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Типологія корпоративної культури є на сьогодні одним із засобів опису її 
властивостей. Відомими фахівцями у сфері організаційного менеджменту запропо-
нована велика кількість типів корпоративної культури відповідно до її проявів. Так, 

розбіжності у регуляції взаємин. Дослідником виокремлено три типу культури орга-
нізацій: ринкова, бюрократична і кланова. Зокрема, ринкова культура ґрунтується на 
пануванні вартісних відносин; бюрократична -
ментацію всієї діяльності підприємства у формі правил, інструкцій і процедур; кла-
нова культура розглядається в цій типології як додаткова по відношенню до ринкової 
і бюрократичної, і може бути частиною будь-якої з них [2].

-
струмент аналізу під назвою «Рамкова конструкція конкуруючих цінностей», допо-
внили вищезгадані типи корпоративної культури таким її видом, як адхократична. 
Дослідники також визначили орієнтири для класифікації: фокусування компанії на 
внутрішніх або зовнішніх процесах у поєднанні із гнучкістю/індивідуальністю або 
стабільністю/контролем) виокремлюють такі типи корпоративної культури: кланову, 
адхократичну, ринкову та ієрархічну культури [4].  Адхократична культура в 
організації проявляється через увагу до зовнішніх позицій на ринку, до споживачів 
у поєднанні з високою гнучкістю у вирішенні завдань (такий тип культури характер-
ний для високотехнологічних виробничих організацій, яким завжди треба тримати 
«руку на пульсі»). Кланова (сімейна) культура, на думку дослідників, характерна для 
організації, яка фокусує увагу на турботі про людей і внутрішній повазі до індивіду-
альності та унікальності кожного; головною цінністю такої культури є команда. Най-
частіше це компанії, що працюють на клієнтському ринку: роздрібна торгівля, послу-
ги. Для організацій із ринковою культурою властиво зосереджувати увагу на зовніш-
ніх позиціях (частка ринку, приріст клієнтської бази, завоювання споживачів) у поєд-
нанні зі стабільністю та контролем (підтримка певного рівня рентабельності компа-
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нії). Найбільш органічно з таким типом корпоративної культури функціонують під-
приємства оптової торгівлі; амбіція завойовувати робить їх лідерами ринку. Ієрархіч-

-
трішній підтримці співробітників і регламентованій впорядкованості всіх процесів 
з високим рівнем контролю. До цього типу найчастіше відносяться державні струк-
тури та підприємства, які, насамперед, орієнтовані на дотримання всіх правил і вну-
трішній комфорт [4].

Поширеним є поділ організаційної культури на суб’єктивну й об’єктивну 
як спроба визначити структуру культури, розділити її ідеальний і матеріальний рі-
вень, виокремити найбільш точні елементи [2]. Зокрема, об’єктивну культуру зазви-
чай пов’язують із фізичним оточенням, що створюється в організації: будівля та її 
дизайн, місце розташування, устаткування і меблі, кольори та обсяг простору, зруч-
ності, кафетерій, кімнати прийому, стоянки для автомобілів і самі автомобілі. Усе це 
тією чи іншою мірою відображає цінності, який дотримується дана організація. На-
томість суб’єктивна культура виходить із зразків припущень, віри й очікувань, що 
поділяються працівниками, а також з групового сприйняття організаційного оточен-
ня з його цінностями, нормами і ролями, які існують поза особистістю. Сюди відно-
ситься ряд елементів символіки, особливо її «духовної» частини: герої, міфи, історії 
про організацію та її лідерів, організаційні табу, обряди і ритуали, сприйняття мови 
спілкування і гасел. Суб’єктивна культура слугує основою формування управлінської 

-
галом [2].

-
заційної культури на основі ціннісної орієнтації. З точки зору цих вчених, можливі 
два базових вектора ціннісних орієнтацій: на продукцію, ефективність та економіч-
ний результат; на особистість, задоволення її можливостей і здібностей. Відповідно 
до цього принципу автори виокремили чотири основних типи культури [2].

