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У статті розглянуто теоретичні підхо-
ди до розуміння аксикреаційного управ-
ління та його значимості з урахуванням 
сучасних концепцій управління. Дослі-
джено зміст аксикреаційного управління 
в умовах нелінійності та динамічності 
соціально-економічних систем. Розгля-
нуто підхід до аксикреаційного управлін-
ня як до елемента «вкладеності» до 
управління більш високого рівня. 
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Постановка проблеми. Проблема ор-

ганізації управління підприємствами набу-
ває все більшої значимості з урахуванням 
сучасного рівня глобалізації соціально-
економічних систем, прагнення підприємств 
увійти до системи світової конкуренції. Різ-
номаніття, різноспрямованість внутрішніх і 
зовнішніх факторів, які впливають на даний 
процес, дозволяють зробити висновок, що 
як для соціально-економічної системи в ці-
лому, так і для кожного підприємства необ-
хідне поетапне корегування організації 
управління з урахуванням соціального фак-
тора. 

Аналіз досліджень і публікацій. На 
сьогодні час існує достатньо велика кіль-
кість наукових праць, в яких на теоретико-
методологічному та практичному рівнях до-
сліджено широке коло питань, пов’язаних з 
концептуальними основами управління су-
часним підприємством. Так, серед здобутків 
сучасної науки основу досліджень у зазна-
ченому напрямі становлять роботи таких 
науковців як, Л.К. Глиненко, Б.З. Мільнер, 
Г. Мінцберг, Д.А. Новіков, Д. Хей, 
Р.Х. Холл., Х.-Ю. Варнеке та інших. Водно-
час, вагомий внесок у розвиток наукових 
підходів та інструментарію, методології 

прийняття управлінських рішень зробили 
такі відомі зарубіжні вчені, як І. Ансофф, 
С.Г. Бєляєв, О.П. Градов, Є.М. Коротков, 
В.І Кошкін, А.П. Ковальов, Г. Саймон, 
Д. Форрестер, Д. Шим, Ю.В. Яковець та ін-
ші. Проте в умовах інтеграції економічних 
систем, глобалізації та збільшення інтелек-
туалізації процесу виробництва та управ-
ління центром нелінійної динаміки підпри-
ємства постає людина, а управління у май-
бутньому – управління творчими здібнос-
тями.  

Метою статті є систематизація теоре-
тичних основ, формулювання проблематики 
аксикреаційного управління, а також дослі-
дження місця соціального капіталу в систе-
мі підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нелінійність - невід'ємна власти-
вість економічних та соціальних процесів. 
Соціально-економічна система має нерегу-
лярний характер через її внутрішні власти-
вості, а не через випадкові сили, що діють 
ззовні. Генератором непередбачуваності в 
хаотичних системах є велика чутливість до 
початкових даних. Крім того, соціально-
економічній системі властива ієрархічність. 
Будь-який опис соціально-економічної сис-
теми по суті своїй ієрархічний. Загальноп-
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рийнятим є поділ системи на підсистеми, 
групи на підгрупи. Однак у реальності все 
дуже мінливе й відносне, а тому така кла-
сифікація не є динамічною й руйнується або 
при соціальних чи економічних трансфор-
маціях, або при зміні точки зору дослідника 
на події. Всі ієрархії формуються на основі 
економічних або соціальних атракторів і 
мають свої ранги в ієрархії ієрархій. Визна-
чимо аксіоми для подальшого дослідження: 

1.З метою зміни стану підприємства як 
соціально-економічної системи керівництво 
здійснює певні дії стосовно себе, співробіт-
ників та всього внутрішнього середовища 
підприємства.  

2.Мотивами дії керівництва та топ-
менеджерів є як зовнішні причини (напри-
клад, зміни ринкового або внутрішнього се-
редовища), так і внутрішні (бажання, ідея).  

3.Соціальні атрактори формуються  
«зсередини» на основі синхронізації цілей. 
Економічні атрактори формуються ринком.  

Збільшення інтенсивності зовнішнього 
впливу приводить не тільки до кількісних 
змін, але й до якісно нового стану соціаль-
но-економічної системи. Поведінка системи 
може ставати все більш складною, але все-
таки зберігати регулярність і закономір-
ність. Однак можлива й така ситуація, коли 
виникає хаос із зовсім новими для лінійної 
динаміки властивостями: атракторами, чут-
ливістю до початкових даних, незворотніс-
тю й непередбачуваністю, фрактальними 
структурами й самоорганізацією [6]. 

