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Вступ.  

Сьогодні поняття «турбулентність» як популярний у сучасній літературі 

економічного характеру термін часто використовується для позначення розриву 

між швидкостями змін та здатністю сучасних управлінців їм відповідати. 

Здатність відповідати соціально-економічним, культурним, техніко-

технологічним та іншим змінам у постіндустріальній економіці та її похідних – 

економіці знань (інформаційній/інтелектуальній), економіці вражень («ера 

креативної інтенсифікації») та економіці послуг (шерингова економіка»/спільне 

споживання») залежить не лише від наявних матеріальних ресурсів, але й 

ефективної інтелектуальної діяльності персоналу сучасних соціально-

економічних систем. Успішне і, як наслідок, продуктивне виконання 

економічної діяльності залежить від наявності і використання інтелектуальної 

складової, яка, без сумніву, і забезпечує так необхідну сьогодні швидкість 

управління. Звідси, інтелектуальний потенціал і інтелектуальний ресурс має 

розглядатись не лише як складова ефективності підприємства, але й як цінність 

сама по собі, якою володіє виконавчий елемент сучасної соціально-економічної 

системи – працівник. Таким чином, саме особистість сучасного управлінця в 

теперішній екстремальній конкуренції із застаріванням ідей, технологій і 

професій є гарантом забезпечення безпеки держави.  

 

1. Огляд останніх досліджень у публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми на які спирається автор.  



Як не дивно, але саме бізнес є локомотивом усього людського розвитку, 

оскільки саме він ставить задачі перед науковцями. Будучи системою 

нелінійною – динамічною, складною і непередбачуваною, бізнес розраховує на 

розвиток такого наукового підходу до управління соціально-економічними 

системами, який б забезпечив їм  гнучкість і легкість адаптації до умов 

зовнішнього середовища та нерезистентних (нестійких) цінностей соціуму. 

Задля реалізації цього інформація і поняття «інформаційний ресурс» вже давно 

розглядається в якості IV фактору виробництва. Мистецтвом підприємництва є 

певна «алхімія управління» – використання за допомогою інтелекту 

традиційних ресурсів (землі, праці, капіталу) у певній комбінації. До того ж 

філософія інформаційного ресурсу полягає у тому, що даний ресурс не 

зменшується, а збільшується від використання. Усе це означає, що модель 

особистісних якостей, рис та бізнес-компетенцій сучасного управлінця не має 

розглядатись осторонь організації та організаційної структури де останній 

реалізує свій інтелектуальний ресурс, матеріалізуючи його та перетворюючи на 

продукти інтелектуальної праці. Так, роль, значення і усвідомлення цінності 

моделі «нового працівника» та його місце в економіці нового типу 

розглядалися у розробках таких науковців, як Л. Бесчасний, Д. Богиня, І. Буян, 

В. Врублевський, А. Гош, К. Кривенко, В. Кваснюк,  В. Корнієнко,  І. Лукінов, 

В. Логвиненко, В. Нестеренко, Ю. Пахомов,  А. Рубан, С. Мочерний, В. 

Петренко,  П. Томчук, В. Сакада, І. Сорока, В. Черняк, А. Чухно тощо. Західна 

теорія менеджменту завдячує таким економістам,  соціологам,  психологам та 

іншим спеціалістам в галузі управління людським ресурсами, як Х. Альберт, І. 

Браун,  Д. Гелбрейт, Ф. Герцберг, Д. Грейсон, П. Друкер, В. Зіберт, Л. Ланг, А. 

Маслоу, К. Маркс, Д. Макгрегор,   Е. Мейо, А. Файоль, З. Фрейд, В. Шульц та 

ін. 

 

2. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячуються розвідки.  



Не вимагаючи в нас час багато від авторів-піонерів і технологів управління 

людськими ресурсами та перечитуючи ті праці, що побудовані на стовпах 

згаданих вище отців-засновників менеджменту, тим не менш проглядається 

недостатність системності, по-перше, при формуванні вимог до особистості 

менеджера (включно з необхідними для його продуктивної праці знаннями, 

навичками та бізнес-компетенціями), яка функціонує в контексті сучасної 

економіки знань. Конкуренція змушує компанії формувати нові бізнес-моделі. 

У той самий час характерні для українських організацій замкнені і локальні 

моделі з зосередженими всередині країни ресурсами, виробництвом та 

реалізацією продукції і послуг не є продуктивними. В контексті цього, 

вичерпність людських ресурсів підштовхує до підтримки інтересу до 

управління персоналом шляхом створення кадрових резервів, зрозумілої 

корпоративної і інформаційної культури із встановленням зворотного зв’язку 

на всіх рівнях. Оскільки проблематика мотивації людини на подальший 

професійний розвиток з генерацією нових результатів (у т.ч. у майбутньому – 

об’єктів інтелектуальної власності), не дивлячись на чисельні дослідження, 

залишається однією з самих непрогнозованих та малодосліджених, 

невирішеною раніше частиною загальної проблеми управління є відсутність 

моделі психологічних якостей управлінця, спрямованої на поділ з колегами 

демократичних цінностей, розвиток професійної творчості та світоглядної 

ідентичності в контексті самоусвідомлення, креативного мислення і побудови 

стосунків з іншими членами команди задля імплементації стратегії розвитку 

підприємства або організації на інноваційних засадах. 

 

3. Постановка задачі з викладом матеріалу дослідження.  

Спроба систематизувати практику для створення потіку творчого 

потенціалу для побудови оптимальної моделі управлінських та інтелектуальних 

якостей сучасного менеджера підняло питання значимості людини в 

організації: багатогранності та змісту її роботи, відповідальності за прозорість 

процесу досягнення загальної мети, яка сьогодні полягає не лише у збільшенні 



операційної ефективності, а й управлінні людським та інтелектуальним 

капіталом в контексті еволюційного лідерства («світової роботи» М. Шупбаха 

(M. Shupbach), де бізнес переростає у побудову гармонійного суспільства задля 

забезпечення, в кінцевому рахунку, демографічного спектру потреб та 

повноцінного розвитку генетично обумовленого потенціалу людини. Усе це 

вимагатиме нестандартного підходу для управління майстерністю працівника. 

Оскільки концепція управління «сталим економічним розвитком» поступово 

перетворюється на мем – одиницею культурної інформації всередині науково-

популярної економічної літератури, сам сталий розвиток української держави 

через тліючий конфлікт на Сході, ріст цін, падіння споживацького попиту, 

відсутність надій на швидкі реформи, відсутністю крупних інвесторів вкупі з 

великою кількістю зарегульованих галузей національного господарства без 

інтелектуально орієнтованої культури управління стає нічим іншим як фарсом. 

Звідси, у противагу «Великій український депресії» в українських організаціях 

має бути запропонований підхід до формування інноваційно-патисипативного 

клімату, спрямованого на інтенсифікацію інтелектуальної діяльності 

працівника з позбавленням останнього від усього негнучкого, 

конфронтаційного, а також гармонізацією суб’єктивного локусу контролю 

працівника – відчуттям ним своєї сили, самоповаги, зрілості, рівноваги між 

власною метою та зацікавленості в реалізації інтересів іншого.  

