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У статті представлено теоретичний аналіз типологій організаційної культури. На основі 

авторської класифікації виділено чотири групи типологій: типології організаційної культури, в 

основі яких лежать критерії, пов’язані з національними, державними, етнічними особливостями 

організацій; типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані зі 

сферою діяльності організації; типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, 

пов’язані з особливостями діяльності організації в цілому та системи її управління; типології 

організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані з особливостями взаємодії 

персоналу в організації.  

Ключові слова: організаційна культура, типи організаційних культур, класифікація. 

 

В статье представлен теоретический анализ типологий организационной культуры. На 

основе авторской классификации выделено четыре группы типологий: типологии 

организационной культуры, в основе которых лежат критерии, связанные с национальными, 

государственными, этническими особенностями организаций; типологии организационной 

культуры, в основе которых лежат критерии, связанные со сферой деятельности организации; 

типологии организационной культуры, в основе которых лежат критерии, связанные с 

особенностями деятельности организации в целом и системы ее управления; типологии 

организационной культуры, в основе которых лежат критерии, связанные с особенностями 

взаимодействия персонала в организации. 



Ключевые слова: организационная культура, типы организационных культур, 

классификация. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Багатьма дослідниками у сфері психології, економіки та менеджменту доведено, 

що організаційна культура є вагомим чинником підвищення ефективності діяльності 

сучасних організацій. Тому дослідження проблем, пов’язаних зі змістом, структурою, 

детермінантами розвитку організаційної культури тривалий час залишаються досить 

актуальними в сучасній науці. 

Серед найвідоміших концепцій організаційної культури, розроблених 

зарубіжними фахівцями, можна назвати праці І. Ансоффа [1], М. Вебера [2], М. Вудкока 

[2], Т. Дейла [7], К. Камерона [4], Б. Карлоф, Р. Куїнна [4], М. Мескона [6], У. Оучі [9], 

Т. Рюттингера [12], Д. Френсиса [11],Ч. Хенді [12], Г. Хофстеде [5; 15], Е. Шейна [19] та 

ін.  

Значну увагу проблемам формування та розвитку організаційної культури 

приділено й українськими дослідниками (О. Виходець [5], Л. Карамушка [5], 

А. Овчаренко [8], П. Прокоп’єва [10], Ж. Серкіс [13], І. Сняданко [5] та ін.).  

Разом із тим, попри досить велику кількість досліджень організаційної культури, 

залишається нерозв’язаною проблема цілісності підходів до аналізу організаційної 

культури, їх дискусійність як у теоретичній, так і в емпіричній площинах.  

Організаційну культуру можна спостерігати в будь-якій організації, але вона 

скрізь різна. Будь-яка типологія організаційної культури виділяє деякі ідеальні типи, що 

виражають лише провідні тенденції в діяльності тих або інших організацій. У реальному 

ж житті в «чистому» вигляді вони зустрічаються досить рідко. Проте з метою 

діагностики стану організацій та рівня їх культури варто проводити типологічний аналіз 

організаційної культури. При цьому можливі різні критерії, отже, і різні класифікації, 

типології. 

Практична значущість ідентифікації різних типів організаційних культур полягає, 

на наш погляд, в тому, що знання типу організаційної культури дає можливість, по-

перше, адекватніше оцінити позитивні та негативні аспекти даного типу культури, що 

існує в організації (враховуючи, наприклад, національні особливості, специфіку 

соціальної   сфери,  потреби  менеджменту  тощо),   по-друге,   ефективніше  побудувати  
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систему управління існуючою організаційною культурою, по-третє, за потребою, 

точніше виробляти технології формування та зміни організаційної культури.  

Разом із тим, однією з найважливіших проблем на шляху діагностики, управління 

та формування організаційної культури є вибір теоретичної основи типології 

організаційних культур із різноманіття моделей, запропонованих фахівцями. У зв’язку з 

цим важливою постає потреба в систематизації великої кількості моделей 

організаційних культур. 

Отже, враховуючи актуальність та недостатню розробленість проблеми, мета 

нашого дослідження полягає у проведенні теоретичного аналізу типологій 

організаційної культури. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії 

організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури» (2013–2015 рр.) під 

науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора Л.М. Карамушки.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Теоретичний аналіз економіко-психологічної літератури з проблем організаційної 

культури показав, що на сьогодні відомо більше тридцяти методологічних підходів 

щодо виділення різних типів організаційних культур. Слід наголосити на тому, що деякі 

з них є досить відомими, частина достатньо схожі за своєю суттю, а деякі мають 

принципові відмінності в підходах до виділення критеріїв типологізації. Разом із тим, 

усі розглянуті концепції мають свої особливості та оригінальні підходи та 

представляють певний інтерес на шляху аналізу феномену «організаційна культура». 

