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Колещук О. Я. Інтелектуалізація концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними 
підприємствами з використанням теорії хаосу

Метою статті є дослідження процесу інтелектуалізації концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємства-
ми з використанням теорії хаосу в сучасних умовах господарювання. Визначено, що асиметричність, нелінійність та хаотичність середовища 
вимагають від стратегічного управління активних, гнучких та адаптивних інтелектуальних інструментів для аналізу і вчасного реагування 
на внутрішні та зовнішні загрози та виклики. Мистецтво управління полягає в здатності використовувати нелінійні, хаотичні процеси для 
досягнення цілей машинобудівного підприємства. Вміння спрогнозувати та сформувати векторну спрямованість змін, виявити дестабілізацію 
процесу – це властивість управлінського професіоналізму. Теорія керованого хаосу дозволяє акцентувати увагу на самоорганізації критичнос-
ті в потенційних точках біфуркації, з яких починається руйнування структурних зв’язків, і впровадження миттєвих ефективних управлінських 
рішень для виходу з кризових станів. Визначено, що теорія керованого хаосу орієнтує на те, що в турбулентному світі неможливо уникнути 
нерозв’язних парадоксів. Мова також йде про встановлення та розуміння чинників, які обумовлюють динаміку, що дозволить точныше працю-
вати над трансформацією будь-якої системи.
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Колещук О. Я. Интеллектуализации концептуально- 
стратегического мышления в управлении машиностроительным 

предприятием с использованием теории хаоса
Целью статьи является исследование процесса интеллектуализа-
ции концептуально-стратегического мышления в управлении маши-
ностроительными предприятиями с использованием теории хаоса  
в современных условиях хозяйствования. Определено, что асимме-
тричность, нелинейность и хаотичность среды требуют от страте-
гического управления активных, гибких и адаптивных интеллектуаль-
ных инструментов для анализа и своевременного реагирования на вну-
тренние и внешние угрозы и вызовы. Искусство управления состоит в 
способности использовать нелинейные, хаотические процессы для до-
стижения целей машиностроительного предприятия. Умение спрог-
нозировать и сформировать векторную направленность изменений, 
выявить дестабилизацию процесса – это свойство управленческого 
профессионализма. Теория управляемого хаоса позволяет акцентиро-
вать внимание на самоорганизации критичности в потенциальных 
точках бифуркации, с которых начинается разрушение структурных 
связей, и внедрение мгновенных эффективных управленческих решений 
для выхода из кризисных состояний. Определено, что теория управляе-
мого хаоса ориентирует на то, что в турбулентном мире невозмож-
но избежать неразрешимых парадоксов. Речь также идет об установ-
лении и понимании факторов, обусловливающих динамику, что позво-
лит более точно работать над трансформацией любой системы.
Ключевые слова: деятельность машиностроительных предприятий, 
интеллектуализация, теория хаоса, концептуально-стратегическое 
мышление, управление.
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Koleshchuk O. Ya. Intellectualization of the Conceptual-Strategic Thinking 
in the Management of a Machine-Building Enterprise  

Using the Chaos Theory
The article is aimed at studying the process of intellectualization of the 
conceptual-strategic thinking in the management of machine-building enter-
prises using the chaos theory in modern economic conditions. It is defined 
that asymmetry, non-linearity and chaotic environment require strategic 
management of active, flexible and adaptive intelligent instruments to an-
alyze and respond in a timely manner to internal and external threats and 
challenges. The art of management consists in the ability to use non-linear, 
chaotic processes to achieve the goals of a machine-building enterprise. The 
ability to predict and form the vector directedness of changes, to reveal a 
destabilization of process is a property of managerial professionalism. The 
theory of controlled chaos allows us to focus on self-organization of critical-
ity in the potential points of bifurcation from which begins both the destruc-
tion of structural ties and the introduction of instant efficient managerial 
solutions to overcome crisis states. It is defined that the theory of controlled 
chaos stipulates that in a turbulent world it is impossible to avoid intractable 
paradoxes. It is also about determining and understanding the factors that 
condition dynamics, what make it possible to work more accurately on the 
transformation of any system.
Keywords: activities of machine-building enterprises, intellectualization, cha-
os theory, conceptual-strategic thinking, management.
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Асиметричність, нелінійність і хаотичність се-
редовища вимагають від стратегічного управ-
ління активних, гнучких та адаптивних інте-

лектуальних інструментів для аналізу і вчасного ре-
агування на внутрішні та зовнішні загрози і виклики.

