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"Система цінностей у корпоративній культурі як засіб підтримки
економічної безпеки підприємства"
У вітчизняній та зарубіжній літературі проблеми корпоративної
культури та економічної безпеки підприємства розглядаються окремо.
Поза увагою науковців залишаються важливі питання, пов’язані із
системною оцінкою впливу корпоративної культури на економічну
безпеку підприємства та методикою її діагностики. Однак ці проблеми
треба розглядати цілісно, в єдиному контексті фінансового і людського
капіталів.
У статті розглянуто питання впливу корпоративної культури
підприємства на стан його економічної безпеки. Автором встановлене
практичне значення елементів корпоративної культури, які чинять
безпосередній вплив на економічну безпеку підприємства.
У 1970 – 90-ті рр. ХХ ст. американський психолог К. Грейвс
розробив соціально-еволюційну теорію, що описується через ціннісні
комплекси, названу пізніше теорією спіральної динаміки. Рівні розвитку в
теорії К. Грейвса для зручності кодуються різними кольорами – від
бежевого до жовтого. На сьогодні описано вісім рівнів холархії.
Досліджено зв’язок значення корпоративної культури, економічної
безпеки та стадії розвитку підприємства (рівня холархії).
Визначено, що в Україні найбільш поширеними є сині організації з
бюрократичною організаційною культурою. Така організація не може без
проблем перейти на наступний рівень, оскільки з’являється загроза її
безпеці.
Розроблено та побудовано матрицю зв’язків корпоративної культури
зі стилем управління, ринковим середовищем, видами діяльності
підприємств та рівнем холархії за К. Грейвсом. Матриця наочно
демонструє їх взаємозалежність.
Зроблено висновок, що значення культури буде особливо великим
на "фіолетовому", "синьому", "зеленому" рівнях. Навпаки, на "червоному"
буде спостерігатися виразний пріоритет сили, на "помаранчевому" –
грошей та індивідуальних свобод, на "жовтому" рівні буде присутня віра
у здатність суспільства до самоорганізації, до врегулювання конфлікту.

Проведене дослідження виконане в рамках дисертаційної роботи
автора. Надалі передбачається продовження дослідження на конкретних
виробничих підприємствах та опублікування отриманих результатів.
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