk management. The article considers the types of 
risks that are dealing with enterprises of Ukraine, studied the nature of innovation risk, the author developed a 
definition of this economic category, reasonably comprehensive approach to risk management innovation.  

Keywords: innovation, innovation risk, the concept of corporate social responsibility, risk factors.  
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КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА:  
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ 

В роботі розглянуто визначення таких понять як «культура підприємства», «організаційна культура», 
«корпоративна культура», «економічна культура». Проведено аналіз наданих визначень. Розглянуто 
склад та взаємозв’язок цих понять та надано вдосконалені визначення  

Ключові слова: культура, організаційна культура, корпоративна культура, економічна культура, 
культура підприємства. 

Вступ. З огляду на сучасний розвиток суспільства та підприємництва в 

Україні стало очевидно, що застарілі методи керування підприємством, персона-

лом вже не діють та не є актуальними. Основою усіх зв’язків на підприємствах 

та за їх межами є гуманізація, поставлення постаті працівника на перший план та 

розгляд його не як ресурсу підприємства, а як надбання. Звичайно, коли мова йде 

про кваліфіковані кадри, з високою компетенцією та культурою. Рівень культури 

підприємства, різновид культури відіграє дуже важливу роль в діяльності будь-

якого підприємства – він впливає на якість внутрішніх зв’язків всередині та зов-

ні, соціальний клімат на підприємстві, а, отже, і на результативні показники ро-

боти підприємства (прибуток, плинність кадрів тощо). Культуру можна назвати 

«вектором діяльності підприємства», тому що саме культура підприємства може 

впливати на напрямок та характер діяльності підприємства. 

Аналіз літератури. Питанням культури на підприємстві присвячено вже 

досить багато трудів. Ще вчені радянського союзу присвятили багато своїх тру-

дів культурі виробництва, культурі праці, культурі працівників [1;2;3]. Сучасні 

науковці такі, як Шкода В. В., Кальянов А. В. [4], Медведева О. А. [5], Василь-

кова Т. В. [6], Хамініч С. Ю. [7], Гончаров В. М., Родіонова О. Ю. [8], Туріянсь-

ка М. М., Пеннер В. Г. [9], Виходець О. М.[10] та ін.. теж активно досліджують 

питання культури на підприємстві та її вплив на ефективність роботи підприєм-

ства. 

© Г. А. Корчагіна, 2012 



 
ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 58 (964) 

 
77 

 

Мета дослідження, постановка проблеми. Метою дослідження є аналіз 

визначень понять «культура підприємства», «організаційна культура», «корпора-

тивна культура» та «економічна культура» для синтезування підходів щодо ви-

значення цих понять, розмежування їх застосування. Наочне схематичне пред-

ставлення допоможе визначити ієрархію цих категорій в системі ринкової еко-

номіки країни. Це дасть змогу уникнути плутанини із вживанням цих понять, 

тому що багато авторів прирівнюють всі ці поняття та не розмежують їхнє вико-

ристання і значення.  

Матеріали дослідження. Вперше поняття «культура підприємства» 

з’явилось в 1980р. в статті журналу Business Week, де мова йшла про складність 

зміни цінностей, які проголошують успіх чи невдачі на підприємстві [11]. В ра-

дянському союзі існувало поняття культура праці, та культура виробництв, яка 

характеризувала рівень історичного розвитку суб’єкта праці у всьому різнома-

нітті та цілісності його морально-ділових та морально-психологічних якостей. 

Культура праці – сукупність якостей працівника, які є адекватними до вимог ви-

робництва та, які забезпечать його ефективне функціонування [3, с. 3]. 

В таблиці 1 надані визначення понять «економічна культура», «організа-

ційна культура», «корпоративна культура» та «культура підприємства», які розк-

ривають різні підходи до розглядання цих категорій. 

Узагальнюючи визначення, наведені в таблиці, можна виділити наступні 

підходи: 

1. ціннісно-орієнтований – розглядає з позицій цінностей, як основи куль-

тури, це принциповий основоположний підхід. Послідовниками цього підходу є 

Г. Хаєт, О. Медведева, Л. Горшкова, О. Большаков. Д. Бодді, Р. Пейтон. З. Ру-

мянцева, М. Тевене, М. Дороніна, Д. Елдрідж, А. Кромбі. 