У процесі функціонування  підприємс-
тва, яке об’єднує в єдину систему технічні, 
інформаційні, економічні та соціальні еле-
менти, виникають певні проблеми, пов’язані 
з організацією управління. В рамках домі-
нуючих концепцій управління поняття «ор-
ганізація» трактується здебільшого як про-
цес упорядкування і регламентації. Однак 
сучасні підходи до організаційної функції 
управління все більше уваги приділяють 
адаптивним структурам, залученню творчо-
го потенціалу підприємства, врахуванню 
флуктуаційних умов зовнішнього середо-
вища та дій агентів внутрішнього середо-
вища, які «розхитують» управлінський кар-
кас підприємства. Різке підвищення рівня 
складності функціонуючих соціально-
економічних систем істотно відбивається на 

вимогах до якості й ефективності їхнього 
менеджменту, що об'єктивно вимагає кон-
цептуального переосмислення основних на-
прямів і завдань управління підприємством. 
Усвідомлення складності, поліфункціональ-
ності підприємства як суб’єкта діяльності 
обумовили формування системно-
інтеграційної теорії підприємства [4, 5]. В 
рамках цієї теорії фундаментальна група 
рівнів надає певний імпульс бізнес-
процесам, стереотипам поведінки та дозво-
ляє утворити той спосіб досягнення цілей і 
забезпечення ефективності діяльності, який 
керівництвом вважається правильним. Про-
те такий спосіб з часом стає статичним і за-
вдає певної шкоди розвитку підприємства 
як системи. Еволюційна концепція теорії 
управління [5, 7] розподіляє завдання керів-
ництва за трьома рівнями: стратегічним,  
інноваційним, оперативним. 

Стратегічний рівень управління пред-
ставляє таку модель поведінки, яка вимагає 
розвитку нових здатностей організації, а в 
центрі її уваги – результат виконання стра-
тегічного плану. Стратегічне управління як 
заключний елемент стратегічних рішень – 
це творчий процес, обумовлений ринковими 
умовами й суб'єктивними діями вищого ке-
рівництва організації. 

Інноваційний рівень управління харак-
теризується збільшенням складності його 
організації, що охоплює як виробництво 
продукції, так і систему менеджменту. Збі-
льшується кількість взаємозв'язків з поста-
чальниками і споживачами, більш різнома-
нітними стають інтереси учасників процесу 
виробництва. Якщо відносити дане поло-
ження до різних етапів розвитку підприємс-
тва, то найбільш складна система менедж-
менту характерна для такої стадії його роз-
витку, як «віолента», а етап його перехідно-
го періоду – для стадії «затвердження». Для 
підприємств, які перебувають на стадії за-
твердження, характерними є: досягнення 
значних конкурентних переваг і затвер-
дження на ринку; досягнення значних ре-
зультатів господарської діяльності, які най-
частіше приводять до «інноваційної заспо-
коєності» менеджменту, що, досить імовір-
но, не дозволяє бачити проявів деяких не-
бажаних тенденцій даного етапу розвитку – 
появи потенційної можливості поділу підп-
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риємства на декілька самостійних суб’єктів 
виробничої діяльності; складної, дорогої, 
негнучкої організаційної структури управ-
ління; наявності конфліктних ситуацій. 
Крах організацій починається, як правило, з 
конфліктів у вищому керівництві; негатив-
ної реакції постачальників, кредиторів, бан-
ків на різні заходи, які проводяться керівни-
цтвом підприємства; різних організаційних, 
структурних перетворень у системі управ-
ління, негативного характеру зміни фінан-
сових показників, установлення завищених 
цін на продукцію; зниження рівня доходів 
підприємства й прибутковості. Отже, саме 
для підприємств етапу розвитку «віолента» 
- в першу чергу виникає необхідність зміни 
системи менеджменту з метою підвищення 
її ефективності шляхом переходу в нову 
якість на базі переходу до іншої (спрощеної, 
плоскої) структури управління, зниження 
витрат на її утримання, збільшення гнучко-
сті, дієвості системи в умовах ринку. Однак, 
на наш погляд, зазначені заходи при їхньо-
му достатньому обґрунтуванні можуть бути 
використані й на такому етапі розвитку під-
приємства, як «період занепаду», для якого 
характерне зниження всіх показників, що 
характеризують результати господарської 
діяльності.  

Тому в сучасній управлінській діяль-
ності неможливо обійтися без системного 
знання й розуміння, тобто без здатності ми-
слити з урахуванням особливостей склад-
них динамічних систем. Підприємства яв-
ляють собою не тільки складні й динамічні 
системи знання, але й соціальні організації 
особистостей. Управління підприємствами, 
засноване на подібному підході, що й пре-
тендує на міждисциплінарність, припускає 
знання принципів системної роботи. Таке 
знання стане перевагою в системі утворень, 
яка складається в глобалізованому суспільс-
тві знання. Цикли відновлення знання в ін-
формаційному суспільстві прискорюються 
настільки, що сьогоднішні рішення вже зав-
тра застарівають. Знання принципів систем-
ного мислення дозволяє щоразу заново 
включатися в процес вирішення проблем. У 
такому контексті постає необхідним впро-
вадження заходів аксикреаційного управ-
ління. 

