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Повз нашого двору проходила святкова процесія. Попереду 

йшов священик в масці божественного лиса, змахуючи 

жердиною, на якій гриміли мідні кільця. За ним несли скриню 

для пожертв, а слідом рухався чорно-золотий вівтар, 

увінчаний золотим птахом Хоо, що яскраво виблискував на 

сонці. Зовні були червоні і білі шнури, перильця і багато-

багато позолоти. А всередині вівтаря був просто куб із 

порожнечею. Порожнеча здалася мені шматком нічної 

темряви у порівнянні з контрастом сяйва літнього дня, і 

мені стало страшно, тому що я виразно відчув, як цей об’єм 

небуття хитається в такт руху натовпу, немов якийсь 

одвічний принц, панує над сонцем, святом і людьми, що 

веселяться – а відчувши це, я зрозумів, що не вівтар 

розгойдується в такт ходи, а весь навколишній простір 

гойдається в такт рухам куба з порожнечею у вівтарі, 

оскільки всередині нього весь світ зі мною, сонцем, землею і 

небом, там мої батьки, всі живі та мертві, рай і пекло, боги 

і дияволи і багато-багато іншого. 

(В. Пєлєвін «Гість на празнику Бон»). 

Вступ та постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Формування і розвиток 

новітньої моделі економічної системи – постіндустріальної економіки, або 

«економіки інтелекту» є характерною особливістю розвитку національних 

господарств розвинутих країн. Зміни, які дедалі виразніше проявляються у їх 

структурах, переконливо свідчать про те, що саме цей напрямок трансформації 



їх економічних систем є основним. Проте, лише незначна кількість адекватних 

наукових підходів до управління бізнесом – енергетичної пружини науково-

технічного розвитку, інтенсифікатора процесу поновлення знань техніко-

технологічного характеру, а також ідейного натхненника змін 

внутрішньосоціальних локалізованих явищ (субкультур) доступна сьогодні 

українським управлінцям. Це сприяє породженню калейдоскопічного бачення 

людиною фактів і життя, що культивує пануючу традицію надмірного 

збагачення з надмірним техногенним навантаженням на середовище. Через це 

швидка зміна умов існування як окремих індивідів, так і їх груп через 

постійний стрес щодо можливості втрати роботи, падіння об’ємів виробництва 

у всіх галузях та регіонах української держави, ріст цін, зниження доходів 

разом із знеціненням накопичень є більш ніж вагомими сигналами того, що 

сама парадигма управління сучасними підприємствами та організаціями 

потребує змін в напрямку зміцнення економічних перспектив. 

Огляд останніх досліджень у публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми на які спирається автор. Відомо, що світ 

розвивається циклічно та хвилеподібно, однак для змін потрібні стимули. 

Описані вище стимули негативного характеру доказово стверджують, що 

розвиток наукового підходу до управління соціально-економічними системами 

має відбуватись в напрямку підвищення гнучкості і адаптації їх організаційних 

структур до умов зовнішнього середовища та цінностей соціуму. Роль, 

значення і усвідомлення цінності гнучкої організаційної структури описано в 

концептуальних працях таких закордонних авторів, як Р. Ашкенас (R. 

Ashkenas) [1], Дж. Гелбрейт (J. Galbraith) [2], Е. Кейтс (A. Kates) [3], Р. Майлс 

(R. Miles) [4] та Д. Радкявічюс (D. Radkevicius) [5]. У свою чергу, в працях В. 

Петренка наголошено на важливості дослідження та побудови мотиваційного 

простору організації [6, 7] для фахового «обслуговування» її «начинки» – 

людського та інтелектуального капіталів. Тому, в якості фундаменту для 

побудови сучасних мотиваційних механізмів «обслуговування» цих капіталів 

автором використано чисельні праці Д. Богині, Є. Бойка, С. Вовканича, В. 



Врублевського, І. Галиці, В. Геєця, О. Грішнова, Г. Дмитренка, М. Долішнього, 

В. Євдокименка, Г. Зелінської, С. Злупка, М. Козоріза, А. Колота, І. Кравченка, 

О. Кузьміна, В. Петренка, Я. Побурка, О. Притули, Ф. Хміля, якими розвинуто 

теоретичні та практичні аспекти управління процесами мотивації персоналу в 

українських соціально-економічних системах. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячуються розвідки. По-перше, зрозуміло, що структуру більшості  

соціально-економічних систем не можна назвати гнучкою. Нескінчений потік 

нової інформації в епоху економіки знань змушує іноземні та вітчизняні 

компанії формувати кадрові резерви, пули талантів, відкриту корпоративну 

культуру та культуру спілкування із встановленням зворотного зв’язку на всіх 

рівнях. Це не завжди імплементується через «шахтне мислення» більшості HR-

менеджерів та інших управлінців, які до того ж мало знайомі з механізмами 

обробки вхідної інформації на основі особистих інтенцій, біологічних 

імперативів та культурних кодів сучасних працівників та їх групових утворень, 

що, у свою чергу, негативно впливає інтелектуальний портфель сучасної 

організації. В зв’язку із цим, аналіз відповідності найбільш поширених 

класичних пірамідальних організаційних структур на предмет ефективного 

використання організаціями інтелектуального і людського капіталів виглядає 

абсолютно доцільним. 