Отже, узагальнюючи проведений аналіз, ми об’єднали проаналізовані нами 

типології організаційної культури в чотири змістовно-смислові групи (рис. 1):  

1. Типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані з 

національними, державними, етнічними особливостями організацій.  

2. Типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані зі 

сферою діяльності організації. 

3. Типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані з 

особливостями діяльності організації в цілому та системи її управління.  



4. Типології організаційної культури, в основі яких лежать критерії, пов’язані з 

особливостями взаємодії персоналу в організації.  

 
Рис. 1. Класифікація типологій організаційної культури (ОК) 

 

Розглянемо послідовно виділені групи типологій. 

Серед основних авторів типологій організаційної культури, в основі яких 

лежать критерії, пов’язані з національними, державними, етнічними 

особливостями організацій – С. Іошимурі, Ф. Клукхон та Ф.Л. Штротбек, У. Нойман, 

У. Оучі, Г. Хофстеде.  

Найбільш яскраво такий підхід демонструє у своїй типології С. Іошимурі [11]. Він 

провів порівняльний аналіз японського та західноєвропейського менталітету, що, по суті 

справи, являє собою спробу соціологічного опису буддійського та християнського 

менталітетів. 

Подібних до С. Іошимурі методологічних позицій дотримується й У. Нойман [11]. 

Він визначав американський тип організаційної культури на основі вірувань та 

ціннісних орієнтацій. Всі основні вірування й цінності були згруповані ним у великі 

групи, які відрізняються одна від одної за специфічною роллю в орієнтації особистості. 

У. Оучі [9] є автором широко відомої концепції організації Z-типу, що являє 

собою спробу поєднання переваг двох досить різних культур (японської й 

американської). Такий синтез, на його думку, дає можливість створення нового 

надефективного варіанта організаційної культури, якого й повинна дотримуватись 

американська організація. Своє дослідження У. Оучі побудував на порівняльному 

аналізі семи змінних організаційної культури:  

1) зобов’язання організації стосовно своїх членів;  

2) оцінка виконання роботи;  

3) планування кар’єри;  
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4) система контролю;  

5) прийняття рішень;  

6) рівень відповідальності;  

7) інтерес до людини.  

Найбільш відомим щодо вивчення національного в організаційній культурі є 

підхід, розроблений Г. Хофстеде [5; 15], який базується на чотирьох змінних: 1) 

дистанція влади; 2) індивідуалізм-колективізм; 3) мужність-жіночність; 4) прагнення до 

уникнення невизначеності.  

Г. Хофстеде проводив дослідження з 1960 по 1980 р. у 70 країнах світу, опитав 

більше 60000 респондентів щодо задоволеності їхньою працею, колегами, керівництвом, 

життєвих цілей, сприйняття проблем трудового процесу, вірувань і професійних 

переваг. Аналізуючи результати дослідження, Г. Хофстеде виявив значущі відмінності у 

поведінці менеджерів і фахівців різних країн та довів, що більшість з них пояснюються 

національною культурою. 

Наступною виділеною групою є типології організаційної культури, в основі 

яких лежать критерії, пов’язані зі сферою діяльності організації. Сюди ми віднесли 

типології М. Бурке, Т.Е. Дейла та А.А. Кеннеді, Р. Рюттингера. 

Так, французький дослідник М. Бурке [15] запропонував класифікацію існуючих 

культур організацій, що базуються на особливостях взаємодії із зовнішнім середовищем, 

розмірі та структурі організації та мотивації персоналу. Він виділив вісім основних 

типів організаційної культури: 1) культура «оранжереї»; 2) культура «збирачів 

колосків»; 3) культура «огороду»; 4) культура «французького саду»; 5) культура 

«крупних плантацій»; 6) культура «ліани»; 7) культура «косяка риб»; 8) культура 

«кочівної орхідеї». 

Досить цікавою у цій групі, на наш погляд, є типологія Т.Е. Дейла та А.А. Кеннеді 

[12], основними критеріями в якій є рівень ризику та швидкість отримання зворотного 

зв’язку. На основі цих параметрів автори виділяють чотири типи організаційної 

культури. 

1. Культура високого ризику та швидкого зворотного зв’язку; 

2. Культура низького ризику та швидкого зворотного зв’язку; 

3. Культура високого ризику та повільного зворотного зв’язку; 



4. Культура низького ризику та повільного зворотного зв’язку. 

