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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний менеджмент сформувався 
під впливом багатовікової практики, яка на 
основі теоретичного узагальнення лягла в 
основу різних наукових концепцій. Зберігаючи 
базові положення, менеджмент сутнісно і зміс-
товно збагачувався новим досвідом та новими 
ознаками під впливом дії багатьох чинників 
зовнішнього та внутрішнього характеру. Про-
цеси глобалізації, розширення міжнародного 
ринкового простору, швидка динаміка техно-
логічних змін, демографічні виклики, соціалі-
зація й одночасне відчуження певної категорії 
людей у суспільстві призводять до змін, поро-

джуючи як позитивні, так і негативні тенденції, 
які проникають у світ економіки, моралі, іде-
ології й технологій. Усі ці чинники й виклики 
супроводжують еволюційний шлях менедж-
менту і визначають розвиток теорії та прак-
тики сучасного менеджменту. Отже, для ефек-
тивного менеджменту необхідно розглядати 
цілісно філософські й технологічні площини 
його трансформації в історичному розрізі. На 
основі історичного досвіду та розуміння тен-
денцій можна побудувати ефективну й відпо-
відальну систему управління на всіх рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Рівень актуальності досліджуваної проблема-
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тики не зменшується, а навпаки, під впливом 
нових тенденцій набуває іншого забарвлення і 
розширює межі наукового пошуку. Дослідники 
зазначають, що в умовах сучасних реалій 
«менеджмент супроводжується низкою важ-
ливих нових функцій, які багато в чому відріз-
няються, а в деякому своєму прояві доповню-
ють функції традиційного менеджменту» [5]. 
Деякі тенденції, які впливають на еволюцію 
менеджменту, висвітлюють публікації, в яких, 
зокрема, акцентовано на соціогуманістичних 
імперативах [2], інтелектуалізаційних проце-
сах, що призводять до інтелектуалізації сис-
тем менеджменту [4], або виділено основні 
характеристики розвитку сучасного менедж-
менту [1; 5; 7; 8]. Під впливом різних чинників 
змінюються концептуальні напрями менедж-
менту і технологічні схеми, спрямовані на 
розвиток людського чинника [3], формування 
командного стилю менеджменту [6], що також 
є предметом розгляду науковців. 

Незважаючи на широке представлення 
зазначеної у статті проблематики, аспекти 
цілісного трактування й оцінювання еволюцій-
ного шляху менеджменту з огляду перспек-
тиви та синтезу історичного, філософсько-
ідеологічного й технологічного контекстів не 
висвітлюються в повному обсязі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у висвіт-
ленні основних аспектів еволюційного шляху 
менеджменту у взаємозв’язку трьох площин: 
історичної, філософсько-ідеологічної і техно-
логічної та окреслення перспектив його роз-
витку у цьому контексті.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Менеджмент як системна дефіні-
ція формувався протягом тривалої еволюції 
свого розвитку. З огляду на системність і ціліс-
ність, основні аспекти еволюційного шляху 
менеджменту доцільно розглядати через при-
зму історичного, філософсько-світоглядного, 
технологічного контекстів.

Історичний контекст відображає особли-
вості того періоду, в якому проходять про-
цеси і відбуваються певні явища. В еволю-
ційному поступі менеджмент зазнавав змін, 
які віддзеркалювали видозміни суспільства, 
господарської практики, особливостей еко-
номіки. Змінювалася й траєкторія розвитку 
менеджменту, окреслюючи шлях від індустрі-
ального суспільства до суспільства інформа-
ційно-інтелектуального, відповідно до якого 
менеджмент предметно вдосконалювався, 
набуваючи нової, енергоінформаційної при-
роди. Закономірно, що в історичному порядку 

проходили зміни всіх видів людської діяль-
ності, у т. ч. і менеджменту, що призвело до 
поділу менеджменту на різні види: інформа-
ційний менеджмент, інноваційний, командний, 
соціальний, стрес-менеджмент, менеджмент 
змін, екологічний менеджмент та ін. В істо-
ричному відрізку часу постіндустріальне сус-
пільство якісно відрізняється від попередніх, 
що породжує певні проблеми, але й відкриває 
нові перспективи. 

