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Бұл мақала корпоративті мәдениет феноменін белгілі бір білім беру ұйымындағы университеттің барлық субъектілері 
қабылдаған идеялар жиынтығы ретінде қарастыруға арналған.   Басқа ұйымдардан айырмашылығы, қазіргі заманғы 
университеттің корпоративтік мәдениетін білім беру процесінің барлық субъектілері – қызметкерлер, студенттер, 
менеджерлер жүзеге асырады. Корпоративтік мәдениет университеттің даму құралы, оның бәсекелес орта 
жағдайындағы тиімді қызметі ретінде. 
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Тез өзгеретін әлемде ұйым қоғамда болып жатқан өзгерістерге икемді жауап беру қажеттілігіне тап болады. Бұл процестер 
ұйымның барлық қызметкерлерінің құрылымына да, мазмұнына да әсер етеді. Ұйымдастырушылық әлеуеттің негізі ұйым 
мәдениеті деп саналады. 
Корпоративтік мәдениетті қалыптастыру қазіргі заманғы басқарудың өзекті практикалық міндеті болып табылады. 
Корпоративтік мәдениет ұйымның стратегиялық дамуының тиімді құралы болып табылады.  Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін 
дамыту еңбек процесінің қай мәдениетте жүретініне, қызметкерлердің өзара әрекеттесуіне, ішкі және сыртқы байланыстарға 
байланысты. Мәдениетті дұрыс құру, ұйымның сәтті жұмыс істеуі үшін қажет мінез-құлық үлгілерін анықтау маңызды *1+. 
Корпоративтік мәдениет дегеніміз-уақыт сынынан өткен әкімшілік пен персоналдың тарихи қалыптасқан жалпы дәстүрлері, 
құндылықтары, рәміздері, сенімдері, ресми және бейресми мінез-құлық ережелері жүйесі. Бұл саналы немесе бейсаналық 
түрде қабылданатын және ұрпақтан-ұрпаққа берілетін адамдар тобының өмір салты мен қызметі. 
Корпоративтік мәдениет-бұл:  
- ресми және бейресми қатынастардың тәртібі және ұйым қызметінің ережелері;  
– салт-дәстүр;  
- жеке және топтық қызығушылықтар;  
- Ұйымдық құрылым қызметкерлерінің мінез-құлық ерекшеліктері;  
- көшбасшылық стилі;  
- персоналдың еңбек жағдайларына қанағаттану көрсеткіштері;  
- адамдарды кәсіпорынмен сәйкестендіру және оның даму перспективалары *2+. 
Корпоративтік мәдениет ұйымның ішкі ортасына бағытталған және негізінен қызметкерлердің ұйымдастырушылық мінез-
құлқында көрінеді. Корпоративтік мәдениеттің көріну формаларына мыналар жатады: 
- ұйым жүйелері ішіндегі байланыстардың тұрақтылығы, тиімділігі және беріктігі; 
- өз міндеттерін орындау мәдениеті мен тәртібі; 
- ұйымдағы инновацияларға бейімделу; 
- ынтымақтастыққа негізделген барлық деңгейдегі басқарудың белгіленген стилі; 
- қызметкерлердің оң өзін-өзі ұйымдастыруы. 
Корпоративтік мәдениет-ұйымды және жалпы барлық бизнес-процестерді басқарудың ең тиімді құралдарының бірі. 
Корпоративтік мәдениет компанияның миссиясын іске асыру, пайданы барынша арттыру, Еңбек ресурстарын сапалы және 
ұтымды пайдалану мақсаттарын көздейді. Жалпы, бұл ұжымда жақсы қарым-қатынас орнатуға, қызметкерлерді басшылыққа 
бағындыруға, қойылған міндеттерді орындауға әсер етеді. Бұл ретте қызметкерлерді тәрбиелеу өз ұйымына дұрыс қарауға 
бағытталған. Бұдан басқа, корпоративтік мәдениет мотивацияға әсер ететін белгілі бір тетіктерге ие *3+. 
Ұйымның корпоративтік мәдениеті оның даму векторын анықтайды, ұйымның жұмыс істеу бағыттарын түсіндіреді. Бұл 
ұйымға қызметкерлердің жеке мақсаттарын ұйымның жалпы мақсатымен үйлестіру мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Бұл 
жалпы мәдени кеңістікті құрайды, оған барлық қызметкерлер қабылдаған құндылықтар, ережелер, нормалар, мінез-құлық 
үлгілері кіреді *4+. 
Сондықтан білім беру институтының корпоративтік мәдениетін зерделеу неғұрлым серпінді дамып келе жатқан ғылыми 
бағыттардың бірі болып табылады. Университеттің корпоративтік мәдениетін зерттеу, бір жағынан, ғылыми білімді тарату 
және жоғары білікті кадрларды даярлау функциясын орындайтын өзіндік әлеуметтік – мәдени институт, екінші жағынан, 
өзіндік дәстүрі, тарихы, идеясы бар өзіндік мәдени құбылыс. Сонымен қатар, университеттер жоғары білім беру жүйесінің 
орталық буыны, сонымен қатар Білім, Ақпарат және сервис индустриясының орталығы болып табылады; жаңа мәдени, 
әлеуметтік, білім беру, ғылыми және іскерлік ақпараттық технологиялардың негізгі өндірушісі және алғашқы тұтынушысы - 
сондықтан университеттің корпоративтік мәдениеті біз үшін үлкен қызығушылық тудырады *5+. 
ЖОО университеттік қоғамдастығының корпоративтік мәдениеті күрделі жүйе болып табылады және мынадай өзара 
байланысты компоненттерден тұрады: құндылық-нормативтік кіші жүйе (университет ортасында корпоративтік нормалар 
мен қағидалар бөлісетін негізгі құндылықтар); ұйымдық құрылымның кіші жүйесі (формальды және бейресми Ұйымдық 
құрылым, билік және көшбасшылық құрылымы); коммуникациялық кіші жүйе( формальды және бейресми ағындардың 
құрылымы, коммуникация сапасы); әлеуметтік-психологиялық қатынастардың кіші жүйесі (социометрия, рөлдер жүйесі, 
конфликтілік және басқалар); знак-символдық Ішкі жүйе (мифтер мен аңыздар, корпоративті дәстүрлер); сыртқы 
сәйкестендірудің ішкі жүйесі (имидж, жарнамалық атрибуттар). 
Чистюхина Ю.С. ЖОО-ның корпоративтік ортасын бағалаудың келесі топтарын ұсынады (кесте 1) *6+. 
 
