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Пріоритетність вирішення важливої про-
блеми забезпечення корпоративної безпеки 
промислових підприємств стимулює до 
пошуку все нових напрямів. Одним із таких 
напрямів можна вважати розвиток корпора-
тивної культури. Корпоративна культура є 
в умовах будь-якого підприємства з моменту 
його створення і до ліквідації, незалежно від 
того, чи їй приділяється необхідна увага 
з боку керуючої системи, чи вона форму-
ється спонтанно під впливом внутрішніх 
та зовнішніх чинників. Відмінність полягає в 
тому, що під час здійснення цілеспрямованих 
дій із формування та розвитку корпоратив-
ної культури вона виконує роль важливого 
стратегічного інструменту розвитку біз-
несу, застосування якого сприяє не лише 
об’єднанню усіх учасників для досягнення 
цілей, але й усвідомленню кожним працівни-
ком важливості захисту свого робочого місця 
та підприємства загалом як частини влас-
ного життєвого простору. Обґрунтовано 
принципи та функції розвитку корпоратив-
ної культури, які сформовані з урахуванням 
безпекового аспекту. Визначено завдання 
суб’єктів безпеки в процесі розвитку корпо-
ративної культури українських підприємств.
ключові слова: безпека, корпоративна без-
пека, корпорація, корпоративна культура, 
інтерес, загроза.

Приоритетность решения важной про-
блемы обеспечения корпоративной без-

опасности промышленных предприятий 
стимулирует к поиску все новых направле-
ний. Одним из таких направлений можно счи-
тать развитие корпоративной культуры. 
Корпоративная культура существует 
в условиях любого предприятия с момента 
его создания и до ликвидации, вне зависи-
мости от того, уделяется ли ей необхо-
димое внимание со стороны управляющей 
системы или она формируется спонтанно 
под влиянием внутренних и внешних фак-
торов. Отличие заключается в том, что 
при осуществлении целенаправленных дей-
ствий по формированию и развитию кор-
поративной культуры она выполняет роль 
важного стратегического инструмента 
развития бизнеса, применение которого 
не только способствует объединению 
всех участников для достижения целей, но 
и осознанию каждым работником важности 
защиты своего рабочего места и предпри-
ятия в целом как части собственного жиз-
ненного пространства. Обоснованы прин-
ципы и функции развития корпоративной 
культуры, которые сформированы с уче-
том безопасности аспекта. Определены 
задачи субъектов безопасности в процессе 
развития корпоративной культуры украин-
ских предприятий.
ключевые слова: безопасность, корпора-
тивная безопасность, корпорация, корпора-
тивная культура, интерес, угроза.

The priority of solving the important problem of ensuring the corporate security of industrial enterprises stimulates the search for new directions. One of 
these areas can be considered the development of corporate culture. It has been found that a considerable number of terms are synonymous with the scien-
tific literature, which give more than a general idea of the possibility of coordinated interaction between managers and company personnel. Accordingly, the 
lack of a proper theoretical basis hampers the processes of corporate culture formation and development in practice. The question of enhancing corporate 
security at the expense of corporate culture can be considered as under-researched, which actualizes the need for scientific research. It is substantiated 
that corporate culture exists in the conditions of any enterprise from the moment of its creation until its liquidation, whether it is given the necessary attention 
from the management system or it is formed spontaneously under the influence of internal and external factors. The difference is that, when taking deliber-
ate actions to form and develop a corporate culture, it serves as an important strategic tool for business development, the use of which not only contributes 
to the unification of all participants to achieve the goals, but also to the awareness of each employee the importance of protecting their workers. places 
and businesses in general as part of one’s own living space. It is substantiated that, from the point of view of ensuring corporate security, the corporate 
culture can be considered as a set of connections that provide, on the basis of the system of material and spiritual values, the coherence of interests of all 
interested internal and external participants, which forms the basis for their organizational unity in perception and meeting the goals of safe operation and 
development of the enterprise. The principles and functions of corporate culture development, which are formed taking into account the security aspect, are 
substantiated. In the set of principles, the main aspect is made on the necessity of gradually informing each participant, introducing changes in the rules and 
norms of corporate culture, which imply a common slow motion to achieve and maintain the necessary level of corporate security, which contributes to the 
functioning and development of the enterprise, and thus creates conditions for pursuing individual and group interests. The tasks of the subjects of security 
in the process of development of corporate culture of Ukrainian enterprises are defined.
Key words: security, corporate security, corporation, corporate culture, interest, threat.

