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Присяжнюк Д. А. Дизайн-менеджмент як міждисциплінарна діяльність девелоперських компаній у формуванні 

концептуального житлового середовища. У статті здійснено комплексний огляд поняття «дизайн-менеджмент» 

як базової складової успішної девелоперської діяльності з метою вдосконалення системи управління інвестиційними 

проектами та розбудови національної моделі дизайну в Україні. Продемонстровано залежність розвитку 

вітчизняного дизайн-процесу від глобальних тенденцій ведення бізнесу, а також історико-культурних і соціально-

політичних умов національного поступу. Здійснено системний аналіз наукових підходів до дефініції поняття 

«концептуальний дизайн». Визначено роль інновації у формуванні конкурентних переваг девелоперської компанії. 

Запропоновано основні підходи щодо підвищення функціонування українського ринку житлової нерухомості в умовах 

поступового виходу з фінансової кризи.  
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Постановка проблеми. Складна структура 

взаємодії девелопменту і дизайну провокує 

настільки ж складне і суперечливе відношення до 

них на практиці. Очевидно, що суттєвий прорив в 

сучасному дизайн-процесі неможливо здійснити 

виключно в межах девелоперської, архітектурної, 

дизайнерської чи освітянської галузі, бо йдеться 

про системні дії, що повинні бути часткою 

загальних програм розвитку економіки країни. 

Необхідність інтегрування до світового 

економічного простору вимагають від вітчизняних 

девелоперських компаній змінювати фокусний 

пошук конкурентних переваг [1, с.37]. Зростання 

ролі інтелектуальних активів у забезпеченні 

довгострокового успіху підприємств, необхідність 

застосування сучасного управлінського інструмен-

тарію і новітніх дизайнерських технологій ство-

рили об’єктивні передумови посилення ролі ди-

зайн-менеджменту в контексті розвитку житлової 

нерухомості в Україні. Вивчення досвіду українсь-

ких та зарубіжних маркетологів, інвесторів, бізнес-

консультантів, архітекторів, інженерів, дизайн-

менеджерів та дизайнерів, аналіз основних 

показників конкурентоспроможності різноманіт-

них девелоперських компаній, огляд іноземних 

консалтингових підприємств, які працюють в 

Україні та імплементація їх досвіду, ураховуючи 

специфіку українського ринку – актуальні завдання 

у вітчизняному дизайн-процесі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Феномен дизайну у контексті проектної культури в 

українській культурології початку ХХІ ст. став 

предметом фахових розвідок Ю. М. Білодіда, В. Я. 

Даниленка, Ю. Г. Легенького, О. М. Хмельовсько-

го. Теоретичному осмисленню актуальних проблем 

дизайну присвячені роботи В. Л. Глазичева, О. І. 

Генісаретського, В. Р. Аронова, К. М. Кантора, Є. 

М. Лазарєва та ін. Девелопмент житлової нерухо-

мості досліджувався у працях А. М. Асаула, В. Д. 

Шапіро, І. П. Брауде, Н. Г. Ольдерогге, Б. С. Пет-

ровського та ін. Особливості дизайн-менеджменту 

в контексті проектної діяльності, маркетингу та 

бізнес-інновацій висвітлено у монографіях бага-

тьох дослідників, зокрема таких, як Р. Верганті, Д. 

Сінклер, Д. Портман, К. Піотровскі, Р. Мартін, С. 

Емміт, Р. Купер, К. Бест, М. Брюс, Д. Хандс, В. 

Кумар та ін. Проте, незважаючи на широкий 

спектр результатів досліджень вказаних вище авто-

рів, слід визнати, що досі залишаються невирішени-

ми чимало питань, пов’язаних з опрацюванням, 

удосконаленням та впровадженням наукових підхо-

дів, спрямованих на формування принципово нової 

методології еталонної системи проектування елітн-

их житлових комплексів та інтер’єрів квартир на 

основі адаптації інноваційного зарубіжного досвіду. 

Мета статті – проаналізувати феномен дизайн-

менеджменту як базового міждисциплінарного ін-

струменту девелоперських компаній у формуванні 

концептуального житлового середовища преміум-

класу.  

Основні результати дослідження. Вагомість 

дизайну у сучасному просторі постійно зростає як 

вид професійної проектно-художньої діяльності 

активно впливає на художнє, архітектурне, 
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дизайнерське формоутворення. Зберігаючи провід-

ні позиції у створенні предметно-просторового 

середовища людини, дизайн-менеджери розробля-

ють нові іміджеві характеристики, впливаючи на 

ціннісні орієнтації всіх верств населення, проекту-

ючи форми життєдіяльності і спілкування. У зв’яз-

ку з цим, дизайн на сучасному етапі представляє 

собою особливий інтерес як один із можливих 

інструментів збереження і розвитку національної 

культури. Інтегральний характер дизайну як куль-

турного феномена здатний забезпечити взаємо-

зв’язок багатьох сторін культури, продуктивний 

обмін досягненнями між різними регіональними та 

зарубіжними проектами. 