Постановка задачі. Такий підхід піднімає питання значимості людини в 

організації, багатогранності та змісту її роботи, її відповідальність за прозорість 

процесу досягнення загальної мети, яка сьогодні має полягати не лише у 

збільшенні операційної ефективності та прибутку, а й управлінні людським та 

інтелектуальним капіталом задля забезпечення, в кінцевому рахунку, 

демографічного спектру потреб та повноцінного розвитку генетично 

обумовленого потенціалу людини. Таким чином, задача наукової організації 

праці для створення оптимальної структури організаційного утворення 

являється однією з найбільш актуальних.  



Виклад матеріалу. Дедалі частіше великі організаційні утворення 

стикаються з необхідністю максимізації своєї продуктивності.  При цьому, 

структура більшості організацій залишилась незмінною ще з часів радянського 

минулого. В умовах планової економіки про процес оптимізації управлінських 

рішень ніхто особливо не задумувався, а ріст організаційних структур носив 

здебільшого екстенсивний характер. Процес формування організаційної 

структури за характером нагадував листковий пиріг: якщо був потрібен новий 

відділ, його формували. Так, організація зі всіх сторін обростала «шахтами», 

«штабами», «дивізіями» у вигляді відділів, департаментів тощо. Не залишалися 

осторонь спроби копіювати як крос-функціональні, так і матричні структури.  

З початком «нульових» – періоду своєрідного застою, коли «… епоха 

первісного накопичення вступила у фазу нестабільного загнивання» [8, с. 237] 

економічні процеси стали складнішими набувши упорядкованого характеру. Це 

також означало і те, що ресурс для стрімкого розвитку організаційних утворень 

було вичерпано – більшість ніш на ринку було зайнято конкурентами. У зв’язку 

із цим керівники підприємств та організацій переважно приватної форми 

власності починають відвідувати бізнес-тренінги, семінари, коучинги де вчать 

управляти он-лайн. Оскільки знання техніко-технологічного характеру 

інтенсифікують науково-технічний прогрес, який, у свою чергу, прискорює 

появу нових продуктів та послуг на ринку, управлінці стали замислюватись як 

саме має виглядати структура організації, адже ринок почав диктувати вимоги 

до еластичності прийнятих рішень. Колишня результативність важелів 

адміністративного впливу стрімко втратила свою ефективність. Таким чином, 

можна вважати, що саме тоді з'явилася об'єктивна необхідність оптимізації 

діяльності управлінської ланки вкупі з організаційною структурою, оскільки 

працювати ефективно зі старою системою в нових умовах стало неможливо. 

При цьому, навіть сьогодні  ще далеко не у всіх управлінців є чітке уявлення, 

якою має бути нова організаційна структура, але всі погоджуються, що остання 

однозначно не може бути громіздкою. 



Найпопулярнішим механізмом для вирішення задачі оптимізації 

організаційної структури та пристосування останньої до потреб ринку сьогодні 

стали закордоні концепції з реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), частково 

адаптовані під українські економіко-соціальні та культурні реалії. 

Дореінжинірингова діагностика більшості компаній показує, що структура 

управління не є ефективна через велику кількість «вузлових точок» прийняття 

управлінських рішень у великих за розміром соціально-економічних системах. 