Постановка проблеми. Останні кілька десят-
ків років ознаменувалися для українських під-
приємства поступовою руйнацією створеного 
під впливом комуністичної ідеології життєвого 
взаємозв’язку між працівником та підприєм-
ством. Наявні обмеження щодо вибору професії, 
місця навчання, примусове скерування на перше 
робоче місце та перепони у кар’єрному зростанні, 
які створювалися через національність та соці-
альний статус батьків, суттєво впливали на їхню 
поведінку, ступінь досягнення певних творчих та 

виробничих результатів, здатність повною мірою 
реалізувати свої здібності та досягнути особис-
тих інтересів. Приватизаційні процеси, розвиток 
малого бізнесу та посилення міграційних про-
цесів унеможливили застосування інструмен-
тів планової економіки, але на заміну їм не були 
створені нові, тобто вони з’явилися, але не стали 
інструментами управління. Для прикладу, сьогодні 
одночасно використовуються такі терміни-сино-
німи, як «культура», «культура підприємства», 
«культура організації», «організаційна культура», 
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«управлінська культура», «виробнича культура», 
«підприємницька культура», «культура трудових 
відносин», «корпоративна культура», «культура 
фірми (фабрики)» і т. д. Нічого, окрім хаотичного 
застосування та більш ніж загального уявлення 
про можливість узгодженої взаємодії між мене-
джерами та персоналом підприємства, усі пере-
лічені терміни не дають. Фактична відсутність 
належного теоретичного підґрунтя гальмує про-
цеси формування та розвитку корпоративної куль-
тури на практиці. Питання ж посилення корпора-
тивної безпеки за рахунок корпоративної культури 
можна вважати малодослідженим, що актуалізує 
необхідність наукового пошуку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення безпеки підприємств 
багато уваги приділяють вітчизняні та закордонні 
вчені, такі як Л. Абалкін, О. Ареф’єва, І. Бінько, 
З. Варналій, О. Власюк, Т. Васильців, З. Герасимчук, 
М. Єрмошенко, Я. Жаліло, З. Живко, О. Захаров, 
В. Ковальов, Г. Козаченко, О. Ляшенко, В. Мунтіян, 
Є. Олєйніков, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Поно-
маренко, В. Франчук, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, 
В. Шлемко, В. Ярочкін та інші. Однак доцільно від-
значити недостатню увагу науковців щодо розгляду 
корпоративної культури як інструменту управління 
корпоративною безпекою підприємства.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у формуванні методичних засад розвитку корпо-
ративної культури як інструменту в процесі забез-
печення корпоративної безпеки підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У наукових публікаціях щодо історичних коренів 
виникнення та розвитку корпоративної культури 
згадуються три найбільш значущі історичні події. 
Перша полягає у тому, що термін «корпоративна 
культура» був застосований ще у ХІХ ст. відомим 
німецьким військовим Г. фон Мольтке, яким він оха-
рактеризував відносини між офіцерами. Друга – 
пов’язана з результатами експерименту Е. Мейо, 
який проводився упродовж п’яти років, починаючи 
із 1927-го, в умовах компанії «Вестерн Електрик», 
а його результати дали змогу виявити та обґрунту-
вати сутність таких явищ, як «поведінка індивіду-
ума в компанії» та «почуття групової причетності», 
що стало основою для розгляду ролі кожної окре-
мої особистості в результатах функціонування 
компанії. Третя, яка датується другою полови-
ною ХХ ст., визначає початок зосередження уваги 
представників різних наукових шкіл на визначенні 
суті корпоративної безпеки та її впливу на резуль-
тати діяльності корпорацій. У межах третьої події, 
спираючись на методологічні засади стратегічного 
менеджменту, постулати теорії організації та тео-
ретичне підґрунтя організаційної поведінки, була 
сформована концепція корпоративної культури.