Термін «дизайн» можна також визначити як вид 

ціннісного регулювання людських відносин через 

масову комунікацію маркетингу та торгівлі [4, 

с.49]. В умовах конкуренції на ринку житлової 

нерухомості дизайн використовується як засіб 

підвищення комерційного успіху проекту. Успіш-

ність девелоперської діяльності в значній мірі зале-

жить від ефективного використання дизайн-мене-

джменту в системі управління якістю товарів і 

послуг. Дизайн-менеджмент виконує роль сполуч-

ної ланки між дизайн-мисленням, проектуванням, 

технологією, корпоративним управлінням, бренд-

менеджментом та управлінням маркетингом на 

внутрішньому і зовнішньому рівнях діяльності 

компанії [5, с.93]. Дизайн-менеджмент забезпечує 

підтримку управління дизайном з погляду його 

структури і дизайн-процесу («проектувати об’єкти 

правильно»), а також з точки зору ефективності 

дизайн-результату («розробляти естетичний, фун-

кціональний, екологічний та інноваційний 

продукт»). 

Методологія проектування системи дизайн-ме-

неджменту – це сукупність процедур і технологій 

формування та вдосконалення системи управління 

девелоперською компанією, в тому числі самим 

мультидисциплінарним дизайн-процесом. Найбли-

жчим часом дизайн і дизайнери змінять свої прі-

оритети та перестануть існувати в звичному для 

нас форматі. Їм на зміну прийдуть творчі, 

мультидисциплінарні люди. Саме вони зможуть 

запропонувати кращі рішення для життя та бізнесу. 

Не окремі особистості, а саме групи однодумців 

будуть визначати успіх міст, регіонів, спільнот, 

компаній та брендів. Креативні команди, об’єднав-

шись в групи, зможуть досягнути більшого, аніж 

поодинці. А компанії, не здатні змінюватись та 

адаптуватись до нової багатоканальної реальності, 

зазнають поразки. У зв’язку з цим, девелоперські 

команди все частіше використовують у своїй 

проектній діяльності нове поняття – «Sensemaking» 

(осмислений сценарій дизайн-процесу всередині 

компанії). Дизайн ключових процесів та послуг 

шукає глибинні інсайти цільової аудиторії, 

вивчаючи сценарій користування і закони взаємодії 

зі споживачем. На основі цього констатуємо, що 

сьогодні головною вимогою дизайн-менеджменту 

є створення цінності бізнесу – «Value Creation» [6, 

с.37]. Таким чином, предмет дизайну розширю-

ється до конструювання індивідуального стилю і 

образу світу, синтезування нових культурних, мо-

ральних, соціальних цінностей в проекціях соці-

уму, людської екзистенції. Щоб зрозуміти, що саме 

відбувається зі світовими тенденціями, необхідно 

мати мобільний світогляд, уміло «переключатись» 

на потрібну хвилю креативності, отримуючи нові 

знання і правильно застосовуючи їх в інноваційно-

му веденні бізнесу. Основне завдання сучасних 

теоретиків та практиків дизайну – проаналізувати 

зміни, що відбуваються у сфері вітчизняного ди-

зайн-процесу саме зараз. Щоб дізнатися, як зміни-

ться дизайн-мислення завтра, треба усвідомлюва-

ти, що саме відбувається в політичній, соціальній, 

економічній та виробничій сферах сьогодні.  

Сьогодні ми спостерігаємо, як суспільство пере-

ходить від сучасної глобальної економічної систе-

ми до нової – локальної. Межа між приватним та 

суспільним, онлайн та офлайн практично зникає. 

Інновації стають довгостроковим обов’язком. Інно-

вації майбутнього – це не лише нові про-дукти чи 

технологічні знахідки, але й система управління. 

Це час для важливих позитивних трансформацій в 

усіх сферах нашого життя. І одне із найважливіших 

перетворень сучасного покоління дизайнерів – це 

побудова нової стратегії дизайн-менеджменту, яка 

базуватиметься на: ефективному дизайн-мисленні; 

дизайнізації та екологізації дизайн-продукту та 

креативній економіці.     

