
Дослідження «Особливості сприйняття принципів корпоративної 

культури викладачами та студентами Київського університету імені 

Бориса Грінченка». 

Протягом 18 – 26 грудня 2013 року науково-дослідна лабораторія 

соціології1 Університету методом електронного анкетування (за допомогою 

спеціального веб-додатку LimeSurvey) провела соціологічне дослідження 

«Особливості сприйняття принципів корпоративної культури 

викладачами та студентами Київського університету імені Бориса 

Грінченка».  

Опитували викладачів, що працюють в Університеті на постійній 

основі та студентів денної форми навчання. 

Вибірка, за якою проводили опитування, є аналітичною 

стратифікованою вибіркою із систематичним відбором респондентів на 

основі єдиного списку викладачів і студентів. Список викладачів 

впорядкований за підрозділом, кафедрою, прізвищем, ім’ям та по-батькові, а 

список студентів – за підрозділом, курсом навчання, шифром академічної 

групи, прізвищем, ім’ям та по-батькові. 

Обсяг фактичної вибірки для викладачів становив 85 респондентів, а 

для студентів – 400, що за рахунок достатньої наповнюваності дає змогу 

порівнювати результати опитування викладачів і студентів на статистично 

достовірному рівні, і дозволяє виявити значущі суттєві відмінності цих груп. 

Також отримані у студентській групі результати можна поширити на всю 

сукупність студентів Університету денної форми навчання з точністю ±5%. 

Висновки та рекомендації. Підтримка принципів корпоративної 

культури серед викладачів та студентів Університету прямо пропорційна 

рівню обізнаності з ними. А рівень обізнаності з принципами 

корпоративної культури залежить від джерел, з яких викладачі та 

студенти дізнаються про них. Що надійніше джерело інформування, то 

вищий рівень обізнаності, а відтак і підтримки. І саме «Кодекс корпоративної 

                                                           
1 З вересня 2014 року відділ соціологічних досліджень у складі НДЛ культури лідерства. 



культури» є найнадійнішим та найефективнішим джерелом інформації про 

корпоративну культуру. 

Ефективність функціонування корпоративної культури в 

Університеті можна підвищити шляхом якомога ширшого і 

детальнішого ознайомлення викладачів та студентів з «Кодексом 

корпоративної культури», через найбільш ефективні для кожної з груп 

канали комунікації. Насамперед, це слід робити серед студентів, оскільки, 

порівняно з викладачами, їхній рівень обізнаності (відтак і підтримки) з 

принципами корпоративної культури є менший. Студентів найдоцільніше 

інформувати через університетський сайт, інструктажі та, можливо, 

неформальні мережі комунікації, котрі у випадку викладачів є однозначно 

ефективним засобом інформування про принципи корпоративної культури. 

 

 

Рис. 1. Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед 

викладачів та студентів університету 