 



Кесте 1 - ЖОО-ның корпоративтік ортасын бағалау көрсеткіштері 

Көрсеткіш Мазмұны 

Рухани компонент  

Миссия   өмірдің мәнін білдіретін стратегиялық мақсат, ұйымның жалпыға бірдей 
танылған мақсаты; 
 бір бағытта ұйымды ішкі жағынан қабылдайтын және ұйымды сырттан 
қабылдайтын адамдардың мүдделері мен үміттерін басшылыққа алатын жалпы идея; 

Стратегия   ол әлеуметтік динамикамен байланысты және миссияны жүзеге асыруға, 
бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізуге бағытталған тікелей (ұйым арқылы) және 
жанама (әлеуметтік-психологиялық компоненттер арқылы) жауап беру жүйесі 
(ұйымдастырушылық мәдениеттің құрылымы. Портнов Е. А.); 

Құндылықтар  субъект тұрғысынан ең маңызды объектілер мен құбылыстар, олар оның 
өмірінің мақсаттары мен бағдарлары болып табылады; 

Нормалар  рөл иесінің, ұйым құрылымында, қоғамда, отбасында белгілі бір сатыға ие 
адамның мінез-құлқына қойылатын талаптар; 

Дәстүрлер  ұйым қызметкерлері ұрпақтан-ұрпаққа беретін мәдени мұра; 

Әдет-ғұрып  бұл топтық іс-әрекеттің әдеттегі, қалыпты, ең ыңғайлы және кең таралған 
тәсілдері, белгілі бір қоғамда немесе әлеуметтік топта қайталанатын мінез-құлықтың 
стереотиптік тәсілі; 

Көшбасшылық стилі  бұл басшы қолданатын бағыныштыларға әсер ету әдістерінің жиынтығы, 
сондай-ақ осы әдістерді қолдану нысаны (тәсілі, сипаты). Ол негізінен үш параметрмен 
анықталады: көшбасшының жеке басының ерекшеліктері, ұжымның жетілуі және 
өндірістік жағдай; 