Ринок і технології не стоять на місці, а це озна-

чає, що продукти і послуги також повинні постійно 

оновлюватися. Експансія цифрового формату поз-

бавила сучасного виробника поняття «статичний 

продукт». Все оновлюється, у зв’язку з цим процес 

«аналітика-апгрейд» діє постійно і є актуальним 

для бізнесу. Найсильнішу конкурентну перевагу 

отримує бізнес, який в будь-якій ситуації залиша-

ється адаптивним [2, с.74]. Компанії, що викорис-

товують дизайн-менеджмент якраз володіють цими 

характеристиками і, відповідно, стають лідерами 

ринку. Адже дизайн-менеджмент – створювати 

цінності, на яких будується бізнес. Те, в якому 

обсязі, і яким способом дизайн-менеджмент інте-

грований в структуру компанію, залежить від сту-

пеня значимості тієї ролі, яку відіграє дизайн в 

компанії, а також від специфіки галузі, розміру 

компанії, і конкурентної позиції.  

Дослідження нових трендів (англ. 

Trendspotting) – це нова сучасна течія в сфері диз-

айн-менеджменту [6, с.42]. Трендспоттер – це лю-

дина майбутнього, яка з легкістю може поєднувати 

в собі відразу кілька ролей: дослідник і аналітик, 
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підприємець і маркетолог, дизайнер і архітектор, 

девелопер та сценарист майбутніх процесів. Бути 

на декілька кроків попереду – ось запорука 

лідерства. Важливо створювати ідеї, які 

відповідають духу часу, культурного контексту і 

орієнтовані на майбутні потреби. 

Цілком зрозуміло, що дизайн на сучасному 

етапі – це не лише наукова дисципліна, але також і 

хороший бізнес, особливо, коли відомо, як ним 

управляти. При цьому важливо усвідомлювати, що 

дизайн тільки на 2% складається із творчості, а на 

98% – із розрахунку і здорового глузду. І якщо у 

Західній Європі дизайн-менеджмент – це вже 

окрема дисципліна у всіх провідних ВНЗ і 

величезне поле для діяльності професіоналів, то в 

Україні до цих пір проводяться лише жваві 

дискусії на цю тему. 

Тим не менше, дизайн-менеджмент починає все 

більше зацікавлювати не лише професійних учас-

ників ринку нерухомості, але й академічну спіль-

ноту. Та це і не дивно. Адже для багатьох універ-

ситетів – це чудова можливість стати на шлях змін 

і, будучи проактивними, трансформуватися самим 

замість того, щоб просто чекати змін. Це стосуєть-

ся як мистецьких, так і економічних спеціальнос-

тей. Чому? Відповідь проста. Дизайн-менеджмент 

– це своєрідний перекладач для представників двох 

світів: у першому правлять творчість, мистецтво, 

стиль, а в іншому – матеріальні показники, прода-

жі, цифри, час. Дизайн-менеджмент знищує роман-

тичний наліт креативності з процесу розробки 

концептуального дизайну, замінюючи його конк-

ретною дизайн-стратегією, яку можна виміряти, 

оцінити і успішно продати. У підсумку саме 

дизайн-менеджмент перетворює хобі на професію, 

а звичайне заняття – у серйозний бізнес. 

Комерціалізація дизайну, як відомо, пов’язана з 

процесом і специфікою формування міжнародного 

конкурентного ринку. Бізнес-складова дизайну 

формувалася й удосконалювалась, з одного боку, 

під впливом загальних тенденцій розвитку бізнес-

процесів, а з іншого – завдяки концептуальному 

мисленню дизайнера як організатора і керівника 

бізнес-дизайну [7, с.51]. У дизайні на рівні 

менталітету і генезису діяльності закладена, 

зокрема, орієнтація на конкурентну якість продукції, 

послуг, прагнення до доцільної організації і 

реалізації бізнес-діяльності, властиво оперативне 

реагування на ринкові ситуації, вміння їх 

прогнозувати; гнучкий і вишуканий маркетинг, 

прагнення до чіткого визначення потенційних 

споживачів-покупців і своєї ніші в товарному ринку. 

Очевидно, що суттєвий прорив в сучасному 

дизайн-процесі неможливо здійснити виключно в 

межах девелоперської, дизайнерської чи 

освітянської галузі, бо йдеться про системні дії, що 

повинні бути часткою загальних програм розвитку 

економіки країни. Складна структура взаємодії де-

велопменту і дизайну провокує настільки ж склад-

не і суперечливе відношення до них на практиці. 

Підприємства, заощаджуючи на усьому заради 

підвищення прибутковості, ще й ігнорують сьогод-

ні дизайн-менеджмент. Перше, що впадає їм в око 

– це додаткові витрати, а не ефект, який очікується 

за умов використання його методів. Втім, саме 

опора на концептуальний дизайн виявляється 

найчастіше тим вирішальним чинником, який 

дозволяє забезпечити підвищений попит на 

продукцію (послуги) у споживачів, зробити її 

конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. 

Найбільш далекоглядні керівники, які розробляють 

стратегії економічного розвитку підприємств на 

перспективу, звертаються до дизайн-менеджменту, 

свідомо використовуючи його інструменти як 

ефективний засіб отримання високих прибутків. 

