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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статтірозкрито особливості та закономірності функціонування корпоративної культури вищого
навчального закладу. Визначено сутність понять “корпоративна культура”, “корпоративна культура
вищого навчального закладу”. Виокремлено складові елементи корпоративної культури ВНЗ. Розкрито
напрями формування корпоративної культури вищого навчального закладу. Подано інформацію щодо
особливостей функціонування корпоративної культури Київського університету імені Бориса Грінченка.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В статьераскрыты особенности и закономерности (функционирования корпоративной культуры высшего
учебного заведения. Определена сущность понятий “корпоративная культура”, “корпоративная культура
высшего учебного заведения”. Выделены составляющие элементы корпоративной культуры вуза Раскрыты
направления формирования корпоративной культуры высшего учебного заведения. Представлена информация
об особенностях функционирования корпоративной культуры Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Ключевые слова: корпоративная культура, высшее учебное заведение, университет, ценности,
миссия, Киевский университет имени Бориса Гринченко.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OFTHE CORPORATE CULTURE
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article deals with the features and principles o f functioning o f the corporate culture o f the higher
education institution. The essence o f concepts “the corporate culture ”, “the corporate culture o f higher education
institution ” are determined The constituent elements o f the corporate culture o f the university are obtained. The
author discloses the directions ofform ation o f the higher education institution’s corporate culture. The information
about the features o f the functioning o f the corporate culture o f the Kyiv Borys Grinchenko University is presented.
Keywords: the corporate culture, a college, the university, values, a mission, Kyiv Borys Grinchenko University.
остан о вка проблем и. Ефективність
д ія л ь н о с ті
будь-якого
вищ ого
навчального закладу значною мірою
залеж ить від того, н аскільки його су б ’єкти
згуртовані щодо досягнення спільної мети та
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цілей. Визначальним стратегічним інструментом,
щ о д ає зм о гу зо р ієн ту в ат и всі структурн і
підрозділи вищого навчального закладу та його
окр ем и х осіб н а сп іл ьн у мету, активізувати
ініціативність викладачів, студентів, а також
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налагодити процес внутрішньої комунікації між
ними, є корпоративна культура. Саме вона
формує у вищ ому навчальном у закладі дух
єдності, робить його унікальним і вирізняє з поміж
інших, творить його історію й організаційну
структуру, встановлює правила та моральноетичні норми поведінки студентів т а
співробітників, формує внутріш ні ритуали,
легенди, традиції, створює свій фірмовий стиль
та імідж. Все це спрямовано на підвищ ення
конкурентоспроможності, мобільності, зростання
соціального внеску вищого навчального закладу
у розвиток суспільства.
Не менш важливою функцією корпоративної
культури є зміцнення соціального партнерства
професорсько-викладацького складу та студентів,
об’єднання і спрямування інтелектуального й
духовного потенціалу людського капіталу на
еф ективну реалізацію м ісії, в ізії вищ ого
навчального закладу щодо виробництва нових
знань, умінь, навичок, підвищення відповідальності
за якість надання освітніх послуг та культурнопросвітницької роботи.
Проблему корпоративної культури вищого
навчального закладу у своїх працях досліджували
A. Беляев, О. Габдулхакова, К. Гнезділова,
О. Жильцов, Г. Кондратенко, В. Кубко, Н. Морзе,
B. О гнев’юк, О. Романовський, О. Чижикова,
Н. Яблонскене та ін.
М е т а с т а т т і полягає у визначенні
особливостей функціонування корпоративної
культури у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. На думкуА. Беляева
корпоративна культура є системою матеріальних,
духовних цінностей, сукупністю установок,
морально-етичних норм і правил поведінки, які
прийняті й підтримуються членами організації [1].
Значної уваги в аспекті даної проблеми,
заслуговують погляди В. О гн ев ’ю ка, який
наголошує на тому, що корпоративна культура є
цілісною системою унікальних ідентифікуючих
ознак, в основу яких покладено цінності, які
визначають філософію його діяльності, ідею (візію)
та місію, формують традиції, норми і стилі,
способи службових та міжособистісних взаємин,
поведінку студентів і сп івробітн иків, що
відображає рівень досконалості, добропорядності
та привабливості університетського бренду в
сучасному соціокультурному т а науковоосвітньому просторі [7].
Сучасна дослідниця Н. Яблонскене, формування
корпоративної культури у вищому навчальному
закладі, досліджує за трьома рівнями: перший
рівень —загальні цінності та переконання, які
формують всі інші рівні, що поділяються всіма