Материалдық компонент 

Символдар Сипатталады: 
 ұйым бейнесінің (немесе сыртқы бейнесінің) ерекшеліктерін бейнелеумен 
таныстыру; 
  ішкі қатынастар идеологиясының көрінісі; 

Еңбек 
жағдайларының 
сапасы 

 қабылданған еңбек жағдайларының санитария, экология және қауіпсіздік 
талаптарына сәйкестік дәрежесі;; 
  қазіргі заманғы жабдықтармен қамтамасыз ету; 
  компьютерлік техниканы және оның заманауи мүмкіндіктерін пайдалану мүмкіндігі; 
  оқу және ғылыми әдебиеттердің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету; 
  оқу материалын дайындау әдістерінің прогрессивтілігі; 
  ЖОО қызметкерлері үшін жатақханамен қамтамасыз ету; 

Материалдық-
техникалық 
ресурстармен 
қамтамасыз етілуі 

Сипатталады: 
 ЖОО корпоративтік сайтымен қамтамасыз етілуі; 
 ЖОО мен филиалдардың бірыңғай корпоративтік ақпараттық желісін қамтамасыз ету;; 
 қызметкердің сайттағы корпоративтік бетін қамтамасыз ету; 
 қызметкердің корпоративтік поштамен қамтамасыз етілуі; 
 университет, жатақхана, кітапхана, кафе, спорт кешені: университеттің корпоративтік 
кеңістігінде WIFI Интернетке қолжетімділік мүмкіндігі; 
 ЖОО-ның корпоративтік сайты арқылы студенттердің ата-аналарының оқу 
нәтижелеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету; 

Білім беру 
қызметтерін көрсету 
шарттары 

Сипатталады: 
 ЖОО филиалдарының, кафедралардың саны; 
 кестенің жай-күйі мен қол жетімділігі; 
 жатақханамен қамтамасыз ету; 
 оқытушыларды қонақ үйлермен қамтамасыз ету; 

Қызметкерлер мен 
студенттердің 
денсаулығын сақтау 
шарттары 

Сипатталады: 
 спорт алаңдарымен, жаттығу залдарымен бассейнмен қамтамасыз етілуі; 
 медициналық орталықпен қамтамасыз ету; 
 қызметкерлер мен олардың балаларын санитарлық-курорттық аймақтарға 
жолдамалармен қамтамасыз ету. 

  
ЖОО-ның корпоративтік ортасы білім беру процесінің барлық қатысушылары үшін бірыңғай кеңістік болып табылады. 
Кестеден көріп отырғанымыздай, университет миссиясын талдау орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада 
университеттің стратегиялық басымдықтары мен даму мақсаттарын тұжырымдауға, сондай-ақ оларды іске асыру жөніндегі 
шаралар жүйесін әзірлеуге мүмкіндік береді, бұл ЖОО-ның білім беру кеңістігіндегі тұрақты жағдайын, сондай-ақ зерттеу 
қызметтері нарығындағы оң имиджін қамтамасыз етеді *6+.  
Университет қоғамдастығының корпоративтік мәдениетін қалыптастыру критерийлері құндылық-эмоционалды, когнитивті, 
белсенді, жеке-нәтижелі, субъективті критерийлерді, сондай-ақ оларға сәйкес көрсеткіштерді қамтиды *7+. 
Құндылық-эмоционалды өлшем ұжымдық мәдениетке қатысты топ мүшелерінің құндылық бағдарымен, оның қажеттілігін 
мойындаумен байланысты. Бұл өлшемнің көрсеткіштері-қоғамдағы эмоционалды-психологиялық климаттың деңгейі; 