Світова економіка усе ще переживає наслідки Глобальної кризи 2008 року, 

яка є сукупністю сировинних, фінансових, енергетичних, структурних та 

етичних проблем. Сучасний стан розвитку економіки української демонструє 

зниження усіх макроекономічних показників. Не дивлячись на тимчасові успіхи 

у сільському господарстві у 2015–2015 рр. та галузі інформаційних технологій 

(ІТ), державою продовжує втрачатись промисловий та інші потенціали, адже 

сьогоднішня деіндустріалізація України характеризується скороченням 

виробництва. Диференціація доходів поступово призводить до масштабного з 

періоду дев’яностих розшарування суспільства. Повзуче нагнітання кризових 



процесів посилюється «оплатою» економічних реформ українським населенням 

сприяє згасанню творчої енергії.  

Криза набирає обертів і у сфері психології – у стосунках роботодавця та 

працівник. Висока текучість персоналу та чисельні пропозиції щодо 

аутсорсингу/лізингу персоналу викликають небажання менеджменту 

інвестувати у розвиток працівників, що спричиняє появу невмотивованості до 

виконання своєї роботи і незацікавленість в успіху організації. За даними 18-го 

щорічного опитування керівників найбільших компаній світу (CEO Survey) 

міжнародним аудитором PricewaterhouseCoopers (де 28 українських 

респондентів з 1322 інших вперше були представлені окремо) кадрова політика 

України таки відрізняється від інших країн: у той час як половина іноземних 

компаній збільшує чисельність персоналу, в Україні подібні плани є лише у 

14% респондентів. Що ж до скорочення чисельності працівників то 43% глав 

українських підприємств та організацій наполягатимуть на цьому [1].  

Стає зрозуміло, що рекордне з початку проголошення незалежності 

української держави погіршення макроекономічних показників, війна та 

поступове закриття російського ринку поставили питання про здатність до 

виживання окремо узятої соціально-економічної системи сьогодні знаходиться 

у прямій залежності не лише від технологій, продуктів, ринків, капіталу, тобто 

економічних і технічних факторів, скільки від факторів соціальних. Соціальна 

група, яка перетворюється у групу однодумців, а згодом у групу-команду та 

проростає в підприємство чи організацію зможе поділяти єдині цінності, 

набрати достатню кількість лідерського потенціалу та достатній набір 

компетенцій для реалізації своєї унікальної місії тоді, коли залежатиме від 

глибинних лідерських якостей впливових працівників, які не лише здатні 

виступати тягачем якісних змін, а й здатні до продуктивної інтелектуальної 

праці, наслідком якої стануть продукти інтелектуальної власності та інвестиції 

у інтелектуальний капітал організації. Якщо це стає можливим, автоматично 

знаходяться виробничі потужності, фінанси та інші необхідні засоби для 

реалізації господарської діяльності. Якщо ж механізми щодо управління 



працівниками залишаються лише на паперах то ніякі технології не здатні 

спасти бізнес-одиницю від краху та банкрутства. Універсальними шляхами для 

забезпечення натхненної та самовідданої роботи, на думку К. Мюллера (K. 

Muller), має стати [2]: 

(1) координація зусиль та синхронізація дій працівників усіх рівнів і всіх 

функціональних напрямків; 

(2) безумовне забезпечення стандартів якості як внутрішніх процесів, так і 

продукції, що випускається, 

(3) гнучкість і адаптивність для впровадження для інновацій. 

Наукові розвідки щодо побудови моделі сучасного інтелектуального 

працівника задля забезпечення усіх зазначених вище пунктів – синхронізації 

дій працівників, забезпечення стандартів якостей процесів та продукції в 

управлінні, а також гнучкості для впровадження інновацій необхідно почати з 

побудови організаційної структури як інтелектуального простору – місця для 

існування інновацій, без чого розроблені сьогодні моделі менеджера значно 

знизять свою ефективність. Домінуюча в Україні традиційна модель 

менеджменту побудована на ієрархічних, жорстких організаційних структурах, 

де здебільшого домінує функція контролю. У час, коли зміни відбувалися 

поступово, дана модель добре виконувала свої  функції. Сьогодні ж нові моделі 

менеджменту формуються вже для нового виду організаційних структур – 

плоских (горизонтальних), гнучких і розподілених, що дозволяє бізнесу 

балансувати між витратами і якістю продуктів та послуг; гнучкістю і контролем 

у тих сферах, де останній потрібен; стратегією і операційною ефективністю, а 

також між раціональністю прийняття управлінських рішень та емоційним 

впливом на процес управління. Потрібна така організаційна структура, яка 

забезпечить послідовність не лише у цінностях, а й цілях, методах роботи та 

стандартах. Така структура повинна реалізувати духовну реконструкцію 

фундаментальних понять ключових бізнес-процесів. Вирішення задачі наукової 

організації праці для створення оптимальної структури організаційного 

утворення було запропоновано у праці [3] (див. рис. 1). 



 
Рис. 1. Модель організації, побудованої на основі механізму  

інтелектуальної мотивації працівників 

 

Деконструкція алгоритміки побудови моделі сучасної інтелектуальної 

організації наведена у табл. 1. та складається з семи кроків. 

Таблиця 1 

Алгоритміка побудови моделі сучасної інтелектуальної організації 
Номер кроку Опис елементів організаційної моделі 

Крок 1 
Використання 
вільного 
простору впливу 
керівників на 
працівників 
(Перший рівень 
організаційної 
реальності за М. 
Шупбахом –  
«Загальноприйн
ята реальність») 

 
 



Продовження табл. 1 
  

Застосовано модель мотиваційного простору підприємства [4], де цілі 
останнього представлені комплексом «результат» — «ефект» — 
«корисність». Максимально наближеною до цілей підприємства 
точкою є точка «111». У ній результати діяльності організації є 
максимальними (можна вважати цю точку «точкою ефективності» за В. 
Парето). Індивідуальні зусилля всіх працівників підприємства повинні 
бути орієнтованими на досягнення саме цієї точки: і місія, і стратегія, і 
завдання, які вирішуються кожним із працівників, повинні тут 
сходитись. Імплементація здійснюється шляхом реалізації 
мотиваційних заходів. 

Крок 2. 
Використання 
«Моделі 
залучення 
персоналу» для 
залучення/мотив
ації працівників 

 
Використання моделі компанії Aon Hewitt [5, с. 23] «односпрямовано» 
впливає на рівень залучення персоналу до виконання поставлених 
керівником задач, що також допомагає керівникам вирішувати 
управлінські задачі значно продуктивніше. 