2. невловиме-алегоричний, абстрактний – розглядає культуру як невлови-

ме, уявлене явище. До прихильників цього підходу можна віднести О. Стєклову, 

О. Віханського, А. Дороніна, Е. Уткіна, К. Шольца, Е. Капітонова. О. Виходця. 

С. Хамініч, В. Маслова. 

3. системний – розглядає культуру як систему елементів. Прихильниками 

даного підходу є В. Травін, А. Колос. Д. Репка, К. Голд, Д. Задихайло, Л. Мірчіч. 

4. інтегральний, який об’єднує кілька підходів в собі. У більшості випадків 

припускає розглядання культури, в основі якої лежать цінності, але з точки зору 

системного підходу. Прихильниками такого підходу є А. Петтігрю, Т. Галкіна, 

Б. Усманов, В. Співак, А. Томпсон. С. Ковалевський. А. Воронкова, Е. Шейн. 
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У той же час, надаючи визначення культурі підприємства, автори описують 

характеристики організаційної і навпаки. Так, наприклад Е. Шейн у своїй роботі, 

присвяченій організаційні культурі та лідерству, надає визначення організаційної 

культури, але називає її культурою групи [28]. Деякі вчені вважають, що корпо-

ративна й організаційна культура – це синоніми або взаємозамінні терміни [10; 

13; 14; 18; 29]. Наприклад, О. Максименко вважає, що диференціація цих двох 

понять визначається масштабами підприємства, а І. Грошев, – що «організаційна 

культура» відноситься до локальної галузевої організації, а «корпоративна куль-

тура» – до багатопрофільної міжнародної корпорації [29, с. 73-77]. 

На наш погляд, організаційна та корпоративна культура – це різні поняття, 

які виконують різні функції та слугують різним цілям на підприємстві та входять 

до складу культури організації. Корпоративна культура виконує більш представ-

ницьку функцію, вона передає символіку підприємства, формує зовнішній імідж 

підприємства, корпоративні ритуали та традиції, корпоративні норми поведінки, 

міфи та легенди, орієнтовані на зовнішнє коло спілкування (клієнти, партнери 

тощо). Отже, корпоративна культура має інформаційно-представницький харак-

тер, представляючи дану організацію в світі. Щодо організаційної культури, це 

більш ширше поняття. Схематично зв’язок таких понять, як культура 

підприємства, організаційна та корпоративна культура надано на рисунку (рис.). 

Організаційна культура складається з наступних елементів: культура виро-

бництва; культура умов праці, організації праці, засобів праці і трудового проце-

су; культура персоналу; культура комунікацій (міжособових відносин); культура 

соціального забезпечення; культура управління; культура інновацій та культура 

відносин із контрагентами [Узагальнено 24;25]. 
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Рис. – Взаємозв’язок понять культура організації, організаційна та корпоративна культу-

ра та їх місце в ринковій економіці країни 

Висновки. Представлений аналіз категоріального апарату культури на пі-

дприємстві показав існуючі підходи до визначень таких понять, як економічна 

культура, організаційна та корпоративна культура й культура підприємства, ви-

значив прихильників того чи іншого підходу та показав, що більшість авторів не 

дають чіткої границі щодо їхнього вживання. Але , на нашу думку, корпоратив-

на, організаційна та культура підприємства – це різні поняття, які існують на пі-

дприємстві одночасно, які виконують різні функції та завдання та входять в сис-

тему економічної культури, яка в свою чергу є складовою частиною ринкової 

економіки країни. Дуже важливо чітко визначати границі функціонування кож-

ної з цих категорій, розмежовувати їх вживання й значення, що полегшить такі 

процеси на підприємствах, як цілеполягання, досягнення поставлених цілей та 

контроль. А це, в свою чергу, позитивно позначиться на основних результатах 

діяльності підприємств. 
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Луганськ  

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФІРМИ 

В роботі досліджено концепцію розвитку фірми на основі синтезу еволюційного й структурного підхо-
дів. Проаналізовано еволюцію структури фірми, визначено напрями еволюції, що забезпечують розви-
ток фірми у сучасних умовах.  
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Вступ. Основною метою і критерієм ефективності економічної поведінки в 
сучасних умовах є розвиток фірми. На макрорівні індивідуальна динаміка еко-

номічних суб’єктів вчиняє прямий вплив на майбутнє національної економіки – 

міра ефективності діяльності підприємств визначає можливості розвитку держа-

ви в цілому.  
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