співробітникам и; основні цілїста зав д ан н я
університету, його місія та стратегія; другий рівень
-н о р м и , що регулюють роботу організації та
поведінку її членів; третій - видимі іфакторй,
наслідки попередніх рівнів, за допомогою яких
корпоративна культура транслю ється та
передається [10].
. і
.
Корпоративна культура вищого навчального
закладу на думку К. Гнезділової слід визначати
як сукупність цінностей, норм, традицій, які
поділяються між всіма суб’єктами освітнього, на
основі яких регулюються їхні взаємовідносини [2].
Як зазначає О. Романовський, корпоративна
культура вищ ого навчального закладу«-' це
сукупність взаємодіючих чинників і складових, що
охоплює досвід минулих часів і сучасності, його
структурні характеристики, сукупність наукових
т а особи стісн их поглядів його керівників,
співробітників та студентів, еталонів поведінки,
образних символів, взаємовідносин і способів
організації внутрішньої діяльності [9].
Важливою є думка Г. К ондратенко яка
розглядає корпоративну культуру вищ ого
навчального закладу, як систему, що поєднує в
собі національну, проф есійну, студентську
культуру, а також цінності, традиції, інтереси та
значною мірою впливає на проф есійноособистісне зростання студентської молоді, адже
формує моральність, толерантне ставлення до
інших, уміння працювати в колективі [3].
Сучасний науковець О. Романовський виділяє
декілька типів корпоративної культури, а саме:
культура влади, рольова культура, культура
завдань, культура особистості. Зокрема, “культура
влади” характеризується тим, що визначальною
постаттю у вищому навчальному закладі є лідер,
тобто керівник організації, який володіє
організаторськими здібностями, а також має
беззаперечний авторитет не тільки в своєму
колективі, але й в суспільстві. Вищі навчальні
заклади з корпоративною культурою першого
типу, як правило, мають жорстку ієрархічну
структуру, що значною мірою позитивно впливає
на швидкість прийняття колективних рішень й
організацію їх виконання. У вищому навчальному
закладі даного типу визначальним фактором
професійного становлення суб’єктів освітнього
процесу є особистісні якості. “Рольова культура”
характеризується чітким ф ункціональним
розподілом ролей відповідно до спеціалізації
кожного співробітника. Підґрунтям функціонування
даного типу організації є система правил, процедур,
стандартів діяльності. Важливим елементом
функціонування організації даного типу, на
відміну від першого є те, що основним джерелом
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влади є не особисті якості всіх суб’єктів освітнього
процесу, а у стален а систем а правил, норм
поведінки. О собливість ф ункціонування
“культури завдань” полягає в тому, що даний вид
культури зорієнтований в перш у чергу, на
вирішення завдань та реалізацію проектів вищих
навчальних закладів. О рганізація з типом
“культура особистості” спрямована на те, щоб
кожна особистість мала змогу досягати власних
поставлених цілей [8].
Слід зазначити, що корпоративна культура
вищ ого навчального закладу виконує ряд
важливих функцій: нормативно-регулюючу, за
допомогою якої регулюється поведінка окремих
структурних підрозділів ВНЗ та його суб’єктів;
мотивуючу, і відповідно є потужним стимулом для
еф ективної злагодж еної роботи організації;
стаб іл ізац ій н у — корпоративна культура є
об’єднуючим сегментом окремих структурних
підрозділів організації, що сприяє налагодженню
їх взаємодії; охоронну —корпоративна культура є
своєрідним захисним бар’єром від зовнішніх
негативних впливів середовища; замінюючу —
організація у своїй діяльності керується лише
м інім альним набором ф орм альних правил;
адаптивну —пристосування суб’єктів освітнього
процесу до внутріш ніх умов о р ган ізац ії та
зовніш нього середовищ а; інноваційну —
вкладення
інвестицій ного
кап італу
в
нововведення та розвиток організації [6].
В основі корпоративної культури ВНЗ
покладено такі цінності, як: компетентність,
професіоналізм, творча спрямованість, командний
дух, які є засобом досягнення поставлених
стратегічних завдань та відрізняють його від інших
організацій. Ядром корпоративної культури вишу
слід вважати усталену систем у духовних й
матеріальних цінностей, традицій, норм, способів
поведінки, яку відображають у своїй професійній
діяльності всі суб’єкти освітнього процесу.
Унікальною ознакою корпоративної культури
ВНЗ є його неповторність, що в свою чергу може
визначати його індивідуальний стиль більше ніж
освітня, виробнича, наукова, виховна діяльність
того чи іншого вищого навчального закладу.
В ажливими
складовим и
елем ентам и
корпоративної культури вищого навчального
закладу є: морально-етичні норми та цінності,
леген ди , тр ади ц ії, сим воліка, ім ідж , стиль
керівн ицтва т а лідерства, діловий етикет,
командний дух, дружній психологічний клімат,
колективізм, фірмовий стиль організації, емблеми,
логотипи, ф ірм ова атрибутика, систем и
комунікацій і відкритого інф орм аційного
простору тощо.
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Варто зазначити, що не менш важливу роль
займають корпоративні ритуали —сукупність дій
і заходів, які спрям овані на дем он страцію
цінностей організації. З огляду на це, корпоративні
ритуали можна розділити на ритуали заохочення,
ритуали осуду та ритуали об’єднання. Ритуали
заохочення покликані показати схвалення
навчальним закладом певних досягнень або стилю
поведінки суб’єктів ВНЗ такими засобами, як
університетські нагороди (дипломи, сертифікати),
іменні стипендії для студентів тощо. Ритуали
осуду несуть інформацію щодо несхвалення дій
певної особи, яка порушила норми прийнятої
корпоративної культури закл ад у освіти
(звільнення, пониження на посаді, штраф та ін.).
Ритуали о б ’єднання допом агаю ть усім
співробітникам усвідомити свою спільність з
вищим навчальним закладом (університетські
конференції, семінари, вебінари, ворк шопи,
спільні поїздки, соціальні проекти та ін.) [5].
С лід зазначити, що існує два напрями
формування корпоративної культури ВНЗ, а саме:
зовнішній (престижність, солідність, економічний
успіх, рейтинг серед інш их виш ів), а також
внутріш ній (п ід три м ка і розвиток зразків
професійної діяльності, що мають відображати
гуманістичні цінності педагогіки) [2].
Специфічними характеристиками корпоративної
культури є цілі й місія вищого навчального закладу
як освітньої установи. П ід м ісією вищ ого
навчального закладу розумію ть сукупність
уявлень про основоположні цінності, цілі і простір
розвитку освітньої установи, про те, що він несе,
виробляє зовні, навіщо він потрібен суспільству,
держ аві, людям У цьому контексті м ісія є
смислоугворювальним ядром університетської ідеї