До цього також часто додається знеособленість виконання працівниками своїх 

функцій, формалізація оцінки ефективності роботи підрозділів, нездатність HR-

менеджерів до виявлення головних домінант працівників на метакультурному 

та соціально-побутовому рівнях, що ускладнює побудову сучасних механізмів 

мотивації, як однієї з технологій впровадження РБП. Таким чином, відсутність 

соціальних технологій (соціального «софту») для наповнення ними бізнес-

процесів у щойно побудованих/трансформованих організаційних структурах не 

сприяє пристосованості організаційної структури до вимог ринку 

Зазначимо і те, що більшість організацій із громіздкою організаційною 

структурою через зайві ланцюжки прийняття рішень нагадують нейрону 

мережу на кшталт людського неокортексу. Така мережа побудована таким 

чином, що з неї не завжди можна видалити якийсь один елемент та вставити 

другий не пошкодивши при цьому інші. Якщо ж взяти до уваги, що більшість 

технологій з реінжинірингу бізнес-процесів трьох, або ж навіть 

чотирьохрівневу систему прийняття рішень переводять у дворівневу 

(наприклад, для пришвидшення обслуговування клієнтів) то така гра не завжди 

буде ефективною – таку мережу «… гарантовано можливо лише наростити – 

саме тому в нас у мозку і зберігаються древні рептильні шари, над якими 

еволюція додала структури, що роблять нас людьми. Однак, якщо відрізати нам 

лобні долі мозку то це зовсім не перетворить нас в те, чим ми були сто 

мільйонів років тому. Це, скоріше за все, просто вб’є нас» [8, с. 196]. Улюблені 

методи маніпуляції з персоналом в т.ч. скорочення, як один з відомих заходів 

реструктуризації та реінжинірингу з подальшим «обрізанням» об’ємних 



структур бізнес-процесів призводить до катастрофи. Пам’ятаючи клятву 

Гіппократа «не нашкодь!», дедалі більше сучасних організацій залучають 

вітчизняних консультантів з метою проведення легкої корекції швидкості 

бізнес-процесів за допомогою використання сучасних інформаційних 

технологій, здебільшого «Управління відносинами з клієнтами» (CRM), 

«Системи підтримки прийняття рішень» (СППР) та інших внутрішніх 

інформаційних мереж організацій. І лише одиниці – закордонних для розробки 

концепції реінжинірингу та «мапи відносин» для людських ресурсів за бізнес-

напрямками організації. В контексті цього одним із найперспективніших 

напрямків реінжинірингу являється еколого-економічний реінжиніринг [9], 

який покликаний знайти баланс між «тим, що є всередині» (класичний підхід до 

перепроектування бізнес-процесів) та «тим, що знаходиться ззовні» 

(враховується роль та вплив навколишнього середовища на організацію).  

Однак, постає питання: яка все ж таки організаційна структура є 

придатною до самоадаптації у навколишньому середовищі та ринку, який 

постійно змінює свої контури? Сьогодні відповідь є очевидною навіть для 

лінійного менеджера – та, яка максимально забезпечить максимальну 

швидкість обміну інформацією. Відомі на сьогодні типові організаційні 

структури не здатні в повній мірі це забезпечити. Про це також інтуїтивно 

здогадувався П. Барневік (P. Barnevik), перетворивши всесвітньовідомий 

концерн АВВ у структуру, що об’єднує до 5000 дрібних підрозділів. Більше ніж 

1400 підрозділів у складі компанії АВВ отримали автономію. Ініціатор такого 

реінжинірингу пояснив це тим, що «… у АВВ немає жодного продукту, 

розробки, або технології, яку Siemens, або General Electric змогли скопіювати 

через пару тижнів» [10, с. 47]. Такий безпрецедентний випадок 

перепроектування призвів до того, що все більше компаній зайнялися пошуком 

нової формули організації бізнес-механізму, який на даний час отримав назву 

«горизонтально-процесний». Головна задача полягає в тому, щоб «… знайти 

ключовий бізнес-процес, який об’єднав би всі підрозділи та створив командну 

взаємодію» [11, с. 10]. Це сприяє побудові концептуальної, органічної та 



самоорганізуючої структури організації на основі мотивації носіїв ординарного, 

неординарного та елітного інтелектів задля збільшення її інтелектуального 

портфелю. Це, у свою чергу, передбачатиме вибір оптимальної організаційної 

структури із побудовою мотиваційного простору задля здійснення функції 

мотивації людських ресурсів на виконання творчих задач. 

Автор не ставить собі за мету перевантажувати виклад матеріалу відомими 

типами організаційних структур, які разом з їх усіма перевагами та недоліками 

детально описані у працях [12, 13]. Там само зазначені переваги багатомірної 

організаційної структури – креатури Р. Хаббарда, яка почала практикуватись 

соціально-економічними системами з 1970-х років. Структурні підрозділи в 

багатомірній організаційній структурі є «… відносно незалежними один від 

одного…», через що підрозділи «… можна розширювати, скорочувати, 

ліквідовувати, або змінювати будь-яким способом» [12]. І хоча недоліком цієї 

структури Д. Рябих вважає неможливість здійснення функції контролю в повній 

мірі, оскільки «… така організація орієнтована на цілі, а не на засоби …» [12], 

для ліквідації цього негативного явища «… слід правильно прописати всі 

бізнес-процеси підприємства …» [13]. Переваг багатомірної організаційної 

структури значно більше, аніж недоліків. До переваг відноситься відсутність 

дублювання функцій, постійне виявлення та корекція помилок на всіх етапах 

виробництва, взаємна відповідальність підрозділів, а також велика сфера її 

застосування [13]. 

Концептуальними ідеологами з побудови організаційних структур у 

сучасному інтелектуалізовану і демократизованому суспільстві за принципами 

меритократії по праву слід вважати  Д. Радкявічуса (D. Radkevicius) та Т. 