қоғамдастықтың құндылық-бағдарлық бірлігінің деңгейі; қоғамның миссиясы, мақсаты мен негізгі мақсаттарын түсіну және 
қабылдау; қоғамның құндылықтарын, тарихын, дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын қабылдау *7]. 
Когнитивтік критерий корпоративтік мәдениет теориясының негізгі ұғымдарының игерілуі (оның мәні, мазмұны, құрылымы 
және т.б.); қызметтің ресми және бейресми ережелері мен нормалары, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер, құндылықтар, әдет-
ғұрыптар мен символизм, қоғамдастық қызметін реттейтін мінез-құлық үлгілері туралы білімнің болуы; корпоративтік этика 
теориясын білу сияқты көрсеткіштерді қамтиды. 
Қызмет критерийі корпоративтік этика қағидаттарына негізделген тұлғааралық, топішілік және командалық өзара іс-қимыл 
дағдылары мен дағдыларының болуы; этикет нормалары мен қоғамдастық ережелеріне сәйкес өмірдің әртүрлі салаларында 
әрекет ету қабілеті; студенттердің корпоративтік іс-шараларды, рәсімдерді ұйымдастырудағы және өткізудегі 
бастамашылдығы мен белсенділігі сияқты көрсеткіштерді анықтайды *7+. 
Жеке-нәтижелі критерий корпоративтік мәдениеттің қоғам мүшелерінің белгілі бір жеке қасиеттерімен байланысын 
анықтайды (қарым-қатынас мәдениеті, мінез-құлық мәдениеті және т.б.), олар корпоративтік мәдениеттің элементі ретінде 
қарастырылуы керек. 
Пән критерийі университет қоғамдастығы мүшелерінің корпоративті мәдениеттің әртүрлі деңгейлерін анықтайды. 
Университеттің корпоративтік мәдениетін қалыптастыру келесі қағидаттарды іске асыруға негізделген:: 
 ЖОО басшылығының, кіші құрылымдар басшыларының саналы қызметі мен өзара іс-қимылын, сондай-ақ ұжымның 
барлық мүшелерінің қатысуын білдіретін интеграция; 
 ұжымның құндылықтары мен нормаларын жүйелі және әдістемелік енгізуге бағытталған шаралар жүйесін құруда 
көрінетін тұтастықты анықтау; 
 персоналдың оңтайлы құрылымы мен сапасына қол жеткізуге мүмкіндік беретін кәсіби тиістілік қағидалары; 
 алдыңғы ұрпақтардың дәстүрлерін сақтау мен аударуда көрінетін сабақтастық 
Сонымен қатар, бүгінгі түсінігіміздегі корпоративтік мәдениеттің құрамдас бөліктері: 

 ұйымның миссиясы мен көзқарасы 

 оның құндылықтары 

 мақсаттар мен оларға жету жолдары 

 әлеуметтік жауапкершілік 

 өндіріс процесінің мәдениеті 

 қызметінің нормативтік-құқықтық аспектілері. 

 қызметкерлердің мінез-құлқы мен қарым-қатынас ережелері мен нормалары 

 компанияны басқару және шешім қабылдау жолдары 

 жұмысты ынталандыру және ынталандыру тәсілдері 

 жанжалдарды шешу жолдары 

 серіктестер мен клиенттермен қарым-қатынастың қабылданған стандарттары 

 өзіндік знако-символикалық жүйесі және сыртқы атрибуттары *8+. 
Түсінікті болу үшін корпоративтік мәдениеттің негізгі компоненттері төменде 1-суреттегі сызба түрінде келтірілген *9+. 
 

 
Сурет 1 - Корпоративтік мәдениеттің компоненттері 

 
Осылайша, корпоративті мәдениетті басқаратын көшбасшы өз ұйымының болашағын анықтайды деп айта аламыз. 
Корпоративтік мәдениетті мақсатты түрде қалыптастыру адами ресурстарды ұйымның стратегиясын жүзеге асыру үшін тиімді 



пайдалануға, ұйымды басқару деңгейін арттыруға, қызметкерлер тобының бірлігін нығайтуға, қызметкерлерді компанияның 
мақсаттарына жетуге бағыттайтын стратегиялық ынталандырушы фактор ретінде пайдалануға мүмкіндік береді 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА 
 

Резюме: Данная статья посвящена рассмотрению феномена  корпоративной культуры как комплекс представлений, 
принимаемых всеми субъектами вуза в той или иной образовательной организации.   В отличии от других организаций, 
корпоративная культура современного вуза осуществляется всеми субъектами образовательного процесса – сотрудниками, 
студентами, менеджерами. Корпоративная культура как инструмент развития университета, его эффективной деятельности в 
условиях конкурентной среды. 
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UNIVERSITY CORPORATE CULTURE IN A CHANGING SOCIETY 
 

Resume: This article is devoted to the consideration of the phenomenon of corporate culture as a complex of ideas accepted by all 
subjects of the university in this or that educational organization. Unlike other organizations, the corporate culture of a modern 
university is carried out by all subjects of the educational process - employees, students, managers. Corporate culture as a tool for 
the development of the university, its effective activity in a competitive environment. 
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