вважають: міру ризику, пов’язаного з діяльністю організації; швидкість отримання 
організацією та її працівниками зворотного зв’язку про те, чи виявилися успішни-
ми прийняті рішення або обрані стратегії; відмітні ознаки і поведінку людей, відпо-
відних даному типу корпоративної культури (настанови, міра індивідуалізму, при-
йняття рішень, підготовка, організованість); сильні і слабкі сторони співробітників 
та культури (швидкість та обсяг роботи, інновації, організованість, реакції на помил-
ки, звички, побут). На основі цих ознак ними була запропонована модель, яка вклю-
чає в себе чотири типи корпоративної культури: «крутих хлопців», «старанної робо-
ти», «великих ставок» і «процесу». Дана типологія оцінює суб’єктивний рівень кор-
поративної культури організації. Водночас типологія передбачає, що всі працівники 
організації, незалежно від їх посади, в ідеальному варіанті повинні володіти певними 

-
нування кардинально різних організаційних культур в одній галузі і не враховує різ-
ний ритм і організацію різних процесів, а відповідно, і вимоги до особистих якостей 
працівників всередині компанії [5].

-
гія ґрунтується на розподілі влади і пов’язаних з нею ціннісних орієнтаціях особис-
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тості, які зумовлюють специфічний характер відносин індивіда та організації, струк-
туру організації і характер її діяльності на різних етапах еволюції. За цим критерієм 

вигляді чотирьох богів давньогрецької міфології: культура Зевса, або культура влади; 
культура Аполлона, або культура ролі; культура Афіни, або культура завдання; куль-
тура Діоніса, або культура особистості [2].

Найпопулярнішою типологією корпоративної культури є класифікація 
(до речі, загальноприйнята у класичному західному менеджменті), запропонова-

бей-
сбольна команда (такий тип корпоративної культури виникає в ситуації, коли при-
ймаються ризиковані рішення, реалізується негайний і безпосередній взаємозв’язок 
із зовнішнім середовищем); клубна культура (характеризується лояльністю, відда-
ністю і спрацьованістю, командною роботою); академічна культура (передбачає по-
ступовий кар’єрне зростання співробітників усередині компанії); оборонна культура 
(може виникнути в ситуації необхідності виживання) [3].

-
пів процесу розподілу влади в організації, ціннісних орієнтацій особистості, відно-
син між особистістю та організацією, а також з урахуванням структури організації на 
різних етапах еволюції виокремлено чотири типи корпоративної культури, характер-
них для комерційних структур: культура влади -
оль і визнання; різновидом владної культури є сімейна культура
тип корпоративної культури спостерігається в комерції, фінансовій сфері, малому 
бізнесі і вирізняється жорсткою ієрархією); культура ролі, або бюрократична (раці-
ональна, заснована на чітких правилах і розподілі ролей культура); культура завдан-
ня, або результативна (ефективність діяльності організації з такою культурою багато 
в чому визначається високим професіоналізмом співробітників і командним духом); 
культура особистості, або інноваційна (така культура прийнятна для вирішення за-
вдань, результати яких важко прогнозувати) [5].

-
гію корпоративних культур: конструктивні культури (вирізняються охочою співп-
рацею персоналу один з одним, прагненням членів організації спільно вирішувати 
робочі завдання); пасивно-захисні культури (характеризуються прагненням співро-
бітників організації взаємодіяти один з одним так, щоб не постраждали їхні особис-
ті інтереси); агресивно-захисні культури (в організаціях з такою культурою співро-
бітники взаємодіють один з одним в першу чергу для того, щоб зберегти власну по-
саду) [1].

Цей перелік можна продовжити, але й вищевикладене дає підстави зроби-
ти висновок, що на сьогодні немає універсальної класифікації корпоративних куль-
тур, типових для державних, комерційних та громадських організацій. У кожній кон-
кретній класифікації прийнятий певний набір критеріїв або параметрів, відповідно 
до якого описується тип корпоративної культури, при цьому більшість перерахова-
них характеристик є легко впізнаними, і в будь-якій установі можна виявити основні 
ознаки того чи іншого типу корпоративної культури. Однією з причин такого плю-
ралізму у поглядах на корпоративну культуру та відмінностей у типологічному ана-
лізі є те, що різні вчені, говорячи про культуру, мають на увазі різні її аспекти. Однак 
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при вивченні організації це не повинно заважати використовувати будь-яку із пред-
ставлених та інших відомих класифікацій, залежно від того, що цікавить конкретно-
го дослідника.
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