Мистецтво управління полягає в здатності ви-
користовувати нелінійні, хаотичні процеси для до-
сягнення цілей машинобудівного підприємства. 
Вміння спрогнозувати та сформувати векторну на-
правленість змін, виявити дестабілізацію процесу –  
це властивість управлінського професіоналізму. Тео-
рія керованого хаосу дозволяє акцентувати увагу на 
самоорганізації критичності в потенційних точках 
біфуркації, з яких починається руйнування структур-
них зв’язків і впровадження миттєвих ефективних 
управлінських рішень для виходу з кризових станів.

Питаннями використання та впровадження те-
орії хаосу займались вітчизняні та зарубіжні науковці,  
а саме: Ахромеева Т. [1], Лепський В. [3], Малінецький Г.  
[1; 4], Курдюмов С. [1], Прігожин І. та Стенгерс І. [5], 
Хакен Г. [11] та інші. 

Проте питання використання та впровадження 
теорії хаосу переважно розглядалося в макроеконо-
мічних масштабах, а можливості цієї теорії для роз-
витку вітчизняних машинобудівних підприємств  
у сучасних умовах глобалізації економіки є досить ак-
туальним і вимагають подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження процесу інтелек-
туалізації концептуально-стратегічного мислення  
в управлінні машинобудівними підприємствами з ви-
користанням теорії хаосу в сучасних умовах госпо-
дарства.

Створення інноваційної моделі економічної по-
ведінки вітчизняних машинобудівних підприємств 
у турбулентних умовах господарювання – важке за-
вдання. 

Будь-яка система зазнає кризових етапів, які ха-
рактеризуються тимчасовим переважанням однієї із 
сил, що призводить до хаосу, який руйнує попередні 
структури; потім відбувається гармонізація, рівно-
вага відновлюється, але вже в нових, якісно інших 
станах. Прогнозуючи розвиток системи інноваційної 
рефлексії з нелінійної динамікою, нестійкою поведін-
кою, ефектами самоорганізації, наявністю хаотичних 
режимів та біфуркації, динаміка яких залежить від 
початкових умов, що робить довгострокове прогно-
зування складним, необхідно акцентувати увагу на 
обґрунтуванні використання основних положень те-
орії хаосу для локального моделювання процесів.

Створення моделі ефективної стратегічної 
управлінської поведінки – нелегке завдання, адже 
необхідно змоделювати дії поводження споживачів 
та контрагентів, надати можливість процесу самоор-
ганізації вирішувати проблеми, що приведе до ство-
рення моделі, яка точно буде відображати реальність. 
Виходячи з основ теорії хаосу є можливість змоде-
лювати розвиток діяльності машинобудівних під-

приємств, що буде підґрунтям формування «моделі 
польоту» стратегічного управління інноваційністю 
підприємств.

Така модель допомагала б розрахувати ймо-
вірність циклів розвитку або занепаду, встанови-
ти послідовність проведення тієї чи іншої політики 
підприємства, вказати на те, які зміни в поведінці 
можуть привести до більш сприятливого розвитку 
машинобудівних підприємств.

Поняття «хаос» викликає асоціації з безформ-
ністю та чистою випадковістю, яка ускладнює побу-
дову та вирішення концептуальних задач.

Основна ідея Стівена Манна [1; 3; 5] про теорію 
хаосу полягає в принципах, наведених на рис. 1.

Пітер Сенг [3; 5; 11] зазначає, що існує обмеже-
не число таких процесів зворотного зв’язку, які діють 
на будь-якому підприємстві, та називає їх «прототи-
пами систем». У певному сенсі це організаційні екві-
валенти шляхів розвитку теорії хаосу, тобто основні 
«малюнки» поведінки, які постійно виникають на 
всіх підприємствах.

Саме систематична, автоматична якість цих 
процесів пояснює почуття «поза контролем», в якому 
перебувають багато керівників. Не розуміючи «про-
тотипи систем», вони приймають лише якусь частину 
проблеми, а не всю її в цілому.

На вітчизняних машинобудівних підприєм-
ствах завдання управлінців полягає в тому, 
щоб зрозуміти систематичні процеси, які ке-

рують людською поведінкою, й ефективно її викорис-
товувати. Мистецтво розвитку концептуально-стра-
тегічного мислення при управлінні машинобудівними 
підприємствами полягає в умінні доходити до сутнос-
ті проблеми, що полягає в основі змін. Коли управлін-
ці розуміють сутність проблеми та мають концепту-
ально-стратегічне мислення, вони спроможні здій-
снити інноваційно-координувальні зміни. Відповідно 
до теорії хаосу невеликі зміни можуть мати значний 
вплив на фізичні системи. Так, вирішальною концеп-
цією в цій теорії є система «важелів», тобто ідея про 
те, що невеликі, ефективно продумані дії іноді можуть 
викликати значні довгоочікувані поліпшення.

