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Менеджмент, як прикладна наука, з моменту свого зародження 
проходить важливу еволюцію визначення власної ролі в забезпеченні 

суспільних інтересів [1]. Це питання має багато аспектів. Зокрема, з 

точки зору економічних інтересів будь-якої країни помітне значення 
має спроможність її національної науково-освітянської спільноти в 

галузі менеджменту відповідати потребам та вимогам її соціально-

економічного розвитку [2].  

В той же час повсякдення наукова увага дослідників менеджменту 
зосереджена на мікрорівні організацій. Об’єктом менеджменту є 

процес управління різними сферами діяльності організацій [3]. 

Безпосередніми споживачами наукових результатів в галузі 
менеджменту є професійні управлінці.  

Це породжує проблему розриву між суспільною місією науки про 

менеджмент та об'єктом її досліджень. Відсутність або втрата цього 
зв’язку становить  суттєву загрозу для нормального наукового 

розвитку та висуває відповідні питання. Яким чином наукові 

результати досліджень в галузі менеджменту є корисними суспільству 

в цілому? Хто та наскільки є зацікавленими в цих результатах? Що 
визначає потреби, запити та очікування споживачів наших наукових 

результатів? Чи не може навіть так статися, що ці наукові результати 

обслуговують вузькі інтереси певної суспільної групи або прошарку, а 
в цілому є шкідливими для суспільства?   

В цьому контексті, мабуть, варто підкреслити, що взагалі 

неможливо розглядати еволюцію теорії менеджменту в світі у відриві 

від історичного процесу розвитку суспільства [4]. Перспективні 
напрямки розвитку теорії менеджменту виникають під впливом 

глобальних соціально-економічних трансформацій, а іноді й криз [2, 5, 

6].  
Пропонованим вирішенням проблеми означеного вище розриву є 

звернення до поняття управлінських здатностей, які дозволяють 

пов’язати поміж собою дослідницькі питання управління на рівні 
окремих організацій та суспільні інтереси. Цей ефект можна пояснити 

їхньою причинно-наслідковою сутністю. Управлінські здатності на 

рівні окремих організацій є результатом синтезу наукової думки, 
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професійної освіти, досвіду експертів та щоденних управлінських 
практик [6–12]. Простими словами, причиною існування 

управлінських здатностей є накопичення людьми, які працюють в 

організаціях, корисних знань з менеджменту. Кращі управлінські 

здатності організацій дозволяють приймати більш ефективні 
управлінські рішення в тому числі в умовах швидких змін та складних 

й непередбачуваних ситуацій. Саме через це згідно ресурсного 

погляду на стратегічний менеджмент управлінські здатності належать 
до ключових джерел забезпечення конкурентних переваг компаній, 

організаційного розвитку та вироблення стратегій [13–17]. Тобто 

наслідком існування управлінських здатностей є успішні, ефективні, 
стійкі, конкурентоспроможні, життєздатні організації та інституції. В 

своїй сукупності вони забезпечують сталий розвиток суспільства [18]. 

Отже, управлінській здатності є основною ланкою причинно-

наслідкового зв’язку між розвитком знань з менеджменту та 
задоволенням суспільних потреб.  

Загальнонаціональна агрегація адекватних управлінських 

здатностей є важливим чинником досягнення суспільних інтересів. Це 
визначає користь управлінських здатностей для суспільства, тобто 

суспільну цінність [19]. 

Статичні управлінські здатності, тобто ті, які відповідають саме 
поточним організаційним потребам, можуть досить швидко 

застарівати та втрачати суспільну цінність з огляду на появу в світі 

нових знань та викликів. Відповідно, постає питання про шляхи 

забезпечення суспільної цінності управлінських здатностей в умовах 
прискорення глобальних змін в сучасному світі. Можна стверджувати, 

що це є викликом національного розвитку в тому числі і для України. 

 Вирішення цього питання передбачає розвиток динамічних 
управлінських здатностей [20–22]. На рівні організацій динамічні 

управлінські здатності базуються на управлінському людському 

капіталі, управлінському соціальному капіталі та управлінській 

когнитивності [20]. Аналогічно, на національному рівні для 
забезпечення суспільної цінності управлінських здатностей 

важливими стають інституціоналізація екосистеми розвитку 

менеджменту [2], а також її спроможність до сприйняття глобальних 
викликів та відповідної адаптації [23].  
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