Крок 3. 
Використання 
Моделі 
елементів 
атмосфери, яка 
генерує нові ідеї 

 



Продовження табл. 1 
  

Опублікований у [6, с. 34] метод застосовано для 
закріплення/примноження ефекту «односпрямованого залучення» 
моделі Aon Hewitt в якості механізму інтелектокористування, який 
включає в себе мотиваційний механізм разом із механізмом управління 
знаннями в організації задля того, щоб «витягти» з працівників 
найбільш цінні ідеї  

Крок 4. 
Інсталяція 
вищевказаних 
інтелектуальних 
моделей в 
організаційну 
структуру за 
допомогою 
Кубу Метатрона 

 
Вибрано найбільш підходящу трьохмірну геометричну фігуру 
сакральної геометрії – Куб Метатрона в якості однієї «… з 
найважливіших інформаційних систем у Всесвіті …» [7, с. 176]. 
Виділивши необхідні лінії, отримуємо зовнішній кордон (контур) 
організаційного простору 

Крок 5. 
Отримання 
Моделі 
загального 
інтелектуальног
о простору 
організації, 
побудованого на 
основі Кубу 
Метатрона 
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При накладанні «Моделі залучення персоналу» та «Елементів 
атмосфери, здатної породжувати нові ідеї», ми отримаємо «Модель 
загального інтелектуального простору» організації, побудованої на 
основі Кубу Метатрона. Отримана за допомогою цього модель 
загального організаційного простору дозволить інтелектуальній 
творчій діяльності здійснюватись в широкому спектрі управлінських 
впливів, серед яких мотиваційні впливи слід вважати найбільш 
важливими 

Крок 6. 
Використання 
Піраміда 
нейролінгвістич
них рівнів Р. 
Ділтса для 
інтеграції 
працівника з 
обширним 
сегментом 
мотивів для 
творчості, 
самоактуалізації 
та 
самовираження 
у групу-
команду. 
(Другий рівень 
організаційної 
реальності за М. 
Шупбахом –  
«Реальність, що 
проявляє себе») 

 
 
Представлена Р. Ділтсом (R. Dilts) у вигляді модифікованої піраміди 
ієрархії потреб А. Маслоу (A. Maslow) [36, с. 50] філософія управління 
людськими ресурсами, позначається двома підходами до управління.  

Крок 7. 
Інтерпретація 
команди як 
спільноти 
особистостей з 
врахуванням і 
використанням 
індивідуального 
ресурсу кожного 
з її членів 
(Третій рівень 
організаційної 
реальності за М. 
Шупбахом –  
«сутнісний 
рівень» 

 



Закінчення табл. 1 
  

Мета моделі [9, с. 99] – це розстановка реальних особистісних 
характеристик працівників. Представлена як просторова сума N 
підпросторів, кожен з яких характеризує окремого члена групи. Кожен 
з N підпросторів утворюється в результаті інтерпретації особистості у 
вигляді прямокутного паралелепіпеда. Ребра паралелепіпеда 
утворюються такими векторами-складовими як «рівень інтелекту», 
«рівень мотивації», «тривалість економічно активного життя». Об’єм 
паралелепіпеда Vi пропонується вважати показником, який адекватно 
характеризує «інтелектуально-ресурсний потенціал» конкретного 
працівника. 
 

 

В результаті цього отримуємо модель такої організації, яка побудована на 

механізмах підсилення мотиваційного процесу завдяки не лише внутрішнім, 

але й зовнішнім постійно діючими чинниками (стимулами), що забезпечує 

процес управління інтелектуальним ресурсом працівника більшою керованістю. 

Так, «результат» (див. Крок 7) зусиль і вкладу кожного з членів групи 

(підрозділу, колективу) в загальну справу буде визначатись за трьома 

названими вище векторами-складовими у вигляді окремих об’ємів Vі=Іі·Мі·Еі 

(виділений на рисунку і-тий підпростір). Загальним результатом групи осіб 

(включаючи і керівника) стане сума N окремих об’ємів ΣVі, приведена до 

кубічного об’єму шляхом гармонізації всіх N (Іі ), N (Мі ) і N (Еі ) векторів в 

просторі моделі. 

Дана Модель сприятиме «підтягуванню» привабливої для інновацій 

«енергетичної» [10] корпоративної культури організації. Сама ж практика 

управління корпоративною культурою соціально-економічної системи досить 

часто демонструє факт формування культури по типу «сім’ї». Така форма 

корпоративної культури притаманна невеликим організаціям і характеризується 

меншою кількістю конфліктів, високим рівнем моралі, пошуком компромісів і 

взаємною підтримкою. Відмінними ознаками такої культури є високий 

потенціал творчості працівників, їх інноваційність, прагнення до 

самовдосконалення, негайна реакція на зовнішні динамічні зміни і, як наслідок, 

висока мобільність. Домінування «жорстких факторів» – контролю, 



відповідальності, прагнення до стабільності з імплементацією жорстких 

інструкцій і процедур (разом із чіткою сегментацією функцій, розподілом 

повноважень і концентрацією ресурсів) реалізується через комунікаційну та 

мотиваційну задачу даної Моделі що сприятиме збільшенню операційної 

ефективності організації.  

Переходячи до побудови моделі сучасного інтелектуального управлінця, 

яка є прямим продовженням Моделі організації, побудованої на основі 

механізму інтелектуальної мотивації працівників зазначимо, що сьогодні існує 

справді багато моделей менеджерів, які аналізувати та узагальнювати занадто 

важко. Найбільш вдалою і, як наслідок, канонічною на наш погляд є «Піраміда 

розвитку менеджерських навичків» [11, c. 146], запропонована компанією 

Pyramid Management Systems Consulting Corporation у 1986 р. Будучи свого роду 

копією піраміди потреб А. Маслоу (A. Maslow), Піраміда навичок складається з 

п’яти рівнів з дев’ятнадцятьма розташованими на них управлінськими 

навичками, починаючи з базових (управління часом, міжособова ефективність 

тощо) і закінчуючи навичками організаційних змін – верхівкою Піраміди. 

Оскільки будь-яка «пірамідальність» так чи інакше означає певну ієрархію у 

реалізації дій, креатура компанії Pyramid Management Systems Consulting 

Corporation сьогодні не зовсім підходить для сучасних управлінців, адже, згідно 

з міркуваннями Р. Данкін (R. Dunkin), потреби (або декілька важливих потреб) 

сьогодні реалізуються одночасно (лежача на боці піраміда А. Маслоу) [12, с. 

44]. Даний факт актуалізує парадигму виживання людини-працівника у VUCA-

середовищі – неоднозначному, складному, невизначеному та нестабільному 

світі (від англ. абревіатури VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), 

де, не зважаючи на велику кількість креативних людей, старі економічні закони 

більше не працюють, і де, на думку К. Робертса (K. Roberts) – керівника 

компанії Saatchi & Saatchi, «… Менеджмент помер. Маркетинг помер. Стратегія 

померла.» [13, с. 36]. Так, живучи «… в економіці участі і в епосі натхнення 

…», концентруватись у VUCA-світі (даний акронім використовується також і у 

військовій справі – докладніше див. [14, с. 6]). К. Робертс рекомендує 



концентруватися «… не на новому (оскільки нове – вже старе), а на 

теперішньому і актуальному, що є тут і зараз.» [13, с. 36]. То ж єдиною 

пірамідальною конструкцією, використану нами слід вважати Піраміду 

нейролінгвістичних даностей Р. Ділтса (R. Dilts) (див. табл. 1, крок 6) – 

дихотомію логічного поділу підходу до управління кадрами на старий і новий. 