Сучасні трактування терміна «корпоративна 
культура» певним чином різняться за рахунок 

акценту на окремих аспектах. Коротко охарактери-
зуємо сутність ключових підходів. Так, авторський 
колектив під керівництвом В. Воронкової [2, с. 36] 
доводить необхідність сприйняття корпоратив-
ної культури як «сфери менеджменту», що дає 
змогу об’єднувати, згуртовувати персонал для 
виконання поставлених завдань, зокрема отри-
мання прибутку. Доволі велика група науковців 
спільні у своїй позиції щодо необхідності визна-
чення досліджуваного терміна як «системи цін-
ностей» [5, с. 133], яка об’єднує не лише менедже-
рів та працівників, але й зовнішніх контрагентів, 
зокрема постачальників, клієнтів, представників 
місцевої громади тощо. Присутні й вузькі тракту-
вання, які полягають у визначенні корпоративної 
культури як «сукупності правил, що стосується 
всіх форм ділового спілкування» [3, с. 153] або ж 
«інструменту стратегічного розвитку» [6, с. 133].

Узагальнюючи, можна стверджувати, що 
з погляду забезпечення корпоративної безпеки, 
корпоративну культуру можна вважати сукуп-
ністю зв’язків, які забезпечують на основі системи 
матеріальних та духовних цінностей узгодженість 
інтересів усіх зацікавлених внутрішніх та зовніш-
ніх учасників, що формує основу для їх органі-
заційної єдності у сприйнятті та виконанні цілей 
щодо безпечного функціонування та розвитку  
підприємства.

Сформоване визначення та викладені вище 
аргументи на користь тісного зв’язку між корпо-
ративною культурою та корпоративною безпекою 
дають змогу сконцентрувати увагу на процесі 
розвитку корпоративної культури як важливого 
інструменту для суб’єктів безпеки в умовах висо-
кої нестабільності середовища функціонування 
та обмеженості ресурсного й організаційного 
забезпечення.

Розвиток корпоративної культури повинен 
полягати насамперед в уточненні цінностей, які 
прийнятні для акціонерів, менеджменту, праців-
ників та інших учасників та в загальному вигляді 
відображені в місії підприємства. Сам процес 
розвитку повинен здійснюватися відповідно 
до принципів. У науковій літературі домінує 
позиція, яка сформована В. Білою, О. Мукан, 
Р. Балою [1, с. 12], щодо необхідності дотримання 
загальних («соціально-економічного та інтелекту-
ального розвитку; всеохопленості та системності; 
вимірності та корисності; відкритості та постій-
ного вдосконалення; координації; обов’язковості; 
винагороди; відповідності чинному законодав-
ству» [1, с. 12]) та спеціальних («вільного прояву; 
узгодженості та відповідності цілей; чіткості; осо-
бистісно-орієнтованого менеджменту; стосунків 
«керівник-працівник»; еталону» [1, с. 12]) прин-
ципів. Загалом погоджуючись із таким підходом, 
вважаємо, що акцент на розвиток корпоративної 
культури з позиції забезпечення корпоративної 
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безпеки вимагає не лише уточнення окремих 
принципів, але й формування групи спеціаль-
них, які би враховували особливості дій суб’єктів  
безпеки (рис. 1).

У сформованій сукупності принципів основний 
аспект зроблено на необхідності поступового 
доведення до відома кожного учасника, внесення 
змін у правила та норми корпоративної культури, 
які передбачають спільну відповідальність за 
досягнення та підтримку необхідного рівня корпо-
ративної безпеки, яка сприяє функціонуванню та 
розвитку підприємства і створює умови для досяг-
нення індивідуальних та групових інтересів.

Поруч із принципами потрібно розглянути й 
функції, які уможливлюють за рахунок управління 
процесом розвитку корпоративної культури вико-
нання завдань у сфері корпоративної безпеки. 
У науковій літературі [4, с. 37] присутні позиції 
щодо функцій корпоративної культури, які певним 

чином різняться, але не враховують безпекові 
аспекти. Узагальнюючи сутність корпоративної 
культури та корпоративної безпеки, ми сформу-
вали такий перелік основних функцій:

– створення іміджу надійної та захищеної  
компанії;

– формування поведінки учасників через роз-
роблення норм і правил (формальних та нефор-
мальних) для посилення уваги до процесу забез-
печення корпоративної безпеки;

– посилення індивідуальної та групової відпо-
відальності за реалізацію захисних заходів;