Станюліса (T. Staniulis). Їх праця «Бог, квантова фізика, організаційна 

структура та стиль управління»  [5] присвячена необхідності заміни традиційної 

пірамідальної структури компанії самоорганізуючими системами на кшталт 

бджолиного вулика, або правилами дорожнього руху – об’єктами 

безструктурного управління, які підпорядковуються правилам, що регулюють 

лише потік, а не здатності та джерела енергії суб’єктів управління. На думку 



авторів, приблизно 90% організаційних структур усіх компаній так чи інакше є 

пірамідальними. І хоча фахівці після здійснення етапів реінжинірингу чи то 

реструктуризації «… можуть заперечити, що вони поміняли пірамідальну 

структуру на матричну. Однак на практиці це та ж сама піраміда, але з 

можливостями рухатися не лише вверх та вниз, а й по колу. Це нагадує 

піраміди індіанців …» [5, с. 23]. Пірамідальні структури уповільнюють 

швидкість обміну інформацією, що призводить до згасання управлінських 

імпульсів. Зміни у великій соціально-економічній системі проходять 

повільніше: з фізики відомо, що чим більше маса тіла, тим сильніше його 

гравітаційне поле, яке, у свою чергу, уповільнює час. З використанням 

інтернет-технологій в т.ч. соціальних медіа шлях інформації дедалі частіше стає 

нелінійним. Фізики називають це шляхом квантових часток – останні, в 

кінцевому рахунку, виберуть для руху шлях найменшого опору. Тому, не 

можна не погодитись з тим, що «… між Всесвітом та бізнесом є багато 

спільного …» [5, с. 17], а «Центр гравітації (читай: мотивації, примітка моя, 

Д.Т.) – центральна точка, в якій сконцентрована сила, що притягає до себе 

космічні тіла» [5, с. 18], свого роду «… спеціальний космічний клей …» [5, с. 

21]. Відтак, підкріплюючись міркуванням У. Демінга (W. Deming), який «… 

доводив, що пірамідальної організаційної структури насправді не існує. <…> … 

діюча організація – це не ізольована піраміда в пустелі, а складні взаємозв’язки, 

які нагадують потоки річки» [14, с. 24], а також Д. Брауна (D. Brown) про те, що 

«… втрачений символ – це коло з точкою посередині» [14, с. 24] 

найперспективнішим типом організаційної структури Д. Радкявічус вважає 

«атомарну» структуру, основу якої включає взаємну взаємодію одних тіл з 

іншими (див. рис. 1). 



 
Рис. 1. «Атомарна» організаційна структура за Д. Радкявічусом [14, с. 23] 

 

Дана структура названа «Вітальною сферою» [15], яка описує організацію 

не як піраміду, а як сферу. Така сфера вже довший час використовується 

японськими організаціями, які «… віддали перевагу колу (стрімкість, 

тимчасовість, зміни) над трикутником (стабільність, вічність, незмінність)» [5, 

с. 202].  

Для збільшення операційної ефективності організації в сучасних умовах Д. 

Радкявічусом та Т. Станілусом пропонується відслідковувати зміни у:  (1) 

потоках інформації, які порівнюється з нервовою системою «Людини-

організації»; (2) товарах та послугах, які порівнюється з системою кровообігу, а 

також (3) грошах, яким автори віддали функцією дихальної системи (явний 

натяк на застосування Теорії обмеження систем (ТОС) Е. Голдратта (E. 

Goldratt) з аналогічним компонентами: «прохід», «товарно-матеріальні 

цінності» та «операційні витрати» [16, с. 87–88]). Серед рекомендацій авторів 

щодо обслуговування цих потоків треба усунути перешкоди на шляху потоків 



інформації, товарів / послуг та грошей, а також оцінити  «… ефективність 

роботи команди, а не окремих працівників …» [5, с. 189].  

Хоча «Вітальна сфера» забезпечить здебільшого ментальну незалежність 

працівників, остання не передбачає і не зазначає чітких процедур взаємодії та 

розподілу відповідальності і повноважень, що унеможливлює її масштабування 

на великі організації через не об’єктивно малу чисельність, або ж навпаки – 

переповненість людськими ресурсами структурних підрозділів. Не до кінця 

зрозуміло як саме слід будувати організаційну структур у формі сфери. 

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 та на відміну від атомарної структури дозволить побачити кордони 

між тим кого ведуть і тим, хто веде.  

Запропонована автором даної публікації організаційна модель торкається 

змішаної системи управління і представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель організації, побудованої на основі механізму  

мотивації працівників 



Модель організаційної структури, яка побудована на снові мотиваційного 

механізму частково нагадує тесеракт (чотиривимірний гіперкуб) і має три рівні 

управління («реальності»), що включають також сакральну форму куба, 

«Вітальну сферу» Д. Радкявічуса, піраміду нейролінгвістичних якостей Р. 

Ділтса (R. Dilts) з моделлю інтерпретації команди як спільноти особистостей з 

врахуванням і використанням індивідуального ресурсу кожного з її членів. Не 

зважаючи на те, що саме трьома рівнями характеризується класична структура 

управління, в даній моделі мова йде про Рівні реальності М. Шупбаха (M. 

Schupbach), автора концепції «еволюційного лідерства» та президента 

Інституту Глибинної Демократії (Deep Democracy Institute) метою якого є 

вивчення реалізації принципів демократії в різних субкультурах. Оскільки 

технологія побудови відносин та організаційна культура є теж свого роду 

субкультурою М. Шупбах закликає працювати в організаціях з трьома рівнями 

реальності: (1) «загальноприйнятою реальністю», де існують результати, які 

піддаються вимірюванню; (2) «реальністю, що проявляє себе», однак виміру не 

піддається (енергетичний конструкт потенціалу та можливостей, який до сих 

пір не матеріалізувався); (3) «сутнісним рівнем» (загальна тенденція / вектор / 

глибинне бачення організації) [17, с. 41.].  