Завершуючи розгляд Піраміди розвитку менеджерських навичків компанії 

Pyramid Management Systems Consulting Corporation зазначимо, що остання 

породила багато прототипів (найвідомішим з яких виступає «Піраміда 

організаційного розвитку» Е. Фламгольця (E. Flamholtz), зі зміщеним акцентом 

у бік організаційного утворення [15, с. 109]) та продовжує і далі 

використовуватись в науковій літературі.  

На яких апологетах має ґрунтуватися Модель сучасного управлінця? По-

перше, здатність засвоєння суспільством інформації, вже давно перевищило 

певну «межу її сприйняття», що призвело до зміни ієрархії мотивів, які 

обумовлюють поведінку людей. Мірилом цієї межі виступає однаковість рівнів 

інформаційних процесів, які обумовлені соціальним та природнім середовищем 

(ілюстрацією цього є розсинхронізація еталонних частот біологічного і 

соціального часу: зміна поколінь, що відбувається раз у 25 років протистоїть 

поновленню загального об’єму науково-технічної та іншої суспільно значимої 

інформації раз у 5 років) [16]. Тому однією з ключових функцій даної моделі 

має стати стійкість об’єкта щодо передбачуваності його поведінки під впливом 

зовнішнього середовища, внутрішніх змін у соціально-економічній одиниці та в 

ньому самому.  

По-друге, напевно не існує управлінців, незнайомих з колективною працею 

американських вчених М. Мескона (M. Mascon), М. Альберта (M. Albert) і Ф. 

Хедоурі (F. Khedouri) [17], де останні запропоновували чотири функції 

менеджменту (планування, організація, мотивація, контроль), які допомагають 

досягати поставлених цілей використовуючи працю, інтелект, мотиви та 

впливати на поведінку інших працівників. Цікавим буде той факт, що дані 

функції майже не відрізняються одна від одної за змістом та трактуванням 



(перекладом) за винятком функції мотивації, яка у західних теоретиків 

представлена лідерством (функція «планування» – англ. planning, функція 

«організація» – англ. organizing, функція «мотивація» – англ. leading і функція 

«контроль» – англ. controlling) [18; 19]. Слід припустити, що лідер-менеджер в 

розумінні даних теоретиків вже є достатньо мотивованим суб’єктом 

управління, який усвідомлює своє відношення до особливої професії (а часто і 

місії), а не просто являється інженером, або ж економістом, який залучений до 

управління (до того ж менеджером є людина, що пройшла, як мінімум, 

спеціальну підготовку). Що ж до українських науковців, то тут часто 

зустрічається така алгоритміка, як «планування, організування, лідирування, 

робота з персоналом, контролювання» [20, с. 7–9)].  Виходячи з важливості 

функції «мотивації–лідерства» модель менеджера також мусить враховувати 

баланс цих факторів-функцій.  

По-третє, підходами вибраними при побудові нашої моделі є обмеження та 

спрощення, адже за словами П. Доорна саме «… проста модель володіє 

більшою можливістю для вирішення проблеми». Хоча складна модель, яка 

містить більше інформації, на думку даного голландського вченого «… краще 

відображає дійсність <…> При масштабі 1:1 модель перестає усе пояснювати 

…» [21, с. 90]. Система принципів і способів організації теоретичної і 

практичної діяльності людини-працівника (методологія) і пізнання ним світу 

базується не лише на соціальних і психологічних, але й на загальноприродних, 

біологічних і технічних процесах, що неоднократно згадується І. Пригожиним у 

праці [22], де метаморфози фізичних і хімічних систем (точка біфуркації) 

перенесені на системи соціальні. Якщо ж продовжити думку І. Прігожина щодо 

порівняння факторів впливу на каскад біфуркацій у фізичних та соціальних 

системах (так-звана «біфуркація» пояснюється тим, що сьогодні практично не 

існує «чистого знання» адже відомо, що фізика може бути одночасно і 

оптикою, і квантовою механікою, і біофізикою) то зауважимо також і те, що 

теоретикам і практикам, залученим до сфери робототехніки, а саме – 

мехатроніки, відомі дві негласні аксіоми. По-перше, простий механізм не 



здатен вирішувати складні задачі і, по-друге, ефективність синергетичного 

поєднання вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і 

комп’ютерними компонентами динамічно зменшується до певного рівня, після 

чого різко зростає. Враховуючи важливість повної інтеграції моделі менеджера 

в Модель організації, побудованої на основі механізму інтелектуальної 

мотивації працівників, увагу слід також звернути не лише на сучасні системні 

(холістичні) управлінські моделі в менеджменті, а й на запропонований Є.В. 

Шалобаєвим ключовий принцип мехатроніки в якості найбільш «матеріально 

точного підходу» – певну «синергетичну інтеграцію компонентів», яка має на 

меті «… надання об’єкту якісно нових техніко-економічних властивостей до 

такого рівня, що об’єкт неможливо розчленувати на окремі складові без 

суттєвого зниження показників якості» [23, с. 52] задля забезпечення «… 

максимально можливого ступеню інтеграції в поєднанні з найвищим рівнем 

інтелектуалізації» (підкреслено мною, Д. Т.). Таким чином, обидва протилежні 

підходи («простота» versus «комплексність») не заперечують одне одного, 

оскільки на думку автора [24] простота часто виступає найбільш раціональним 

вираженням істини, а складність – необхідним етапом переходу до неї. 

Для об’єднання усіх потрібних сучасному управлінцю характеристик в 

єдине ціле, в якості інформаційно ємкої форми моделі сучасного менеджера 

вибрано тесеракт – чотиривимірний гіперкуб (тетракуб, октахор), який має 

зв'язок з сакральною геометрією.  

 
Рис. 2. Тесеракт – чотиривимірний гіперкуб (тетракуб) 



 

Проявляючись у в якості сукупності релігійних та міфологічних уявлень 

про форми, які знаходяться в основі існування всесвіту, сакральна, або таємна 

геометрія  дістала широкого розповсюдження на початку 1970-х років із 

становленням культури нью-ейдж. Пізніше вона набула вигляду більш-менш 

впорядкованого наукового підходу з патентуванням у 1968 р. ефекту об’ємного 

резонансу Р. Павлітою. Суть даного ефекту полягає в тому, що «… будь-яка 

об’ємна форма певним чином структурує навколо себе простір, здійснюючи 

тим самим вплив на інші форми, і в тому числі на біологічні об’єкти» [25, с. 44; 

3]. Це доповнює те, що увага науковців у широкому сенсі була звернена на 

вплив архітектурних форм на самопочуття та інтелектуальну діяльність 

людини. Чисельні дослідження довели вплив скляного посуду на смакові якості 

алкогольних напоїв, а про сприятливий вплив пірамід на організм людини 

відомо з давніх часів. До того ж сам куб характеризується як «… зразок 

стійкості, неприступності і сили <…> перше втілення духу в матерію», оскільки 

він «… черпає силу не ззовні, а з самого себе …», через що «… може 

розширювати територію впливу» [26; 3].  