– налагодження співпраці з постачальниками, 
споживачами, місцевою громадою тощо для збе-
реження взаємовигідної співпраці через узгодже-
ність дій у сфері забезпечення безпеки бізнесу;

– формування спільних цінностей для поси-
лення взаємодії між учасниками та послаблення 
внутрішньо корпоративних суперечностей;
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Системності розвитку щодо забезпечення корпоративної 
безпеки через врахування інтересів усіх учасників та їх 
здатності виконувати певні завдання в сфері забезпечення 
корпоративної безпеки 

Узгодженості інтересів, тобто унеможливлення виникнення 
корпоративних конфліктів через відмінність інтересів

Пріоритетність безпекового аспекту у взаємодії акціонерів, 
менеджменту, працівників та інших учасників  

Максимально ефективне використання особистого потенціалу 
кожного учасника в сфері забезпечення корпоративної безпеки 
та синергетичного ефекту від комплексного застосування 
сукупного потенціалу

Своєчасне врахування внутрішньовиробничих змін та впливу 
зовнішнього середовища функціонування підприємства 

Стабільність та плановість у зміні норм та правил
корпоративної культури 

Відповідальність за результативність реалізації захисних 
заходів кожного учасника  

рис. 1. Принципи розвитку корпоративної культури,  
дотримання яких сприяє забезпеченню корпоративної безпеки
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– створення інформаційних каналів для своє-
часної та адекватної реакції на зміну рівня корпо-
ративної безпеки;

– спрощення процесу пристосування нових 
учасників до специфіки функціонування та відмін-
ностей корпоративної культури підприємства.

Сформований перелік функцій ще раз дово-
дить, що за рахунок цілеспрямованих дій щодо 
розвитку корпоративної культури суб’єкти безпеки 
мають можливість отримати багатопрофільний 
інструмент, який формує основу інформаційного 
забезпечення, гармонічність та монолітність учас-
ників у досягненні загальних інтересів, підтримку 
зовнішніх контрагентів та зменшує ймовірність 
виникнення внутрішніх загроз.

З позиції забезпечення корпоративної без-
пеки в процесі розвитку корпоративної культури 
суб’єкти безпеки повинні максимальну увагу при-
ділити таким моментам, як:

– виконання норм і правил корпоративної 
культури акціонерами, членами наглядової ради 
та менеджерами як взірець для наслідування  
працівниками;

– відбір та найм персоналу, що полягає в оці-
нюванні досвіду, кваліфікації, психологічної суміс-
ності претендентів, виявленні можливих представ-
ників «групи ризику»;

– формування системи цінностей та забезпе-
чення їх дотримання усіма учасниками;

– мотивація працівників, що передбачає вне-
сення своєчасних та необхідних змін у систему 
мотивації для стимулювання продуктивної та 
творчої праці шляхом застосування матеріальних 
та нематеріальних форм;

– адаптація нових учасників (працівників, 
менеджерів, акціонерів) до корпоративної куль-
тури з метою зменшення часу пристосування та 
забезпечення спадковості трудових традицій;

– контроль персоналу, спрямований на зни-
ження рівня конфліктності та забезпечення ком-
фортності мікроклімату, зменшення плинності 
кадрів, виявлення фактів шахрайства та викорис-
тання службового положення менеджментом;

– посилення зв’язків у «корпоративній родині» 
шляхом приділення уваги та допомоги у вирішенні 
проблем кожного окремого учасника.

Визначені моменти повинні входити до переліку 
завдань суб’єктів безпеки, що забезпечує підтримку 
та контроль розвитку корпоративної культури.

висновки з проведеного дослідження. Кор-
поративна культура виступає інструментом корпо-
ративної безпеки, але одночасно суб’єкти безпеки 

відіграють важливу роль в управлінні її розвитком. 
Корпоративну культуру не можна вважати розро-
бленим в умовах певного підприємства внутріш-
нім правилом чи нормою для службового вико-
ристання, які затверджуються раз на десять років. 
Це хибна позиція. Корпоративна культура є дина-
мічною, активною, не завжди видимою частиною 
організації, яка формується всіма її учасниками.

Подальшого дослідження потребує розро-
блення методичних засад оцінювання впливу роз-
витку корпоративної культури на рівень корпора-
тивної безпеки українських підприємств.
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