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РЕФЕРАТ 
  

Конопелько Екатерина Руслановна  

«Анализ необходимых социально-психологических факторов для 

формирования корпоративной культуры»  

  

Дипломная работа: 83 с., 64 источника, 7 прил.  

  

Ключевые слова: КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, 

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, МОТИВАЦИЯ, 

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ.  

  

Объект исследования – корпоративная культура.  

Цель работы – на основании теоретического и эмпирического 

исследования выявить необходимые социально-психологические факторы 

формирования корпоративной культуры.  

Методы исследования: теоретический анализ общей и специальной 

психологической литературы по проблеме исследования, сравнение и 

обобщение различных научных подходов и теорий, синтез имеющейся 

информации; метод тестов; методы математической статистики, методы 

интерпретации данных.  

Полученные результаты и их новизна: в результате проведенного 

исследования удалось систематизировать имеющиеся в литературе данные о 

сущности понятия «корпоративная культура», обосновать факторы, 

детерминирующие формирование корпоративной культуры предприятия, 

изучить взаимосвязь корпоративной культуры с мотивацией персонала и 

социально-психологическим климатом предприятия, разработать программу 

повышения корпоративной культуры предприятия.  

Область возможного практического применения: полученные 

результаты при исследовании данной проблемы помогут руководителям 

предприятий более четко ориентироваться при организации процесса труда и 

межличностных взаимодействий в коллективе.  

  

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемой проблемы, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  

_____________________   
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«Аналіз неабходных сацыяльна-псіхалагічных фактараў для 

фарміравання карпаратыўнай культуры»  

  

Дыпломная работа: 83 с., 64 крыніцы, 7 прыкл.  

  

Ключавыя словы: КАРПАРАТЫЎНАЯ КУЛЬТУРА, 

САЦЫЯЛЬНАПСІХАЛАГІЧНЫЯ ФАКТАРЫ, МАТЫВАЦЫЯ, 

САЦЫЯЛЬНА- 

ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛІМАТ  

Аб'ект даследавання - карпаратыўная культура.  

Мэта работы - на падставе тэарэтычнага і эмпірычнага даследавання 

выявіць неабходныя сацыяльна-псіхалагічныя фактары фарміравання 

карпаратыўнай культуры.  

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз агульнай і спецыяльнай 

псіхалагічнай літаратуры па праблеме даследавання, параўнанне і 

абагульненне розных навуковых падыходаў і тэорый, сінтэз наяўнай 

інфармацыі; метад тэстаў; метады матэматычнай статыстыкі, метады 

інтэрпрэтацыі дадзеных.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у выніку праведзенага даследавання 

атрымалася сістэматызаваць існуючыя ў літаратуры дадзеныя аб сутнасці 

паняцця «карпаратыўная культура», абгрунтаваць фактары, дэтэрмінуецца 

фарміраванне карпаратыўнай культуры прадпрыемства, вывучыць 

ўзаемасувязь карпаратыўнай культуры з матывацыяй персаналу і 

сацыяльнапсіхалагічным кліматам прадпрыемствы, распрацаваць праграму 

павышэння карпаратыўнай культуры прадпрыемства.  

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: атрыманыя вынікі пры 

даследаванні дадзенай праблемы дапамогуць кіраўнікам прадпрыемстваў 

больш выразна арыентавацца пры арганізацыі працэсу працы і міжасобасных 

узаемадзеянняў ў калектыве.  

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай праблемы, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

____________________   
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« Analysis of the necessary corporate culture formation socio-psychological 

factors»  

  

Diploma work: 83 p., 64 sources, 7 app.  

  

Key words: CORPORATE CULTURE, SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

FACTORS, MOTIVATION, SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CLIMATE.  

The object of research is corporate culture.  

The of research to identify the necessary corporate culture formation 

sociopsychological factors on the basis of theoretical and empirical research.  

Research methods: theoretical analysis of general and special psychological 

literature on the research problem, comparison and generalization of various 

scientific approaches and theories, synthesis of available information; test method; 

methods of mathematical statistics, methods of data interpretation.  

The obtained results and their novelty: as a result of the research, it was 

possible to systematize the existing data on the essence of the concept of «corporate 

culture» in the literature, to justify the factors determining the formation of the 

corporate culture of the enterprise, to study the relationship of corporate culture with 

staff motivation and the socio-psychological climate of the enterprise, corporate 

culture of the enterprise.  

The area of possible practical application: the results obtained in the study 

will help business leaders more clearly orient themselves in the organization of the 

work process and the team interpersonal interactions.  

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

____________________ 