Сам по собі гіперкуб як творіння Ч. Хінтона (Ch. Hinton) [27], яке може 

бути розкладене на вісім кубів (які у свою чергу можуть стати шістьма 

квадратами), вже багато часу продовжує борознити не лише науковий, але й 

культурний простір: у шкільній повісті одного з найвідоміших американських 

письменників-фантастів Р. Хайлайна (R. Heinlein) «Будинок, який побудував 

Тіл» описано будинок, сформований у вигляді розгортки тесеракту (вперше 

опубліковано у журн. «Техніка – молоді» у лютому-березні 1944 р.). Пізніше 

дана ідея була запозичена для фантастичного фільму «Куб–2: Гіперкуб», де 

герої мали вижити у мережі кімнат-пасток. На важливість магії тесеракту 

звернена увага і проф. У. Еко (U. Eco) – всесвітньовідомого вченого в галузі 

семіотики та середньовічної естетики. Герою роману «Маятник Фуко» 

пояснюють багатошаровість циркулярного розповсюдження інформації у 

середовищі інтелектуального ресурсу індивіда, яка здатна породжувати 



структури з себе: «… Ти живеш поверхнями. Якщо ти здаєшся глибоким, то це 

тому, що накладаєш багато поверхонь одна на одну і створюєш позірно тверде 

тіло. <…> … те, що інші називають глибиною, це лише тесеракт, 

чотиривимірний куб. Заходиш з одного боку, виходиш з іншого й опиняєшся у 

всесвіті, який не може співіснувати з твоїм». [28, с. 52]. Зазначена у романі У. 

Еко інтелектуальна біфуркація – момент «входу-виходу» з кубу і є початком 

змін інтелектуального потенціалу особи, причиною чого є дія нових знань, 

нового досвіду, нових обов’язків і відповідальності. Нашарування знань і 

нового досвіду призводить до поступового вирішення задач перспективного 

бізнесу, які полягають у розвитку управлінської експертизи (у т.ч. аналітичне 

мислення, системний підхід, розуміння комплексу фінансових питань, 

готовність до діалогу з усіма службами підприємства), розширення кругозору 

керівників, підвищення інноваційного сприйняття сучасних бізнес-процесів та 

загальної готовності до неперервних удосконалень.  

Внутрішній куб, як серцевина тесеракту, складається з запропонованих С. 

Лобі (Sh. Lauby) шести лідерських якостей притаманних С. Джобсу (S. Jobs) 

[29], проте, зважаючи на вельми «гострий характер» лідера всесвітньовідомого 

бренду, адаптованих С. Лобі під концепцію «послужливого лідерства» (англ. 

Servant leadership) авторства Р. Грінліфа (R. Greenleaf) [30] – концепції, що 

ґрунтується на підході у стилі «м’якої сили» (англ. Soft power), яка передбачає у 

т.ч. «батьківську» допомогу підлеглим у їх внутрішньому та професійному 

зростанні, досягненні особистих цілей та цілей організації, стимулювання ідей 

тощо. Такими лідерськими якостями виступають:  

1) Усвідомленість (англ. Awareness) як метод бачення лідером подій у 

перспективі, що досягається постійним перебування поза станом трансу у 

який занурена більша частина людей. Зазначимо, що тут прослідковується 

паралель із відомою методикою перебування людини у стані усвідомленості, 

запропонованої психіатром Е. Толле (E. Tolle) у праці [31]. До того ж, 

запропонований Е. Берном (E. Bern) его-стан «Дорослий» також в цілому 

характеризується і як «майндфул» (англ. mindful), тобто усвідомлений, 



уважний до усіх дрібних деталей [32] і такий, що потребує «… використання 

логічної свідомості, спрямованої на реальність …» [33, с. 117], а також 

такий, що допомагає «… вловити і розшифрувати сигнали іншої людини. 

Налаштуватись на її хвилю та проявити здібності гарного комунікатора» [34, 

с. 55–56]. 

2) Орієнтація на розвиток людей (англ. Commitment to developing people) сприяє 

тому, щоб інші, за словами С. Лобі, також стали лідерами. Це можливо через 

нарощування сили управлінського імпульсу, який буде переведений у 

площину колективної атмосфери, для мотивації та створення передумов для 

перетворення творчої енергії підлеглих у нові продукти та послуги. 

3) Емпатія (англ. Empathy) (здатність до співпереживання) полягає у тому, що 

лідери не лише ідентифікують себе з іншими, але й приймають усе те, що 

інші роблять. Це вимагає від них прояву терпіння та дбайливого ставлення 

до недоліків інших працівників. 

4) Передбачення / Далекоглядність (англ. Foresigh) є, на думку С. Лобі, якістю, 

що підсилює здатність лідера проглядати майбутнє. Дляють себе підсилення 

цієї якості ми рекомендуємо використовувати методику прогнозування 

проф. П. Сафо (P. Saffo) за якою мета вдалого прогнозу полягає не у 

вгадуванні майбутнє, а у рекомендації комплексу заходів, які менеджменту 

слід здійснити вже сьогодні: спроектувати «конус невизначеності» стосовно 

предмету дослідження зі встановленням між вірогідностей та векторів 

можливого розвитку подій задля уникнення неочікуваних «подій-джокерів»; 

встановити S-подібну криву розвитку технологій (їх нелінійність полягає у 

певному часі для «визрівання» на ринку); визначити індикатори 

майбутнього – звернути увагу не на тренди, а на діаметрально протилежні 

моменти, які не вписуються у загальну картину, проте проявляються; не 

спиратись на загальноприйняті думки; звертати увагу на минулі події, а 

також за певних обставин утриматися від швидких прогнозів [35]. 

5) Здатність слухати (англ. Listening) проявляється у тому, що лідер має 

проявити непідробний інтерес до встановлення зворотного зв’язку, що в 



кінцевому рахунку сприятиме закріпленню впевненості працівників-

підлеглих у своїх діях. 

6) Здатність переконувати (англ. Persuasion) проявляється у вмінні лідера не 

лише схиляти працівника до прийнятті «офіційної» точки зору, а й 

поблажливо ставитися до слабостей аргументів інших.  

Останні дві якості у наш час стали основою нейроменеджменту – 

когнітивної терапії та прикладної дисципліни, яка поряд з нейроекономікою, 

нейромаркетингом на основі економічної теорії, нейробіології і психології 

досліджує роботу головного мозку індивіда під час прийняття ним економічно 

обґрунтованого рішення [36]. Також орієнтація керівника на безпосереднє 

використання методів і технологій мотивації інтелектуальної праці вимагає від 

нього прояву сучасних методів і технологій лідерства та мислення з метою 

виведення управлінських імпульсів зі сфери «мікроменеджменту» та трансляції 

останніх на цілу соціально-економічну систему [36]. До них відносимо: 

— трансформаційне лідерство [37]; 

— еволюційне лідерство / «Світова робота» М. Шупбаха (M. Schupbach) 

[38];  

— лідерство в стилі джаз [39]; 

— лідерство в стилі «м’якої сили» (англ. soft power) Д. Ная (J. Nye) [40]. 

Якщо запропоновані С. Лобі якості формують малий внутрішній куб 

моделі менеджера (див. рис. 2) то зовнішні ж грані великого кубу планується 

«оживити» за допомогою використання п’яти ролей менеджера [41], ретельно 

вибраних дослідженням компанії Prosci з десяти відомих ролей Г. Мінцберга 

(Н. Mintzberg): 

1) Комунікатор (англ. Communicator) – прямий зв'язок та реакція за 

вхідними сигналами. 