При деконструкції запропонованої організаційної моделі на її складові 

почнемо з того, що куб є тією фігурою, яка найкраще підходить на роль 

інструменту для окреслення простору організаційного утворення та належить 

до рівня «загальноприйнятої реальності» за М. Шупбахом. Відштовхуючись від 

твердження У. Цейера (Ulrich Zeyer), який охрестив організаційну структуру 

«… вільним простором впливу керівників на співпрацівників, в якому 

інструменти зміцнення можуть бути різними і не обов’язково фінансові 

(підкреслено мною, Д. Т.)» [18, с. 285], велика кількість невдач в роботі 

багатьох організацій і компаній пов’язані із дефіцитом або неадекватністю 

мотивації – вищезгаданого «спеціального космічного клею», або 

корпоративного духу. В моделі мотиваційного простору підприємства, 



запропонованій в роботах [19–21], цілі підприємства представлені таким 

комплексом як «результат» — «ефект» — «корисність» (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Мотиваційний простір підприємства (окремішньої особистості) за 

комплексом мотиваційних орієнтирів  

«результат» — «ефект» — «корисність» [20] 

 

Максимально наближеною до цілей підприємства точкою можна вважати 

точку «111» – координату кінця вектора, в якому цілі і результати діяльності 

організації є максимальними. Це забезпечує її «поступальний рух». Можна 

також вважати цю точку «точкою ефективності» за В. Парето. Індивідуальні 

зусилля всіх працівників підприємства повинні бути орієнтованими на 

досягнення саме цієї точки, що здійснюється шляхом реалізації мотиваційних 

заходів. До того ж одна з розповсюджених концепцій управління японської 

школи менеджменту («Хошен-менеджмент» (в перекладі – «наконечник 

спису») описана в праці [22] стверджує, що намагання працівників компанії 



повинні бути в цілому односпрямованими. Тобто і місія, і стратегія, і завдання, 

які вирішуються кожним із працівників, повинні сходитись в одній точці. 

Тільки тоді така точка є максимально наближеною до цілей компанії, що 

забезпечує її розвиток. 

Із врахуванням вищевказаних позицій щодо односпрямованості намагань 

працівників з подальшим формуванням адекватних новому часу місії та 

стратегії соціально-економічного утворення при побудові зовнішньої форми 

(контуру) організаційного утворення, нами використано куб, ціль цього полягає 

у інсталяції шестифакторної «Моделі залучення персоналу» спроектованої 

відомою компанією в галузі управління людськими ресурсами Аон (Aon Hewitt) 

[23, с. 23] в організаційну структуру. Зображена нижче модель 

«односпрямовано» впливає на рівень залучення персоналу до виконання 

поставлених керівником задач, що також допомагає керівникам вирішувати і 

свої управлінські задачі значно продуктивніше (див. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Модель залучення персоналу за Аон (Aon Hewitt) [23, с. 23] 

 

Для закріплення/примноження ефекту «односпрямованого залучення» та 

посилення дії даної моделі нами пропонується до використання «Елементи 

атмосфери, здатної породжувати нові ідеї» [24, с. 34], 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 (див. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель елементів атмосфери, яка генерує нові ідеї [24, с. 34] 

 

Цілком очевидно, що мотивація персоналу підприємства на активне 

використання в процесі трудової діяльності власного інтелекту вимагає 

уточнення складових професійного інтелекту, які підлягають пріоритетному 

мотивуванню. В колективній роботі [25, c. 87] доказово стверджується, що з 

чотирьох складових знань професійного інтелекту організації [знати-що (англ. 

know-what), знати-як (англ. know-how), знати-чому (англ. know-why) і цікаво-

чому (англ. care-why)], саме ті організації, які виховують у свого персоналу 

здатність до самомотивованої творчості на основі «care-why», здатні кинути 

виклик сучасним динамічним змінам. Таким чином, використання цих обох 

моделей в повній мірі забезпечить підтримку зворотного зв’язку з 



працівниками, збільшивши їх взаємодію, а також створить можливості для 

неухильного інтелектуального поступу.  

Підказку як найкраще інсталювати вищевказані моделі в організаційну 

структуру дають автори праці «Бог, квантова фізика, організаційна структура та 

стиль управління», які заповідають наступне: «… оволодійте таємною 

геометрією …» [5, с. 202]. Таємна, або ж сакральна геометрія в якості 

сукупності релігійних та міфологічних уявлень про форми, які знаходяться в 

основі існування всесвіту дістала широкого розповсюдження на початку 1970-х 

із початком становлення культури нью-ейдж та набула вигляду більш-менш 

впорядкованого наукового підходу з патентуванням ефекту об’ємного 

резонансу Р. Павлітою (R. Pavlita) у 1968 р. Суть  ефекту Павліти 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 біологічні 

об’єкти» [26, с. 44]. Приблизно в цей час увага науковців 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» [27]. 

