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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОСИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Економічне процвітання, економічний розвиток в кінцевому
рахунку залежать від мікроекономічної здатності економіки, яка
базується на трьох складових, а саме, по-перше, на
конкурентоспроможності компаній – як місцевих, так і дочірніх
підприємств мультинаціональних коропорацій, по-друге, на
якості національного бізнес-середовища та, по-третє, на зрілості
економічних кластерів [1]. Всі ці складові спираються на один
спільний чинник, а саме управлінські здатності (managerial
capabilities) [2-8]. Отже існує прямий зв'язок між
управлінськими здатностями, які є характерними для
національної менджерської спільноти, та станом економічного
розвитку на рівні країни. Менеджерські здатності є драйверами
успішного економічного розвитку країни. В умовах посилення
глобальних змін надзвичайну актуальність набувають динамічні
управлінські здатності [6, 8], що дозволяють, незважаючи на
кризові явища, забезпечувати стійкість підприємств та, як
результат агрегації, сталість національної економіки.
З огляду на значення управлінських здатностей для
економічного процвітання, постає питання від чого на
національному рівні залежить їхній стан. Відповіді на це
питання частково простежуються в працях дослідників
менеджменту, які зазначають інституціоналізацію наукових
екосистем [9, 10], появу екосистем підтримки здатностей
мультинаціональних корпорацій з країн, що розвиваються [11],
колаборативні спільноти [12], якість шкіл менеджменту [1],
“царини” професійних експертів [13], мережі знань та спільноти
практиків [14], глобальні фірми професійних послуг [15]. Коли
додати до цього переліку спеціалізовані медіа платформи та
конференції, то всіх їх можна розглядати як елементи
інституціоналізації екосистеми професійного менеджменту.
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Цей причинно-наслідковий зв’язок є важливим зокрема для
дослідження еволюції теорії менеджменту як прикладної науки,
спрямованої на потреби економічного розвитку суспільства. В
своїй основі прикладні науки мають за місію створення знань,
які розвивають відповідні сфери професійної діяльності [16].
Наукові знання в галузі менеджменту покликані обслуговувати
громадськість відповідно до економічних та соціальних цілей
індустріального суспільства [17]. Отже, науковий пошук в галузі
менеджменту спрямований на розробку нових знань, цінність
яких полягає в забезпеченні необхідного рівня управлінських
здатностей суспільства ефективно досягати соціальноекономічні цілі свого розвитку.
Як висновок, менеджмент, як прикладна наука, робить
корисний внесок в накопичення суспільством критичної маси
управлінських здатностней, які відповідають національним
інтересам та актуальним соцільно-економічним потребам, саме
за умови свого включення в інституціоналізацію адекватної
екосистеми професійного менеджменту в країні.
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ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
З початком війни велика частка підприємств молочної
промисловості країни внаслідок бомбардування, проведення
активних бойових дій та тимчасової окупації територій зазнали
великих проблем, що спричинило їх зупинку, порушення
налагоджених логістичних систем постачання, дефіцит робочої
сили, проблеми з реалізацією продукції на ринках.
Молокопереробні підприємства, що мали змогу працювати,
приймали молоко на переробку та почали постачати свою
продукцію ЗСУ, як гуманітарну допомогу населенню, а також
змінили асортимент продукції на сир, сухе молоко, масло та
молоко тривалого зберігання. Підприємства молочної
промисловості стали надавати перевагу сировині з молочно644

