
«Корпоративна культура» 

Неписані правила, таємні знаки і 
символи кожної компанії. 

 

«Формула компанії» 



Що для Вас Корпоративна культура? 

 



Що можна розказати про цю особу? 
Перше враження. Як вона живе? Її звички? Її стиль життя? 
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Що для Вас Корпоративна культура? 

 



Корпорати́вна культу́ра (англ. corporate 
culture)— це система цінностей та переконань, 

які розділяє кожен працівник фірми та 

передбачає його поведінку, обумовлює характер 

життєдіяльності організації. Корпоративна 

культура — це також спосіб і засіб створення 

організації, яка самостійно розвивається. 



Складові корпоративної 
культури 

Мова спілкування та 
система комунікацій  

(використання усної, 
письмової та 
невербальної 
комунікації, а також 
жестів та міміки). 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


Усвідомлення своєї ролі в 
організації. 

Одним культурам 
імпонує приховування 
співробітником своїх 
внутрішніх намірів, а 
інші — навпаки 
сприяють їх зовнішньому 
прояву. Одні компанії 
налаштовані 
на співпрацю, а інші — 
на індивідуальне 
самовираження. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F


Зовнішній вигляд працівників 

 

 

охайність, наявність 
спеціального одягу, 

уніформи. 

 



Дотримання розпорядку 
дня Норми та цінності організації. 



Організація харчування 
 тривалість та періодичність харчування, 

наявність однієї їдальні для всіх працівників чи 
розмежування їх для керуючого та рядового 

персоналу. 
 



 
Відносини в колективі та з 
клієнтами. 
 

у тому числі різними за статтю, віком, релігією, 
статусом в суспільстві, шляхи вирішення 

конфліктів 



Мотивування та трудова етика 
відповідальність за виконану роботу, якість 
роботи, оцінка роботи та винагорода за неї, 
просування по кар'єрних сходах 
 



Віра 
віра в успіх, допомогу, підтримку, 
справедливість, власні сили 
 



Символіка в організації  
Символіка в організації — ритуали, лозунги, 
організаційні  табу 

 



Корпоративна культура за 
 Костянтином Харським 

Цирк 

Театр 

Церква 



Корпоративна культура Камерон Куинн 

Сімейна 
Фіксується увага на 

внутрішній гнучкості, 
турботі про людей і 

особливому підході до 
клієнта 

Новаторська 
Фокусується увага на 

зовнішній позиції на ринку,  
в поєднанні з високою  

гнучкістю та індивідуальним 
підходом до персоналу і 

клієнта 

Бюрократична 
Чітка ієрархічна структура, 

фокусується увага на 
внутрішній підтримці з 
жорсткими рамками та 

контролем 

 

Ринкова 
Фокусується увага на  
зовнішніх позиціях  в 
поєднанні з вимогою 

стабільності та жорстким 
контролем 

 

Гнучкість 

Стабільність і контроль 
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Корпоративна культура 

Сімейна 
Тип лідера: вихователь, батько 

 

КЕ: згуртованість, моральний 
клімат, розвиток людських 
ресурсів. 

 

Менеджмент: причетність 
укріплює відданість справі. 

Новаторська 
Тип лідера: новатор, підприємливий, 
провидець. 

 

КЕ: результат на передовому рубежі, 
творчість, ріст. 

 

Менеджмент: новаторство, виношує 
нові ресурси. 

Бюрократична 
Тип лідера: координатор, 
наставник, організатор. 

 

КЕ: рентабельність, своєчасність, 
чіткі правила для функціонування. 

 

Менеджмент: контроль сприяє 
рентабельності . 

 

Ринкова 
Тип лідера: жорсткий 
орієнтований на результат, 
конкурент. 

 

КЕ: ринкова доля, досягнення цілі, 
перемога над конкурентом. 

 

Менеджмент: Конкуренція сприяє 
продуктивності 

 

Гнучкість 
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Яка корпоративна культура? 
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Яка корпоративна культура? 



Яка корпоративна культура? 



Іцхак Калдерон Адізес 



Вітаміни 

або  

Функції ключового 
персоналу 

Функція управлінця: 

Постановка цілей і виконання – “Performance” 

Адміністрування і системність – “Administration” 

Підприємливість / креатив – “Entrepreneurship” 

Інтеграція / командність – “Integration” 

 

(Р) 

(А) 

(Е) 

(І) 

Вітаміни: 
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Корпоративні заходи 

Як засіб просування корпоративної 
культури 









Слід транслювати 

Цінності компанії: 



Домашнє завдання 

1. Тест Адізеса 

 

2. Намалювати свою корпоративну культуру у 
вигляді персонажу. 



   Дякую за увагу! 
 

 

 

 

 

Оксана Щур  
Співзасновник HR-кав`ярні 

Тел: 050-371-32-20 

e-mail: 

info@hr-kavjarnia.com.ua 