Зафіксовано, що девелоперський ринок України 

дещо запізнився у своєму розвитку в маркетинго-

вому плані, і це має об’єктивне підґрунтя у таких 

чинниках: невисокий рівень конкуренції на біль-

шості сегментів; недостатня кількість кадрів (зок-

рема кваліфікованих) для виконання зрослих обся-

гів робіт та, відповідно, недостатній рівень підго-

товки дизайн-менеджерів і власників підприємств; 

висока зарегульованість деяких сегментів галузі. 

Аналітичний огляд сучасного стану галузі надав 

можливість зафіксувати основну тенденцію – орієн-

тація девелоперів на передові зарубіжні аналоги та 

побудова нової моделі дизайн-процесу, що базувати-

меться на дизайн-менеджменті та дизайн-мисленні.  

Застосовувати дизайн-менеджмент в нашій 

країні досить складно, так як індустрія дизайну на 

сучасному етапі достатньою «нова» і перебуває на 

етапі формування. Однак, з іншого боку, це 

створює перспективи для реалізації інноваційних 

стратегій на основі наукових досліджень в області 

дизайн-менеджменту і його ролі в процесі 

девелопменту житлової нерухомості. Таким чином, 

дизайн-менеджмент сприятиме інтенсивному 

зростанню якості національних продуктів та 

системи вітчизняного дизайну загалом [3, с.56].   

Висновки та пропозиції. Варто зазначити, що 

яким би не було майбутнє ринку нерухомості, 

способи, з якими девелопери взаємодіють зі своїми 

клієнтами, змінюються. Традиційні методи проек-

тування змінюються новітніми стратегіями, які ки-

дають виклик інновації та командному оточенню, 

мотивуючи усіх учасників девелопменту трансфор-

мувати свої ідеї в реальний бізнес, надалі розмива-

ючи межу між континентами, культурами і перс-

пективами. Ландшафт дизайн-процесу змушений 

буде в майбутньому трансформувати себе також, а 

дизайн-менеджмент і мультидисциплінарні 

платформи можуть очолити цей процес. 
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Цілком очевидно, що нова ера тотальної 

глобалізації увійде в історію цивілізації як 

переломний час для інформаційно-комунікативних 

та організаційно-правових перетворень. Українське 

суспільство на сучасному етапі здійснює винятково 

важку, багато в чому суперечливу, але історично 

неминучу і вкрай обхідну перебудову. У соціально-

політичному житті – це перехід від авторитарного 

режиму до демократії, в економіці – від адміністра-

тивно-командної системи до ринкових відносин, у 

дизайн-процесі – від «радянської епохи» до сучас-

ного європейського концепту, у девелопменті жит-

лової нерухомості – це початок інноваційного 

ведення бізнесу, у житті дизайнера – перетворення 

із «запрограмованого гвинтика» у самостійний 

суб’єкт з унікальним дизайн-мисленням. 
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Присяжнюк Д. А.  

Дизайн-менеджмент как междисциплинарная деятельность девелоперских компаний в формировании 

концептуального жилой среды. В статье осуществлен комплексный обзор понятия «дизайн-менеджмент» как 

базовой составляющей успешной девелоперской деятельности в целях совершенствования системы управления 

инвестиционными проектами и развития национальной модели дизайна в Украине. Продемонстрировано зави-

симость развития отечественного дизайн-процесса от глобальных тенденций ведения бизнеса, а также историко-

культурных и социально-политических условий национального развития. Осуществлен системный анализ научных 

подходов к дефиниции понятия «концептуальный дизайн». Определена роль инновации в формировании конку-

рентных преимуществ девелоперской компании. Предложены основные подходы по повышению функционирования 

украинского рынка жилой недвижимости в условиях постепенного выхода из финансового кризиса. 

Ключевые слова: дизайн-менеджмент, девелопмент, жилая недвижимость, междисциплинарный подход, 

инновационное дизайн-мышление, концептуальный дизайн квартир, элитное строительство. 

 

Prysyazhnyuk D.  

Design management as an interdisciplinary developer’s activity in conceptual residential design. The aim of this paper is 

to analyze awareness of design management and design thinking in Ukraine, to highlight potentials of these innovative design 

methods and tools to build new organizational capabilities and sustain competitiveness in the challenging business 

conditions, to improve the welfare of society and management and create better environment for living. This paper has 

presented and discussed the need for new approaches on research and management residential real estate market in 

understanding and developing Ukraine with a multi-scientific platform of creative design-management and innovation science 

– a «design inspired innovation concept». Thereby, this critical review is dedicated to innovative design management system 

as a special type of entrepreneurial activity for profit by the transformation of traditional design thinking concept.  

Keywords: design management, development, residential real estate, interdisciplinary approach, innovative design 

thinking, conceptual design, luxury construction. 