У свою чергу, на основі цієї типології Р. Рюттингер [12] запропонував свою 

типологію підприємницьких організаційних культур залежно від способу отримання 

прибутку, в якій виділив наступні типи (рис. 2): 1) культура торгівлі; 2) культура 

вигідних угод; 3) адміністративна культура; 4) інвестиційна культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типи організаційної культури за Р. Рюттингером [12] 

 

Щодо типологій організаційної культури, в основі яких лежать критерії, 

пов’язані з особливостями діяльності організації в цілому та системи її управління, 

то розробниками таких типологій є: Р. Блейк та Ж. Мутон, Д. Коул, К. Камерон та Р. 

Куїн, Р. Харрісон та Ч. Хенді. 

Так, наприклад, французькими дослідниками Р. Блейком і Ж. Мутоном [18] була 

запропонована типологія культури підприємств на основі ціннісної орієнтації цієї 

культури. На їхню думку, у культурах організацій можливі два основних вектори 

ціннісних орієнтацій: перший – орієнтація  на  продукцію,  ефективність та економічний  
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результат; другий – орієнтація на особистість, задоволення її потреб, реалізацію її 

можливостей і здатностей.  

Відповідно до цих орієнтацій, на думку вчених, можливе існування чотирьох 

основних типів культур: 1) найбільш життєздатна поєднує сильну орієнтацію на 
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особистість із сильною орієнтацією на економічну ефективність; 2) найбільш 

нежиттєздатна поєднує слабку орієнтацію па особистість зі слабкою орієнтацією на 

економічну ефективність; 3) проміжна поєднує сильну орієнтацію на особистість і 

слабку на економічну ефективність; 4) проміжна поєднує сильну орієнтацію на 

економічну ефективність і слабку орієнтацію на особистість. 

У свою чергу, Д. Коул [18] на основі таких критеріїв, як орієнтація на задачу, 

орієнтація на стосунки та орієнтація на якість, виділив чотири типи організаційної 

культури: 1) бюрократична; 2) органічна; 3) підприємницька; 4) партиціпативна (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Типи організаційної культури за Д. Коулом [18] 

 

Разом із тим, найбільш відомими на вітчизняному просторі залишаються 

концепції К. Камерона та Р. Куїна, Р. Харрісона та Ч. Хенді. Опис цих концепцій та 

характеристика відповідних типів широко представлена у російській та українській 

літературі [2; 3; 5; 7; 17], тому ми не будемо в цій статті детально описувати ці підходи.  

До останньої групи типологій організаційної культури, в основі яких лежать 

критерії, пов’язані з особливостями взаємодії персоналу в організації, передусім 

належать типології Р. Акоффа, Д. Бека і К. Коуена, М.К. де Вріє та Д. Міллера, ґендерна 

типологія. 

Так, відомий фахівець в галузі менеджменту Р. Акофф [17] аналізував культуру 

організацій як відносини влади в групі або організації. Для дослідження він виділив два 

параметри: ступінь залучення працівників до встановлення цілей у групі/організації та 

ступінь залучення працівників до вибору засобів для досягнення поставлених цілей. На 



підставі порівняння цих параметрів було виділено чотири типи організаційної культури 

з характерними відносинами влади: 1) корпоративний тип культури; 2) консультативний 

тип культури; 3) «партизанський» тип культури; 4) підприємницький тип культури.  

Досить оригінальною є розробка канадських дослідників М.К. де Вріє й Д. 

Міллера [18], що здійснили спробу перенести на типологію організаційної культури 

психопатологічні культури, що використовуються стосовно окремих особистостей. В 

результаті було виділено типи організаційної культури  залежно від морально-

психологічного клімату в колективі: 1) драматична (демонстративна); 2) депресивна; 3) 

шизоїдна; 4) параноїдальна; 5) примусова.  

 

ВИСНОВКИ 

Запропонована класифікація типологій організаційної культури може бути 

врахована при розробці програми емпіричного дослідження організаційної культури. 

Окрім того, такий підхід, на наш погляд, може лягти в основу технології щодо 

формування та розвитку організаційної культури організацій різного типу. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE TYPOLOGIES 

O.V. Kredentser 

This article presents a theoretical analysis of the typologies of organizational culture. Based on 

her own classification the author identified the following four typologies of organizational culture: the 

typology based on the national, state, and ethnic characteristics of organizations; the typology based on 

the organizations’ specializations; the typology based on the general characteristics of the organization 

and of its management system; and the typology based on the characteristics of staff interactions in 

organizations. 

Keywords: organizational culture, organizational culture types, classification. 

 

 