Для інсталяції вищевказаних моделей в організаційну структуру 

здійснюється за допомогою Кубу Метатрона – найбільш загадкової трьохмірної 

геометричної фігури сакральної геометрії. Куб Метатрона складається з 13 

рівних кіл з лініями від центрального кола, які перетинають центри інших кіл. 

Будучи надзвичайно складною фігурою, куб вміщує в собі всі п’ять унікальних 

геометричних форм – Платонових тіл (гексаедр/куб, ікосаедр, октаедр, тетраедр 

та додекаедр). За словами математика, фахівця в галузі сакральної геометрії Д. 

Мельхіседека (D. Melchizedek) Куб Метатрона  є «… однією з найважливіших 



інформаційних систем у Всесвіті, одна з головних моделей Творіння усього 

сутнього (підкреслено мною, Д. Т.)» [28, с. 176]. (див. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Куб Метатрона 

 

 Ця геометрична фігура також тісно пов'язана з архангелом Метатроном, 

який уособлює вищі рівні фізичного існування. Як зазначено у рукописах 

Мертвого моря [29],  Метатрон є «Малий YHWH (малий Яхве, Ієгова – імя Бога 

у Ветхому Завіті, примітка моя, Д. Т.)», а також «… віце-регент Господа, 

небесний Первосвященик …» [29, с. 129], який відповідає за зв'язок з людини з 

Богом.  Для того, щоб побачити кожну з п’яти Платонових тіл, слід стерти 

окремі лінії, оскільки всі п’ять геометричних фігур більшість людей 



спостерігають одночасно. І лише «… Стерши усі лінії за виключенням 

декількох потрібних, ви отримаєте той куб» [28,  с. 177], який був виділений 

нами в якості зовнішнього кордону (контуру) організаційного простору (див. 

рис. 7).  

 
Рис. 7. Куб Метатрона в якості зовнішнього кордону  

організаційної структури 

 

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 (див. рис. 8).  



 
Рис. 8. Модель загального інтелектуального простору організації, 

побудованого на основі Кубу Метатрона 

 

Відомо, що ступінь розвитку нашого інтелекту залежить від кількості 

зв'язків в нейронах головного мозку. Кількість нейронних зв’язків, які 

збільшуються протягом життя особи, прямо пропорційні рівню її 

інтелектуального коефіцієнта (IQ). Більша кількість засвоєної інформації – 

більша кількість зв’язків. Однак, як отримати практичну користь від цих 

зв’язків в науці сказано небагато. Читаючи книги індивід не обов’язково здатен 

стати відомим письменником, а диригент – написати мелодію. На нашу думку 

така здатність визначається усвідомленою потребою – мотивом до 



інтелектуальної діяльності [30] , а також мотивом до творчості та креативності з 

подальшим генеруванням інноваційних продуктів і послуг [31–34]. Такий 

мотив здатен реалізувати величезні знання, які має індивід в тій чи інший 

галузі, а активізація такого мотиву можлива лише у вищеописаному механізмі 

побудови організаційної структури. Саме така стратегічна парадигма зі 

збереження людських ресурсів та підвищення операційної ефективності в 

контексті економіки знань, здатна налагодити «... організаційну гідравліку …» 

– механізми, які використовуються керівниками для переведення 

корпоративних цілей в дії окремо взятого працівника в рамках організації [35, с. 

14], що сформує «Вітальну сферу» Д. Радкявічуса.  

Другий рівень організаційної реальності за М. Шупбахом – «реальності, 

що проявляє себе» в запропонованій моделі організаційної структури 

представлено пірамідою, яка використовується для найкращої інтеграції 

працівника з обширним сегментом мотивів для творчості, самоактуалізації та 

самовираження у групу-команду. Основними мотивуючими чинниками в групі 

виступають: добровільна, жива, захоплююча, інтенсивна, важка і без 

адміністративних обмежень праця; часті і бурхливі дискусії, які сприяють 

генеруванню значної кількості «диких», «абсурдних» і «алогічних» пропозицій, 

ідей і думок, радість досягнення успіху – нової ідеї, продукту, корисної моделі, 

винаходу, відкриття, які здатні «змінити світ на краще». В результаті учасники 

стають настільки креативними і продуктивними, що здатні розв’язувати 

проблеми, які раніше нікому не піддавались. Це стається тому, що у людей 

зникають соціологічні гальма, «виростають крила», досягається «повне 

інтелектуальне та емоційне включення» – додаткова фінансова мотивація 

мінімізується, а головною нагородою стає відчуття успіху та інтелектуальна 

захопленість. В цей час групі віддаються навіть особисті ресурси (знання, 

досвід, час і т. п.), результати особистих інтелектуальних зусиль  групі, а участь 

в групі стає гордістю; причетність до неї – нагородою. Такий підхід 

реалізується з використанням  піраміди нейролінгвістичних рівнів Р. Ділтса (R. 