2) Захисник (англ. Advocate) – демонстрація підтримки прав і дій 

працівника задля змін. 

3) Коуч (англ. Coach) – здійснення процесу психологічної підтримки 

працівника та його координація у процесі прийняття рішень. 



4) Посередник (англ. Liaison) – залучення та підтримка працівників у 

командній роботі та проектах. 

5) Той, що долає опір (англ. Resistance manager) – визначення «вузьких 

місць» не лише у бізнес-процесах, але й у поведінці підлеглих з 

поступовим унеможливленням їх негативного впливу на 

продуктивність організації.  

На останню – шосту грань зовнішнього кордону гіперкубу нами 

пропонуються роль Фасилітатора або роль «Сталкера», [42, c. 20]. Вийшовши з 

коучінгових технологій, роль фісілітатора лише починає реалізовувати себе у 

сучасних бізнес-процесах, коли працівники різних рівнів поєднуються для 

вирішення комплексних задач. На думку директора Інституту глибинної 

демократії Ю. Філіповської, фасилітатором є «… людина-вчений, яка гарно 

знає сучасну фізику, теорію поля, групову взаємодію та яка розбирається у 

психології. <…> Фасилітатор – це «хірург», який працює із тонкою людською 

матерією, з душею» [43, с. 15]. Таким «стакером» має використовуватись така 

система подачі знань, яка передбачатиме трансляцію як теоретичних знань у 

галузі менеджменту (англ. hard skills – «жорсткі навички»), так і навичок 

практичного характеру (англ. soft skills – «м’які навички») куди входить 

відповідальність за результат, постановка бізнес-цілей, вміння пов'язувати 

особисті цілі із цілями компанії, планування ризиків тощо [42].  

Сьогодні роль «Фасилітатор/Сталкер» дійсно важко переоцінити: якщо ж 

хтось вважає дану роль вельми непрактичною та філософською, йому слід 

знайомитися з досягненнями «інтерпретаторів ідей» компаній Філіпс (Philips), 

Нінтендо (Nintendo), Епл (Apple), Своч (Swatch), які вивчаючи користувачів з 

різних сторін привносять досвід інших галузей у процес створення майбутньої 

інновації (застосовується так-званий кросс-індустріальний підхід, коли 

напрацювання однієї галузі використовується в іншій) [44]. За словами проф. Р. 

Верганті (R. Verganti) такі «технологічні прозріння» [44, с. 20] є «… 

сприйняттям сутності і змісту чого будь чого – зазвичай розглядається як 

раптове одкровення, яке спадає на одинокого творчого генія в інтуїтивно 



зрозумілій формі.» [44, с. 20]. За допомогою цього вузька інноваційна стратегія 

побудована на примітивній заміні/удосконаленні технологій обростає 

додатковими елементами (наприклад, такими як скевоморф – технологічно 

необов’язковим елементом дизайну метою якого є задоволення естетичних 

потреб) та рішеннями, що формують у споживачів ті потреби про які останні не 

здогадуються. Таким чином, сам процес пошуку творчих ідей та незайнятих 

ніш зазнав змін: якщо раніше для отримання інформації для тих самих 

маркетингових досліджень здійснювалося опитування цільової аудиторії то 

сьогодні компанії-піонери інноваційного розвитку також звертаються до тих, 

хто має свіжий погляд на користувачів (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель сучасного менеджера, орієнтованого на пріоритетне 

використання інтелектуальної праці 

 



На рисунку 3 графічно представлено Модель сучасного менеджера – 

людину, яка демонструє послідовність в методах, стандартах, цілях і цінностях, 

а також характеризується ментальною незалежністю в частих умовах 

соціального тиску (стадного інстинкту). В гармонійній сукупності 

вищенаведених явищ така людина покладається на прямі спостереження та 

практичні експерименти, здійснюючи креативні заходи пов’язані з емпіричною 

базою.  

Як будь-який двигун потребує необхідного йому палива, яке внаслідок 

трансформації в енергію змушує штучні матеріальні об’єкти виконувати 

покладені на них функції, так і сила мотивації у вигляді усвідомленої потреби 

забезпечує зміну інтелектуально-ресурсного потенціалу особи (IRP) графічна 

інтерпретація якого була запропонована автором ще у 2001 р. [45] (див. рис. 4).   

 

Рис. 4. Графічна інтерпретація поняття інтелектуального ресурсу особи з 

можливими варіантами його змін в результаті управління процесом 

мотивації [45, с. 7] 

 



Графічна інтерпретація  отримана на основі врахування факту, що будь-яка 

особа починає працювати в соціально-економічній системі в економічно 

активному віці (18–20 років) з певними рівнями початкового інтелекту (LIPS) і 

мотивації (MIРS), що сформовані соціумом шляхом навчання і виховання. Особа 

має стартовий інтелектуальний потенціал, який визначається площею 

прямокутника в площині LIPS – MIРS. На початку економічно і соціально 

активного життя особи розташовані точки потенційної інтелектуальної (ТБі1) та 

мотиваційної (ТБм2) біфуркації – потенційно можливі зміни її інтелектуальних 

і/або мотиваційних характеристик. Звідси, створення умов для появи і початку 

дії таких точок протягом всього службового шляху особи є обов’язком її 

керівництва. При цьому, «… під точкою інтелектуальної біфуркації (ТБі1) 

розуміється момент початку змін інтелектуального потенціалу особи, 

причиною яких є дія нових знань, нового досвіду, нових обов’язків і 

відповідальності, а під точкою мотиваційної біфуркації (ТБм2) – момент початку 

змін інтелектуального потенціалу особи, причиною яких є дія спеціально 

запроектованих і реалізованих мотиваційних впливів керівництва і/або її 

внутрішньої самомотивації.» [45, с. 8].  

Просторова модель також показує нам те, що в змінах інтелектуального 

потенціалу особи присутні інтелектуальні складові. Ними являються нові 

знання, новий досвід, навички, вміння, новий статус, нові обов’язки, нова 

відповідальність, тобто ті якості, які були запропоновані нами в Моделі 

сучасного менеджера. Присутні у просторовій моделі і психологічно-емоційні 

складові – самомотивація особи (SM) і/або зовнішня мотивація керівництвом 

підприємства (Мупр). 

Зміст будь-якої моделі полягає також у її розвитку. В нашому випадку ми 

маємо на увазі розвиток стартового інтелектуального потенціалу людини. 