Аксикреація (лат. аgіо - цінність, 
сrеаrіо - створення) - система заходів що-
до створення, виникнення, організації но-
вих цінностей або відновлення, регенера-
ція, переосмислення колишніх [2]. Необ-
хідно, на наш погляд, звернути увагу на 
таке словосполучення даного визначення, 
як «нових цінностей», оскільки у даному 
визначенні присутні спільно й поняття ін-
новаційності з урахуванням відновлення 
(регенерації) того, що існувало раніше. 
Таким чином, можна зробити висновок, 
що відбувається повернення до колишньої 
структури управління, але з використан-
ням інноваційних елементів, або повністю 
на новій основі. Отже, такий вид управ-
ління перехідного періоду, що створює 
основу для подальшого розвитку підпри-
ємства в новій якості, можна визначити як 
аксикреаційний.  

Необхідність аксикреаційного управ-
ління обумовлюється тим, що процес 
управління визначається інтелектуальним 
капіталом, кваліфікацією та компетентніс-
тю менеджменту. Адже підприємство є не 
тільки господарюючим суб’єктом, а й ко-
лективом, соціальним утворенням, яке фо-
рмує власну соціальну поведінку на основі 
певних норм, правил та зобов’язань у про-
цесі реалізації виробничої програми.  

Аксикреаційне управління – система 
заходів щодо відновлення (регенерації) ор-
ганізаційної структури управлення на ос-
нові аналізу стану існуючої структури че-
рез її невідповідність (протиріччя, кризи) 
вимогам зовнішнього й внутрішнього ото-
чення, яка базується на принципах реорга-
нізації і реструктуризації процесу управ-
ління.  

Реорганізація структури управління 
припускає її зміну (спрощення чи віднов-
лення на новій основі або принципах) з ме-
тою підвищення ефективності управління в 
нових умовах функціонування підприємст-
ва. Наприклад, перехід від функціональної 
до лінійної структури управління. Реструк-
туризація припускає використання методів, 
спрямованих на зміну окремих підсистем 
управлення. Наприклад, реструктуризація 
кредиторської, дебіторської заборгованості, 
фінансів підприємства, трудових ресурсів.  
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Однак виникає цілком природне пи-
тання: чи можна вважати перехід на менш 
складну (плоску, лінійну) структуру управ-
ління способом реорганізації й реструкту-
ризації інноваційним шляхом перетворень, 
що створює основу для подальшого розви-
тку? Або цей перехід – лише повернення на 
вихідні позиції менеджменту цього підпри-
ємства, тобто регрес? При цьому необхідно 
виходити з того положення, що будь-який 
вид управління (стратегічний, інновацій-
ний, мотиваційний, соціально орієнтова-
ний) - це комплекс характеристик, що від-
биває його особливості, призначення, 
об’єктивну потребу, орієнтовану на розви-
ток. Крім того, необхідно враховувати, що 
в чистому вигляді жоден з видів управління 
практично не зустрічається. 

Можливість вирішення завдань акси-
креаційного управління визначається, у пе-
ршу чергу, соціальним фактором, пізнан-
ням особистістю циклічного характеру роз-
витку соціально-економічних систем, вико-
ристанням інтелектуальних можливостей і 
мотивації. Тільки усвідомлена діяльність 
людини дозволяє шукати й знаходити шля-
хи вирішення завдань, концентруючи зу-
силля на найбільш важливих проблемах, 
знаходити оптимальний варіант виходу з 
них. Соціальний капітал – це значуща дода-
ткова соціальна енергія, яка виникає в ре-
зультаті позитивних взаємодій у певній со-
ціальній структур й конвертується у додат-
ковий економічний ресурс, який забезпечує 
підприємству додатковий дохід. Соціаль-
ний капітал функціонує в умовах обмеже-
ної раціональності. Людські схеми сприй-
няття й оцінки обмежені й нечіткі. Оскільки 
підприємство – динамічна система, компе-
тентність менеджменту й працівників пов'я-
зана зі здатністю розпізнавати й структуру-
вати проблеми, креативністю й мисленням, 
відкритим до інновацій, здатністю впоряд-
ковувати знайдені рішення відповідно до 
загального контексту діяльності підприємс-
тва. В умовах складності й самоорганізації 
компетентність персоналу зростає залежно 
від того, якою мірою він здатний самостій-
но пропонувати нові й незвичайні рішення 
при складних проблемах. Особлива необ-
хідність врахування соціального фактору в 
управлінні визначається тим, що подаль-
ший розвиток і вдосконалення ринкових 

відносин із властивим для них зростанням 
невизначеності зовнішнього середовища, 
розширенням форм, методів і змісту еконо-
мічної діяльності буде мати інноваційний 
характер у зв'язку з тим, що: 