Осмислення та використання «важелів» дозво-
лить системі управління підприємством створити 
таку організацію, що має характеристики, аналогічні 
складним адаптивним системам. Це високодецен-
тралізованна система, в якій при будь-якій кількості 
процесів прийняття управлінських рішень на різних 
рівнях зберігається порядок у всій системі та яка 
постійно адаптується до внутрішніх або зовнішніх 
змін з урахуванням виявлення прихованої динаміки 
складних систем.

Парадигми хаосу та критичності пов’язані з ви-
никненням диспропорційності ефектів, що можуть 
призвести до несподіваних і небажаних результатів, 
якщо ними не управляти. Теорія хаосу стверджує, що 
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Принципи теорії хаосу за Стівеном Манном

Теорія хаосу додається до динамічних систем – систем з дуже великою кількістю
рухомих компонентів

Невеликі зміни будь-яких умов на вході приведуть до дивергентних
диспропорцій на виході

Всередині цих систем існує неперіодичний порядок, за зовнішнім виглядом
безладна сукупність даних може піддаватися впорядкуванню в разові моделі

Подібні «хаотичні» системи показують тонку залежність від початкових умов

Той факт, що існує порядок, має на увазі, що моделі можуть бути розраховані
як мінімум для слабших хаотичних систем

Рис. 1. Принципи теорії хаосу за Стівеном Манном

всякі відхилення закладені в природі складної систе-
ми і що вони здатні до самоорганізації, тобто форму-
ються саме динамічною системою. Складна система 
завжди включає в себе фактори, що виводять її за 
межі стабільності – в турбулентність та переформа-
тування. Відповідно до теорії хаосу внутрішні чинни-
ки трансформації завжди більш значущі для системи, 
ніж зовнішні. Тому всілякі зовнішні санкції, падіння 
цін на сировинні ресурси не можуть виправдати вну-
трішню неефективність складної системи та низький 
рівень управління нею. 

Теорія хаосу дозволяє зрозуміти, що доцільно 
і реально забезпечити не стільки жорсткий 
порядок і стабільність, скільки м’який (що 

стимулює розвиток, а не катастрофічні (здатні зруй-
нувати) зрушення в системі). Іншими словами, краще 
попередити проблемні моменти й усвідомлено-керо-
вано вирішити їх з мінімальними втратами, ніж че-
кати, коли вони збільшаться та стануть небезпечно 
непередбачуваними. 

Стосовно систем і процесів діяльності машино-
будівних підприємств, справжньою метою є форму-
вання такого контексту питань безпеки, який спря-
мований не стільки на досягнення жорсткого порядку 
та непорушності правил, скільки на забезпечення по-
ступового, а не руйнівного напрямку. Теорія керова-
ного хаосу формує наукові основи та можливості, які 
дозволяють пояснити та зрозуміти турбулентність і 
безладність системи існування машинобудівних під-
приємств, що є підґрунтям для формування модель-
ного ряду альтернативних управлінських рішень на 
основі інтелектуалізації стратегічного мислення з ви-
користанням «теорії хаосу» (рис. 2).

Якою стане система існування машинобудівних 
підприємств після трансформації, та чи відбудеться 

вона взагалі, залежить від вибору системою атракто-
ра – якогось фактора-інваріанта, що обумовлює цей 
вибір і виступає орієнтиром для позначення шляху 
подальшої зміни. Такий вибір відбувається в період 
проходження системою точки біфуркації (критич-
ний стан системи, при якому система стає нестійкою 
щодо флуктуацій, і виникає невизначеність: чи стане 
стан системи хаотичним, або вона перейде на новий, 
більш диференційований і високий рівень впорядко-
ваності [1; 5; 12]). Число можливих шляхів розвитку 
системи в такій точці не зводиться до двох (або за-
гинути від зростання ентропії, або знайти яку-небудь 
іншу єдину траєкторію розвитку), а може бути вели-
чезним і обмежуватися тільки числом атракторів, що 
сформувалися (частина з них може бути сформована 
цілеспрямовано) в системі в добіфуркаційний період 
її існування [1; 3].

Урахування цих факторів дозволяє зробити хаос 
феноменом, який піддається управлінню. Як наслідок, 
теорія керованого хаосу набуває інструментального 
характеру. Чітка репрезентація реальності, яка є і яка 
має бути сформована, дозволяє не просто погоди-
ти цілі із засобами, а й пов’язати їх зі стратегічними 
викликами та сформувати більш дієздатні принципи 
стратегії управління інноваційністю підприємств. 