2

[ ].

Сформульовані й офіційно задекларовані місія
та візія дозволяють: менеджменту і ключовому
персоналу освітнього закладу домовитися про
напрями й пріоритети розвитку, спільнотам, владі
й бізнесу дізнатися про те, яке місце прагне
зайн яти ВНЗ в освітньому, науковому,
культурному просторі регіону; професорськовикладацьком у складу, співробітн икам і
студентам ВНЗ отримати корпоративні ціннісні
орієнтири, напрями діяльності.
Слід зазначити, що важливими показниками
сформованості лідерських якостей особистості на
думку В. Тернопільської є: знання про лідерство
(лідерські якості, сучасні теорії та стилі лідерства,
ф орм альне т а неф орм альне лідерство,
закономірності розвитку колективу (команди),
розуміння особливостей організаторської
діяльності). Такі знання мають трансформуватися
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в готовність брати участь у справах
самоуправлінні своєї академічної групи,
факультету, гуртожитку, вищого навчального
закладу [11].
У Київському університеті імені Бориса
Грінченка корпоративним об’єднуючим чинником
є творча спадщина видатного педагога, де
студенти та викладачі університету залучуються
до різноманітних спільних заходів, а
саме: соціальний проект “Наукові студії студентівгрінченкінців”; випуск багатотомного зібрання
творів Бориса Грінченка “Педагогічна спадщина”;
святкування Дня Університету та Дня народження
Бориса Грінченка (9 грудня), в рамках якої
проходять Грінченківські читання “Борис
Грінченко —відомий і невідомий”; соціальний
проект “3 Києвом і для Києва”; вручення Диплома
Університету, покладання квітів до пам’ятника
та відвідування музею Бориса Грінченка
першокурсниками; використання елементів
корпоративної атрибутики в День Університету
та під час проведення конференцій, засідань
Вченої ради, науково-методологічних семінарів,
вручення дипломів, урочистої посвяти у студенти
та ін. Важливим засобом формування
корпоративної культури університету є також
створення меморіального музею Б. Грінченка у
головному корпусі Київського університету імені
Бориса Грінченка.
В університеті діє свій унікальний Кодекс
корпоративної культури, Маніфест лідерства як
служіння, який повністю відображає місію
університету. Місія полягає у сприянні кожному
в цілісному розвитку і лідерському становленні,
служити людині, громаді, суспільству [4]. З цього
можна зробити висновок, що загальна мета
існування університету Ь цілісний розвиток та
лідерське становлення усіх, хто вчиться чи
працює в ньому.
До найбільш важливих цінностей університету
відносять: людину, громаду, довіру, духовність,
лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм,
громадянську ідентичність. З огляду на це, можНа
зазначити, що дані переконання є не тільки тими
якостями, які університет бажає побачити у своїх
випускниках, але й вони слугують професійним
кредо для кожного студента та співробітника
університету, незалежно від посади.
Висновки. Таким чином, аналіз особливостей
функціонування корпоративної культури вищого
навчального закладу свідчить про те, що не існує
єдиного підходу щодо характеристики цього
феномену. Зокрема, корпоративна культура
вищого навчального закладу розглядається
вченйми, як Цілісна система унікальних*

ідентифікуючих ознак, в основу яких'покладено
цінності, які визначають ф ілософ ію -його
діяльності, ідею (візію) та місію, формують
традиції, норми і стилі, способи службових та
міжособйстісних взаємин, поведінку студентів та
співробітників. Важливою й специфічною
характеристикою корпоративної культури є цілі
та місія вищого навчального закладу, які
регламентують його загальні морально-етичні
цінності, що в свою чергу впливає на формування
індивідуального стилю, іміджу та інших атрибутів
корпоративної культури закладу вищої освіти.
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“(Віддайлюдині крихіт ку себе. За це душа поповнюється світлом”.
Л іна %рстенкр
українська письменниця, поетеса
“(Вати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхн іх серцях
почуття гордості, власної гідності —це перша заповідь виховання”.
(Василь Сухрмлинськцй
український педагог, публіцист, письм енник поет
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