- розвиток самого процесу виробництва 
буде мати здебільшого не технічну, а соціа-
льну спрямованість, яка буде орієнтована на 
людину та базуватиметься на її інтелекті; 

- ускладнення процесу виробництва бу-
де відбуватися на принципово новому рівні, 
що вимагатиме, в першу чергу, різноманітної 
інтелектуальної праці; 

- спостерігатиметься широкий процес 
інтеграції й інтернаціоналізації всіх складо-
вих елементів виробництва з використанням 
інноваційних структур менеджменту; 

- при виробництві соціально орієнтова-
них товарів, безвідхідних сировинних ресур-
сів, інноваційної техніки будуть використані 
високі технології. 

В умовах інтеграції економічних сис-
тем головним фактором, що забезпечує 
ефективність виробництва, стають праців-
ники розумової праці й менедж-
ментXXI століття - менеджмент інтелектуа-
льної праці. Інтелектуальні здатності мають 
різні властивості, однією з яких є унікаль-
ність – можливість бути джерелом підви-
щення ефективності виробничої діяльності 
за рахунок комбінації науково-технічного, 
виробничого, соціального потенціалів. При 
цьому необхідно звернути особливу увагу 
на той факт, що уявлення, які склалися ра-
ніше, методи впливу можуть стати певними 
перешкодами на шляху адаптації до нових 
інноваційних умов діяльності. Соціальний 
аспект аксикреаційного управління необ-
хідно враховувати з точки зору етапу роз-
витку як підприємств, організацій (на мік-
рорівні), так і соціально-економічних сис-
тем в цілому (на макрорівні).  

На мікрорівні впровадження заходів 
аксикреаційного управління враховує по-
ложення соціальної психології [2]. З під-
ходами соціальної психології пов'язана 
оптимізація функціонування груп і колек-
тивів у сфері управлення й виробництва. 
Особистість характеризується здатністю 
до стійкої та ефективної участі у багато-
цільових і багаторівневих структурах вза-
ємодій, базисним змістом яких є коорди-
нована трудова діяльність. Висока індиві-
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дуальна пристосованість і праця в склад-
но організованих співтовариствах є про-
дуктом безперервного процесу взаємних 
пристосувань, ітеративних процедур, ко-
ординації індивідуальних рішень і вчин-
ків. Для реалізації заходів аксикреаційно-
го управління керівники повинні розгля-
дати людину як центр нелінійної динамі-
ки підприємств і враховувати особливості 
її природи. Це завдання може бути реалі-
зоване тільки в тому випадку, якщо 
управління буде будуватися на досягнен-
нях когнітивних і системних досліджень, 
на поняттях філософії й етики. Але й у 
соціальних групах у результаті колектив-
ної взаємодії їх членів (наприклад, за до-
помогою комунікації) виникають глоба-
льні тенденції формування думки. Люд-
ська поведінка є адаптивною, тобто ви-
ступає як послідовність пристосувань до 
середовища, кожне з яких реалізує деяку 
стандартну програму реакцій з набору 
програм, апробованих і налагоджених для 
типових ситуацій. Специфіка полягає не в 
самій по собі складності й різноманітності 
цих програм і навіть не в їхній функціо-
нальній убудованості в системи більш ви-
сокого порядку, а в особливості сучасної 
концепції людської поведінки, яка вихо-
дить із того, що сфера погодженої дії охо-

плює досить широке коло ситуацій і що 
навіть у конфлікті неминуче присутні 
елементи взаєморозуміння й координова-
ності. З іншого боку, глобальні тренди ро-
звитку впливають на членів групи, їхню 
поведінку на мікрорівні й підсилюють або 
гальмують у такий спосіб глобальну ди-
наміку системи. Такі петлі зворотного 
зв'язку між мікро- і макродинамікою сис-
теми саме й спонукають до навчання, що 
виражається на підприємствах, напри-
клад, у навчанні антициклічній поведінці, 
що має своєю метою свідоме протистоян-
ня тенденціям, які наносять шкоди розви-
тку [1, 3, 8, 9]. 

Висновки. В умовах рухливих і не-
стійких рівноважних станів зі зростанням 
динаміки необхідні довгострокові орієнтири 
й цінності. Новий погляд на аксикреаційне 
управління полягає в тому, щоб створити 
нові цінності, побачити в хаотичній, нестій-
кій з погляду деталей системі порядок і ста-
більність, якщо розглядати її з погляду гло-
бальних перспектив. Тому підприємства 
завжди є ціннісно орієнтованими система-
ми. Спільність нелінійних процесів у відк-
ритих дисипативних системах дозволяє 
описувати явища з найрізноманітніших га-
лузей за допомогою близьких математичних 
моделей. 
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