Dilts). Представлена Р. Ділтсом у вигляді модифікованої піраміди ієрархії 



потреб А. Маслоу (A. Maslow) [36, с. 50] філософія управління людськими 

ресурсами, позначається двома рівнями/підходами до управління. Носій 

цінностей автократичної системи («контроль»), характеризується 

авторитарністю, бюрократією і жорстким стилем управління. І, навпаки, 

працівник, який поділяє з колегами демократичні цінності, розвиває професійну 

творчість та світоглядну ідентичність в контексті самоусвідомлення, 

креативного мислення і побудови стосунків з іншими членами групи-команди, 

отримує можливість для застосування компетентнісного підходу до вирішення 

проблем на основі постійних комунікацій (англ. problem based approach) (див. 

рис. 9). 

 

 
Рис. 9.  Піраміда нейролінгвістичних рівнів Р. Ділтса [36, с. 50] 

 

За словами практиків тімбілдінгу, «різниця між керівником допустима і 

навіть корисна на нижчих рівнях – поведінка (що конкретно і як я роблю?) і 

здібності (що роблю?). Однак, такі люди можуть працювати продуктивно лише 



тоді, коли в них відсутні протиріччя на рівнях переконань (підкреслено мною. 

— Д. Т.) (що я можу? у що я вірю? що для мене справді є важливим?) та 

ідентичності (хто я?)» [37, с. 23].  

Третій рівень організаційної реальності за М. Шупбахом – «сутнісний 

рівень» в моделі організаційної структури представлено моделлю інтерпретації 

команди як спільноти особистостей з врахуванням і використанням 

індивідуального ресурсу кожного з її членів [38]. Нею ілюструється єдність 

цілей, цінностей і оціночних критеріїв колективної роботи. Основною 

перевагою даної моделі є те, що всі без виключення члени команди 

інтерпретуються не як абсолютно однакові складові в процесі досягнення 

спільної цілі, адже згідно із сучасними підходами науки про особистість [39] і 

керівник-лідер, і всі його підлеглі – члени колективу є людьми різного віку, 

різної освіти і життєвого досвіду, з різними інтелектуальними та особистісними 

характеристиками, способами мислення тощо. З метою отримання можливості 

врахування в процесі розстановки реальних особистісних характеристик 

працівників – членів майбутньої команди дана просторова модель 

інтерпретується в роботі 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. 

«Результат» 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. Для 

отримання можливості кількісної оцінки складових Іі, Мі і Еі, а також ΣVі, 



можуть бути використані запропоновані в [40] методи оцінки вартості, 

інвестованих в формування цих складових коштів особи і підприємства (див. 

рис. 10).   

 

 
Рис. 10. Інтерпретація команди як спільноти особистостей з врахуванням і 

використанням індивідуального ресурсу кожного з членів команди [38] 

 

Цілком очевидно, що особи з однаковим рівнем інтелекту 

диференціюватимуться за результатами його проявів – інтелектуальними 

продуктами. Результат кожного з учасників команди визначатиметься і рівнем 

його інтелекту, і особистою вмотивованістю, і станом здоров’я, і 

особливостями прояву вищезгаданих чинників, що також визначатиметься 

впливами суб’єкта мотивації. Навіть просте використання керівником-лідером 

колективу такого підходу уже само по собі виступає для будь-якого 

інтелектуала достатньо сильним мотивуючим чинником (цікава робота, 

інноваційний результат, можливість визнання, досягнення успіху тощо).  



Для збільшення ефекту від мотивування працівників в командах 

рекомендується до використання схема масштабної трансформації 

підприємства в мережу взаємодіючих груп-команд [41]. Кожна з команд 

підтримує стосунки з іншими командами на традиційних умовах впливу, 

підпорядкування, відповідальності і командної співпраці. Основою схеми 

залишається ієрархічна багаторівнева організаційна структура, в якій 

рекомендується запровадити командну систему типу «віяло», запропоновану в 

[42], де виконується одна з важливих умов сучасних методів роботи персоналу 

– можливість паралельної роботи одного працівника за кількома проектами в 

різних командах. Відтак умовою успішної реалізації такої структури управління 

є той факт, що кожен член команди вищого рівня в ієрархії організаційної 

структури підприємства є керівником групи-команди більш низького рівня, а 

кожен член команди будь-якого рівня може брати участь в інших командах 

(постійних і тимчасових, формальних і неформальних) на умовах часткового 

залучення. 

Даний механізм розмноження постійних, тимчасових та неформальних 

команд на всю структур підприємства  не вступає у протиріччя з поглядами Дж. 

Пфеффера (Jeffrey Pfeffer), яким серед семи конкретних методів управління 

персоналом, які притаманні сьогодні більшості успішних соціально-

економічних систем, виділено самокерівні бригади з децентралізацією процесу 

прийняття рішень в якості основоположних принципів організаційної 

структури (підкреслено мною, Д. Т.) [43, с. 128]. 

