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аналІз феномену органІзацІйної КульТури у науКових 
дослІдженнях

Звернення до проблеми корпоративної культури зумовлено виникненням 
принципово нових умов функціонування ВНЗ як самостійної конкурентоспроможної 
організації, що забезпечує сучасний рівень і якість продукції – підготовку фахівців 
для конкретних сфер господарювання і виробництва. Особливе місце у дослідженнях, 
пов’язаних з корпоративною культурою, є дослідження, які спрямовані на пояснення 
сутності феноменів «корпоративна культура» «організаційна культура», виділення їх 
основних, визначальних характеристик, обґрунтування і закріплення корпоративної 
та організаційної культур як специфічних об’єктів наукового аналізу.

Найбільшою складністю є розділення понять «корпоративна культура» і 
«організаційна культура» як найчастіше взаємозамінних. У більшості робіт російських 
і українських науковців ці поняття чітко не розмежовуються. Можна зустріти праці, у 
яких вони використовуються одночасно, як синоніми, або доповнюють один одного. 
Аналіз літератури дозволяє виділити чотири основні позиції дослідників.

Згідно з першою і найбільш поширеною, корпоративна культура тотожна 
організаційній культурі. У зарубіжних джерелах поняття «корпоративна культура» 
найчастіше використовується як синонім поняття «організаційна культура».

Друга позиція полягає в розгляді корпоративної культури як складової 
частини організаційної культури. Ця точка зору менш поширена. 

Третя позиція ґрунтується на розгляді корпоративної та організаційної 
культур як самостійних феноменів.

Сьогодні існує багато визначень організаційної культури. Найбільш 
поширеними є наступні розуміння цього феномену:

- це набір цінностей, що розділяються, норм і практик, що відрізняють одну 
організацію від іншої;

- це переконання, норми поведінки, установки і цінності, які є неписаними 
правилами, і які визначають як повинні працювати і поводитися люди в цій 
організації;

- це «соціальний клей», що утримує організацію разом, те, «як у нас це тут 
прийнято».

У цілому можна виділити три основні підходи до розуміння організаційної 
культури. У рамках першого (раціонально-прагматичного) організаційну культуру 
розглядають як сукупність базових уявлень, що засвоюються учасником організації 
в процесі адаптації до змін зовнішнього середовища. У центрі уваги опиняється 
процес формування організаційних цінностей як основного елементу корпоративної 
культури. Прихильники цього напряму вважають, що формувати ціннісний набір і 
управляти організаційною культурою може тільки лідер (керівник). Дотримуючись 
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цієї логіки, культура будь-якої організації виникає з «культурної парадигми, 
закладеної у свідомості лідера, і лише потім отримує свій природний розвиток. 
При цьому культура оцінюється з позиції вирішуваних завдань, коригується і 
спрямовується лідером і організаційним ядром» [1]. Особливу роль представники 
цього напряму відводять системі унікальних ритуалів, легенд, церемоній, створених 
і встановлених керівництвом організації у вигляді правил, норм, структур і цілей.

Другий, феноменологічний напрям, розглядає культуру як вираження 
самої суті організації. Учасники організації виконують роль творців соціальної 
реальності, яку вони при цьому ще і певним чином інтерпретують: «... смислові 
значення реальності не дані індивідам a priori, вони приписуються реальності в 
процесі її осмислення» [2]. Правила, норми і зразки поведінки, також є результатом 
деякої соціальної конвенції й утворюють конвенціональну реальність, у рамках якої 
і взаємодіють учасники організації. Цей підхід базується на припущенні про те, що 
організації самі створюють свої культури. 

Третій підхід розглядає організаційну культуру як дуже широку категорію, 
як фоновий чинник. При цьому самій організації відводиться пасивна роль, 
засвоєння заздалегідь сформованих представлень і цінностей. Один з представників 
цього напряму Г. Хофстеде визначає організаційну культуру як особливе колективне 
програмування думок, завдяки якому члени однієї організації відрізняються від 
іншої [3].

Визначення організаційної культури, запропоновані представниками 
різних концептуальних напрямів, по-різному характеризують цей феномен. Проте, 
найбільш поширеними можна виділити наступні:

1) цінності і представлення, які визначають зміст стосунків організації з 
довкіллям;

2) система цінностей, ідей, звичаїв, поширених в організації, які, взаємодіючи 
з формальною структурою, формують норми поведінки;

3) сукупність цінностей, норм і принципів, яка розділяється всіма 
співробітниками організації, дозволяє ідентифікувати організацію в зовнішньому 
середовищі і добитися її внутрішньої інтеграції;

4) неформальна система, що утворюється спонтанно через взаємодію 
цінностей самих працівників;

5) набір уявлень про способи діяльності і норми поведінки, набір звичок, 
писаних і неписаних правил, заборон, цінностей, очікувань, уявлень про майбутнє 
і сьогодення та ін., що свідомо або несвідомо розділяються більшістю членами 
організації;

6) сукупність традицій, цінностей, політик, переконань і установок, які 
складають загальний контекст для всього, що ми дізнаємося або робимо у рамках 
організації;

7) набір допущень, переконань, цінностей і норм, які розділяються усіма 
членами організації;

8) філософія, що розділяється членами організації.
Аналіз визначень організаційної культури дає підстави вважати, що у 

більшості випадків лідируюче місце серед більшості різних категорій займають 
«цінності» і «поведінкові норми». Далі в порядку убування розташовуються 
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«стосунки», «переконання», «знання» і т.д.
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