Протягом роботи особи в соціально-економічній системі різними методами і 

механізмами формуються наступні точки інтелектуальної біфуркації: ТБі2 

(отримання, накопичення і використання досвіду практичної роботи, зміна 

посади або обов’язків) → ТБі3 (досягнення пенсійного віку) → ТБі4 (досвід 



пенсійного життя) та ін. Таким чином, в моменти їх виникнення «… 

починається дія впливів, які будуть приводити до змін в інтелектуальному 

потенціалі особи LIP – MIР з відповідними наслідками в змінах її 

інтелектуально-ресурсного потенціалу. Позитивний або негативний напрямок 

цих змін залежить від стану мотивації особи, тобто комплексного впливу трьох 

складових Мсоц, Мупр і SM. Комплексна позитивна мотивація за всіма 

вказаними складовими спричиняє зростання IRP, а відсутність або негативна 

спрямованість і вплив будь-якої із цих складових – його зменшення. З цих 

позицій, увага, звернена на вчасну розробку і впровадження мотиваційних 

заходів, якщо не зі сторони соціуму, то хоча б зі сторони керівництва і особи, 

що забезпечить якщо не зростання, то, принаймні, стабілізацію 

інтелектуального потенціалу та IRP особи в контексті певної системи.» [45, с. 8] 

Іншими словами, при належному управління людськими ресурсами на 

підприємстві та в організації представлена нами графічна зміна в 

інтелектуальному потенціалі особи LIP – MIР з відповідними наслідками в 

змінах її інтелектуально-ресурсного потенціалу демонструє зміну 

інтелектуального розвитку особи з «коридору залежностей «інтелект-

мотивація» (LIP – MIР) на «розширений коридор», який чимось нагадує усічену 

піраміду. Інтелектуальна та мотиваційна біфуркація, яка характеризується 

переходом від ТБі2 до ТБі4 та від ТБм2 до ТБм4 яскраво демонструє еволюцію 

якостей менеджера у його ролі (емпатія → «Захисник», здатність переконувати 

→ «Комунікатор» тощо). Спираючись на вищесказане, сучасний менеджер 

повинен віднайти і постійно розвивати як базові, так спеціальні компетенції. 

Якщо з базовими компетенціями все біль-менш зрозуміло то спеціальних (які 

сьогодні є прерогативою не лише топ-менеджменту) слід віднести ті знання, 

уміння і навички, що дозволяють досконально визначити стратегію розвитку 

компанії, спираючись на три складові інтелектуального ресурсу особи: «… 

рівень інтелектуального потенціалу особи …», «… рівень мотивації особи …» і 

«… фонд часу …», який особа має для використання [46, с. 253]. 



Оскільки професійного управлінця формують у тому числі і особистісні 

фактори (здатність розбиратися у людях, ораторське мистецтво, лідерство та 

харизма, мистецтво спілкування, вміння стимулювати тощо) для закладання 

підвалин розвитку управлінської експертизи, збільшення інноваційного 

сприйняття бізнес-реальності з розширенням панорамності бачення усіх 

організаційних процесів було вирішено зобразити мотиваційну та 

інтелектуальну біфуркацію складових інтелектуально-ресурсного потенціалу 

особи як процес (див. табл. 2), що характеризується чотирма атрибутами – 

внутрішніми перехідними гранями від внутрішнього кубу («Якості») до 

зовнішнього («Ролі»). 

Таблиця 2  

Якості, допоміжні атрибути та ролі моделі сучасного менеджера, 

орієнтованого на пріоритетне використання управлінської праці 

Шість якостей менеджера за 
С. Лобі 

Атрибути (4 внутрішні 
перехідні грані від 

внутрішнього кубу до 
зовнішнього) 

П’ять ролей менеджера від 
компанії Prosci (шоста 

якість – запропонований 
нами «Сталкер») 

Усвідомленість 

(1) вміє управляти собою та 
прагне до професійного 
самовдосконалення 
(рефлексія); 

(2) заряджає працівників 
енергією (харизма) 

(3) спілкується з 
працівниками у 
відкритій манері та 
розвиває корпоративну 
культуру через зворотній 
зв'язок на всіх рівнях; 

(4) наділяє працівників 
повноваженнями 
(мотивує) 

«Той, що долає опір» 

Орієнтація на розвиток 
людей 

(1) допомагає працівникам 
ставити цілі і ефективно 
досягати їх; 

(2) характеризується 
позитивним ставленням 
до працівників; 
 

«Посередник» 



Продовження табл. 2 

 

(3) створює умови для 
кар’єрного росту 
працівників (здатен 
вирощувати 
наступників; 

(4) Проявляє турботу щодо 
навчання персоналу 

 

Емпатія 

(1) має здатність розуміти 
фізичні, емоційні, 
енергетичні і ментальні 
потреби працівника; 

(2) має схильність до 
реконструкції таких 
понять як повага, 
гідність тощо; 

(3) демонструє особистий 
приклад щодо вирішення 
задач; 

(4) веде працівників шляхом 
довіри (не маніпулює) 

«Захисник» 

Далекоглядність 

(1) виступає 
інтерпретатором ідей 
(отримує досвід 
інновацій з інших 
областей, англ. 
Trendwatching) 

(2) використовує не 
трансакційне, а 
трансформаційне 
лідерство 
(нейроменеджмент); 

(3) вміє бачити кордони між 
ведучим і тим, кого 
ведуть; 

(4) має здатність до 
управління контекстом 
(увага до відмінностей 
між ринками, 
культурами, цінностями 
і т.п.) 

«Фасилітатор» / «Сталкер» 

Здатність слухати 

(1) вміє встановлювати та 
утримувати контакт і має 
майстерність створення 
презентацій та публічних 
виступів, а також вміння 
говорити, слухати, 
ефективно доносити ідеї 
до людей; 

«Коуч» 



Закінчення табл. 2 

 

(2) здатний бачити 
потенціал кожної 
людини та допомагати їй 
ідентифікувати себе 
через Бога, науку, 
мистецтво соціум тощо; 

(3) допомагає виховати 
послідовність у 
цінностях, цілях, 
стандартах і методах 
роботи; 

(4) вміє створювати 
надихаюче бачення та 
цінності для інтеграції 
креативності працівників 
в бізнес-процеси 

 

Здатність переконувати 

(1) здатен грамотно 
організувати систему 
контролю не 
применшуючи ролі 
системи мотивації; 

(2) вміє допомагати ставити 
цілі та ефективно 
досягати їх; 

(3) амбітний, не боїться 
брати на себе 
відповідальність; 

(4) має в наявності 
розвинені вольові якості 
(та формує особисту 
тривалу по часі бізнес-
історію) 

«Комунікатор» 

 

Для формування психологічно сумісних і спрацьованих композицій (так, у 

етиці та гуманістичному напрямку науки психології часто зазначається, що 

хоча усі люди особистостями не є, однак ставитися до них треба як до 

особистостей) у запропонованій Моделі увагу рекомендується звернути увагу 

на добір методик дослідження інтелекту, творчого потенціалу, особистісних 

рис і чинників, тобто таланту, рівня соціалізації (соціальні ролі/соціометрія; 

референтність/еталонність членів групи), адаптивного потенціалу, 

індивідуальних здібностей та психофізіологічних даних, фаховості і кар’єрного 

потенціалу, комунікативної компетентності і соціально-психологічних 

чинників спілкування (здатність рахуватися з інтересами інших, приймати 



лідерство/харизму іншого, незалежність) тощо. Разом із цим, домінування 

ділової мотиваційної спрямованості в контексті контролю точок біфуркації 

працівника слід доповнити побудовою таких інтелектуальних механізмів 

спонукання, які б були здатними гармонізувати його діяльність у фізичній, 

емоційній, енергетичній та ментальній сферах. Рекомендується розглядати 

життя у комбінації наступних таких елементів як тіло, стосунки/діяльність та 

смисли. Відповідно до отриманих від тестування даних (докладніше див. [47]) 

керівником, або особою мають бути застосовані як необхідні мотиваційні 

механізми, так і система підтримки, що включає у себе: 

(1) професійну підтримку – професійну підготовку/перепідготовку, тренінг, 

коучінг, професійну орієнтацію, методи планування кар’єри; 

(2) психологічну підтримку – професійний відбір/добір кадрів, соціально-

психологічний тренінг/коучинг, психологічне консультування 

(допомога здоровим людям і т.ч. психологічна корекція поведінки як 

процес виявлення відхилень у процесах психічного розвитку індивіда). 