Сформульовані авторами багатьох робіт [44; 45, с. 112–114; 46–48], а 

також узагальнені та реінтерпретовані у праці [41] щодо завдань мотивації 

принципи ефективного функціонування груп-команд в сучасній структурі 

організації, яких повинні дотримуватись керівники, включають такі принципи, 

як автономність, внутрішню прозорість, гнучкість, орієнтацію на 

інтелектуалізацію персоналу, розповсюдження нових знань, диверсифікацію 

влади та інтелектуальну трансформаці. підприємства. Ці фактори забезпечать 

вільний обіг інформації внаслідок чого соціально-економічна система є 



відкритою для нових концепцій, ідей, пропозицій і рішень. Цьому повинна 

сприяти організація внутрішньої мережі каналів обміну інформацією, 

покликана за влучним висловом Білла Гейтса (Bill Gates) забезпечувати «… 

перехресне опилювання інформацією …» персоналу підприємства [49, с. 249]. 

Підприємство після використання запропонованих принципів поступової 

інтелектуальної трансформації через певний час перетвориться спочатку у 

підприємство, що навчається [50], а потім і в інтелектуальне підприємство 

[51]. 

Дотримання вищезазначених принципів в практиці управління буде мати 

наслідком закріплення у свідомості більшості персоналу підприємства 

визначених вище пріоритетних цінностей інтелектоорієнтованого управління 

епохи економіки знань. Це підтверджує думку Д. Колвіна (Geoffrey Colvin) про 

те, що «… Самим складним буде якраз те, що змінювати прийдеться не просто 

корпоративну стратегію чи структуру управління, а природу людини, нашу з 

вами інстинктивну реакцію на зміни» [52, с. 51]. 

Таким чином, методика переводу організаційної структури підприємства 

на системне управління процесами мотивації, коли мотиваційний вплив 

успішного використання особою свого інтелектуального потенціалу стає 

чинником самомотивації і підсилення дії традиційних мотиваційних впливів 

через прагнення особи до самоактуалізації в інтелектуальному просторі 

організації, можуть використовуватись в будь-яких підприємствах і 

організаціях.  Потенціал їх використання полягає не тільки у економічно 

оцінюваних наслідках зменшення вартості створення і впровадження у 

виробництво нових інтелектуальних продуктів (пропозицій, ідей, планів, 

програм, стратегій, технічних і технологічних рацпропозицій, винаходів тощо), 

але й у сприянні формуванню удосконаленого організаційного клімату, нової, 

інтелектуально орієнтованої культури управління, нових взаємостосунків між 

управлінським і виконавчим персоналом, які впливатимуть на рівень 

креативності всього персоналу що, згідно формулювання Білла Гейтса, 

забезпечує такий інноваційно-патисипативний клімат, щоб «... група 



працівників організації могла спільно виробляти ідеї і втілювати їх в життя 

настільки ж ефективно і цілеспрямовано, як це могла б робити одна людина, 

яка спрямувала всі свої сили на вирішення проблеми» [49, с. 249]. Все це 

надасть можливість працівникам розвиватися не лише в якості ефективного 

працівника – придатка до свого робочого місця, але й гармонійної особистості. 

Висновки. Згідно сучасної економічної теорії модель постіндустріальної 

економічної системи, ґрунтуючись на основних принципах інформаційної 

економіки, розглядає «інформаційний ресурс» в якості реального фактору 

виробництва. Таким чином, ідентифікуючи «новітню» інформацію як 

«унікальний ресурс, що має особливу цінність», задачі, пов’язані з її 

генеруванням, продукуванням і використанням набувають сьогодні особливого 

значення. Зважаючи на той факт, що «новітня» інформація справедливо 

вважається результатом специфічної інтелектуальної праці, питання 

інтелектуальної організації такої праці, її мотивації, а також управління її 

продуктивністю та результативністю є винятково актуальними. 

При аналізі великої кількості джерел в галузі науки про управління стає 

зрозумілим, що конструкцію теперішньої організації потрібно змінювати, адже 

в епоху сучасної інтелектуалізації та турбулентності управлінський імпульс 

згасає – досить часто управлінська структура організації не співпадає з її 

організаційною. Функціональна департаменталізація, яку практикують 

більшість великих соціально-економічних утворень шляхом ділення організації 

на функціональні елементи за напрямками діяльності (фінанси, маркетинг 

тощо) так чи інакше потребує «перехресного опилення інформацією» в якості 

організаційної філософії. В контексті цього, сучасні мотиваційні механізми 

покликані інтенсифікувати виникнення і застосування передових знання, нових 

технічних і технологічних рішень, нового досвіду, який би став основою для 

конкурентоздатності організації в ринковому середовищі.  

Технократична однобокість і недалекоглядність більшості керівників 

вітчизняних підприємств та організацій з двох класичних шляхів отримання 

додаткового прибутку (скорочення витрат і впровадження інновацій) досить 



часто надає перевагу першому. При цьому, повністю ігноруються можливості 

генерування і використання інновацій, що негативно впливає на динаміку 

процесу інновацій. Тому, впровадження інновацій в управління (в т. ч. в 

управління мотивацією) вимагатиме від керівного складу значно вищого рівня 

загальної і професійної підготовки, швидкого оволодінням новими знаннями і 

досвідом. І навпаки, продовження використання традиційних форм 

«заохочення» і «стимулювання» в нових економічних умовах перетворює 

процеси генерування і використання інноваційних ідей у абстрактну статичну 

форму. 
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