 

Розглянемо поведінку системи інноваційної реф-
лексії з використанням теорії хаосу в полярній 
системі координат, де числа 0,2; 0,37; 0,63; 0,8; 1 

(шкала Харрінгтона) відповідають точкам на площині 
(1; 2π/5), (1; 4π/5), (1; 6π/5), (1; 8π/5), (1; 2π), де перша 
координата – радіус, друга – кут. Початкова стартова 
точка може бути де завгодно, але відображатиме ну-
льову гіпотезу. Вважаючи, що часткові показники вра-
ховують 80% впливу всіх факторів, рухатимемо отри-
мані точки від початкової на відстань, що рівна 4/5 до 
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Нова парадигма стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств

Використання теорії хаосу в стратегічному управлінні інноваційністю
машинобудівних підприємств

Визначення ймовірності циклів розвитку
інноваційності машинобудівних підприємств

Визначення ймоврної
поведінки споживачів

Визначення ймовірної
поведінки контрагентів

Створення моделі ефективної поведінки машинобудівних підприємств

Підґрунтя до формування стратегії
управління інноваційністю

машинобудівних підприємств
в умовах хаосу

асиметричність

нелінійність

своєчасне реагування

аналіз загроз і викликів

Використання хаотичних процесів у створенні моделі ефективної поведінки
машинобудівних підприємств

Прогнозування спрямованості змін та початку дестабілізаційних процесів
на машинобудівних підприємствах

Формування системи «керованого хаосу» на машинобудівних підприємствах

Самоорганізація критичності в потенційних точках біфуркації

систематичні процеси автоматичні процеси

Визначення конкретних проблем
системи

Управління людським
потенціалом 

Управління виробничим
потенціалом 

Вирішення проблем на локальному рівні машинобудівних підприємств

адаптування до змінсаморганізація переформотування

Розвиток концептуально-стратегічного мислення на машинобудівних підприємствах

Формування модельного ряду альтернативних управлінських рішень на основі
інтелектуалізації стратегічного мислення з використанням теорії хаосу

Рис. 2. Схема формування модельного ряду альтернативних управлінських рішень на основі інтелектуалізації 
стратегічного мислення з використанням теорії хаосу

кожної з вершин п’ятикутника. Повторюючи ітерації 
руху від попередньої точки по фактичних даних за за-
даним правилом, отримаємо 160 точок (рис. 3).

Продовжимо процес за допомогою випадко-
вого генератора чисел, що генерує числа від 0 до 1. 
Знаходимо вісім показників складових комплексної 

діагностики інноваційної рефлексії машинобудів-
них підприємств і отримуємо якісний вимір загаль-
них інтегральних показників ступеня інноваційної 
рефлексії машинобудівних підприємств за методом 
Харрінгтона (середня геометрична). При кількості 
ітерацій більше 10000 побачимо самоподібну фігуру-
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315º225º

135º 45º

Рис. 3. Положення точок фактичних загальних інтегральних показників ступеня інноваційної рефлексії 
машинобудівних підприємств у полярній системі координат

атрактор, фрактал (рис. 4), де чітко виділені області, 
які оминули всі точки. 

Таким чином, отримаємо області, де неможливе 
існування інтегральних показників ступеня іннова-
ційної рефлексії при будь-яких композиціях частко-

315º225º

225º

135º 45º

вих факторів. Зокрема, прогнозовані значення оми-
нають діапазони-радіуси від 0 до 0,28; значення, що 
знаходяться всередині кутів (32 + π/5) градусів з вер-
шинами 0,41 (тобто в декартовій системі координат 
точки з діапазону від 0,53 до 0,58 та від 0,75 до 1).

Рис. 4. Фігура-атрактор положення ймовірних прогнозованих загальних інтегральних показників ступеня 
інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств у полярній системі координат
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Це дасть змогу враховувати ймовірний стан 
ступеня інноваційної рефлексії при прийнятті управ-
лінських рішень щодо напрямів розвитку машинобу-
дівних підприємств.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного до-

слідження можна стверджувати, що теорія керова-
ного хаосу орієнтує на те, що в турбулентному світі 
неможливо уникнути нерозв’язних парадоксів. Мова 
також йде про встановлення та розуміння чинників, 
які обумовлюють динаміку, що дозволить точніше 
працювати над трансформацією будь-якої системи.

Теорія хаосу дає нові основи та принципи кон-
цептуально-стратегічного мислення, що забезпечує 
переваги в усьому можливому спектрі її застосування 
в діяльності машинобудівних підприємств.

Можливості теорії хаосу дозволяють перейти 
на більш високий рівень її розуміння: від спостере-
жуваного та неконтрольованого хаосу – до керова-
ного. Справжня цінність теорії хаосу знаходиться на 
вищому рівні – у сфері світогляду та концептуально-
стратегічного мислення. Теорія хаосу змінює підходи 
і методи, за допомогою яких можна розглядати весь 
спектр взаємодій і формування розвитку концепту-
ально-стратегічного мислення при управлінні маши-
нобудівними підприємствами.                  
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