Що ж до роботи із специфічним полем індивіда – «смислами», то тут варто 

використати сучасний міждисциплінарний підхід, який знаходиться на перетині 

психології, менеджменту, езотерики та різноманітних субкультур. Він усе 

частіше пропонує управління на основі інтуїції, інтегруючи такі підходи як Світ 

ідей Платона, містичні егрегори, поле свідомості Налімова, біосферу 

Вернадського, морфогенетичне поле Вейса, «знаюче поле» Хелленгера, 

архетипи Юнга, семантичне поле Менеггетті тощо [42]. Використання таких 

вузькопрофільних інструментів як гештальттерапія, роджеріанська терапія, 

когнітивна терапія, самоаналіз тощо передбачає глибинне проникнення в 

особистість та вимагає від суб’єкта управління наявність вищих 

кваліфікаційних вимог. 

Оскільки застосування методик психодіагностики позитивно характеризує 

будь-яку соціально-економічну систему, до початкового використання 

пропонуються опитувальник самоактуалізації [48] та методика виявлення 

особистісних обмежень ефективного управління [49], які характеризуються 



високим ступенем надійності (наявності постійності і узгодженості результатів) 

та валідності (так-звана «правдивість» тестової методики). Оскільки при 

початковому використання запропонованих методик одразу помічається їх 

певна схожість, для кращої інтеграції ми ставимо за мету спів ставити отримані 

результати (див табл. 3). 

Таблиця 3  

Співставлення результатів Опитувальника самоактуалізації особистості та 

Методики виявлення особистісних обмежень ефективного управління 
Шкала опитувальника самоактуалізації 

особистості 
Шкала методики виявлення особистісних 

обмежень ефективного управління 

Орієнтація в часі Наявність (недостатність) навичок 
вирішення проблем 

Цінності Чіткі (розмиті) особисті цінності 

Погляд на природу людини Розуміння (недостатнє розуміння) 
особливостей управлінської праці 

Потреба в пізнанні Наявний (зупинений) саморозвиток 
Креативність (прагнення до творчості) Наявність (недостатність) творчого підходу 
Автономність Вміння (невміння) керувати собою 
Спонтанність Вміння (або невміння) впливати на людей 
Саморозуміння Чіткі (неясні) особисті цілі 

Контактність Вміння (або низька здатність) формувати 
колектив 

Гнучкість в спілкуванні Вміння (або невміння) навчати 
Аутосимпатія (невротизм) — 

— Наявність управлінських навичок (або 
слабкі навички керівництва) 

 

Планомірна робота з представленими підходами до матеріалізації Моделі 

сучасного менеджера, орієнтованого на пріоритетне використання 

управлінської праці дозволить систематизувати практику, яка створить потік 

творчого потенціалу, який, у свою чергу, змусить працівників поважати свій 

внутрішній потенціал та побачити через призму проблем та успіхів усю 

повноту людської життя та душі.  

 

Висновки.  

Кожна з економік – аграрна, індустріальна, постіндустріальна, економіка 

знань (синонімами її є інформаційна економіка, нова тощо) разом з її похідними 



– економікою вражень (також «ера креативної інтенсифікації» за міркуваннями 

японських вчених) та економікою послуг (шерингова економіка або «спільне 

споживання») так чи інакше є цілою епохою не лише в соціально-економічному 

розвитку країни, окремої організації, культурному бутті людей, але й епохою в 

теорії та практиці управління через те, що змушує бізнес-середовище 

звертатись за допомогою до вчених для отримання біль-менш зрозумілою 

картини розвитку. Сьогодні проблемою інформаційної економіки є надлишок 

інформації, відсутність повноцінних інструментів для її обробки разом з 

нездатністю людини відповідати часовим зсувам та турбулентності (назвемо це 

«тоффлеріанством» на честь філософа та футуролога Е. Тоффлера). Якщо одні 

корпорації витрачають свої надходження на «залізо» для автоматизації 

виробничих процесів то інші сприяють вирощенню працівників нового типу, 

які здатні до існування в сучасних умовах розсинхронізації частот біологічного 

(астрономічного) і соціального часу, коли зміна поколінь (раз на 25 років) 

перестає дорівнювати оновленню технологій та знань техніко-технологічного 

характеру (раз на 5 років). Саме тому у даній праці запропонована Модель 

працівника, який, на думку автора, найкраще відповідає єдиній константі 

теперішнього бізнес-середовища – турбулентності та постійним змінам. 

Розробка Моделі сучасного менеджера є продовженням серії авторських 

досліджень в галузі побудови Моделі організації на основі механізму 

інтелектуальної мотивації працівників. Отримана у даній праці у вигляді 

гіперкубу (тесеракту) Модель здатна живити своєю енергією працівників, 

спричиняючи їхню мотиваційну і інтелектуальну біфуркацію. Геометрична 

фігура була вибрана таким чином, що дозволяє окреслити якості, які за 

допомогою певних атрибутивних характеристик, а також під впливом 

управлінських технологій керівника та його самомотивації переросли б у 

необхідну в конкретний момент для працівника роль того, що долає опір, 

посередника, захисника, фасилітатора/сталкера, коуча та комунікатора.  До того 

ж дана Модель також являється продовженням наукових розвідок у сфері 

управління інтелектуально-ресурсним потенціалом працівника (IRP) та містить 



необхідне інформаційне забезпечення для переміщення точок інтелектуальної 

та мотиваційної біфуркації у потрібному напрямку, що забезпечить гармонійне 

розширення «коридору розвитку» людини. Поступово розвиваючи соціально-

економічну систему, себе та своїх працівників-колег за принципом тандему 

інтелектуальної діяльності, працівник отримує майстерність – стан розуму та 

спосіб буття за допомогою чого будь-які випадковості в його житті матимуть 

шанс перетворитися на закономірності. Здійснюючи модерацію реальності 

шляхом внесення елементів раціональності до ірраціонального і навпаки, 

працівник нового типу зможе відмежувати себе від усього ворожого, 

негнучкого та конфронтаційного, а також систематизувати практику для 

формування потоку творчого потенціалу – джерела ідей з їх перетворенням у 

об’єкти інтелектуальної власності та подальшою комерціалізацією. Вважаємо, 

що подальші наукові розвідки у цьому напрямку мають спиратися не лише на 

популярну концепцію МВА щодо підвищення вартості бізнесу, а також на 

інноваціях у сфері управління людськими ресурсами. 
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Огляд останніх досліджень у публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми на які спирається автор 

2. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячуються розвідки 

3. Постановка задачі з викладом матеріалу дослідження 

Висновки 