Інтелектуалізація, інформатизація, дина-
міка технологічних змін, поширення кроскуль-
турних відмінностей і створення полікультур-
ного середовища та багато інших викликів 
указують на нові тенденції та окреслюють нові 
ознаки менеджменту. Зазвичай до таких ознак 
відносять: поступове зникнення автократич-
ного стилю управління і традиційної ієрар-
хічної структури, поява подвійної культури як 
наслідок існування об’єктів менеджменту в 
реальному й віртуальному середовищі, розви-
ток колективного лідерства, культури діалогу 
й професійної культури менеджменту, розши-
рення ментального поля в системі менедж-
менту, домінування аксіологічних чинників на 
противагу контрольно-регулювальним, збага-
чення управлінської практики модерними тео-
ріями філософії, психології, соціології, культу-
рології, конфліктології.

Об’єктивні процеси інформатизації і пере-
несення управлінських функцій у віртуальний 
світ призводять до зміни просторово-часових 
масштабів, спрощуючи ієрархічні структури, 
що разом з іншими чинниками стимулює зміни 
у відносинах між суб’єктом і об’єктом управ-
ління та зміщення ролі керівника й виконавця.

В історичному контексті особливістю нашої 
епохи є побудова громадянського суспільства, 
на тлі якого активізується роль людського 
чинника і змінюються моделі управління. Так 
появився партисипативний менеджмент, який 
відображає процеси демократизації в суспіль-
стві. На рівні підприємства це проявляється у 
залученні персоналу до управління, що роз-
виває почуття причетності до спільної справи 
і слугує ефективним мотиваційним важелем 
для самовираження й удосконалення особис-
тості. Дослідники партисипативного управ-
ління стверджують, що «основними умовами 
розвитку партисипативних процесів є: демо-
кратизація соціальних відносин; зорієнтова-
ність загальносоціальних і галузевих цілей 
на розвиток показників людського потенціалу; 
розвиток організаційної культури і перехід від 
бюрократично-ієрархічного до адаптивного її 
типу» [7, с. 252].
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Філософсько-світоглядний аспект відо-
бражає ціннісні параметри діяльності, ідеоло-
гічне підґрунтя, на основі якого формується 
нова візія, визначається місія, постають мета, 
цілі та нові завдання і, як наслідок, розвива-
ється самосвідомість на певному ціннісному 
просторі. Сьогодні практики й управлінці як на 
макро-, так і мікрорівнях уже розуміють роль 
ідеологічного підґрунтя в менеджменті і пере-
конуються у важливості ролі світоглядного 
чинника в успішних трансформаціях.

Концентрований вираз філософсько-світо-
глядний аспект набуває у появі нових пара-
дигм, концепцій, теорій відповідно до нового 
тисячоліття. Вагомий вплив на появу модер-
них теорій і концепцій менеджменту мають 
соціокультурологічні чинники, оскільки цін-
нісні орієнтації визначають засадничі еле-
менти менеджменту; з огляду на це, логічно, 
що сьогодні нова парадигма менеджменту 
за своєю суттю формується як соціогуманіс-
тична, людиноцентрична. Причому ця пара-
дигма формується на тлі загальної соціогу-
маністичної стратегії розвитку суспільства. Як 
стверджують науковці, «вкрай потрібна нова 
соціогуманістична стратегія паритетного роз-
витку нації і людини як науково-прикладна 
матриця для розроблення ефективного ідео-
логічного інструментарію зміни суспільної сві-
домості» [2, с. 4].

Основний філософський посил нової соці-
огуманістичної парадигми – розвиток людини, 
розвиток відносин, що, своєю чергою, актуа-
лізує й утверджує становлення менеджменту 
творчості, креативного менеджменту, цінніс-
ною установкою яких є сприяння в розвитку. 
Світоглядний аспект – це також перегляд і 
зміна цінностей, поширення гуманістичних 
цінностей, які стануть новими поведінковими 
нормами й на основі яких треба формувати 
завдання менеджменту.

Світоглядний аспект, безперечно, пов'я-
заний із чинником свідомості, яка також під-
дається еволюційним трансформаціям і про-
являється в усвідомленому ставленні до всіх 
процесів і дій у просторовому й часовому 
вимірі та усвідомлення необхідності змін. 
Усвідомлена відмова від культу споживання, 
породженого індустріальною епохою (історич-
ний аспект видозміни), має замінитися ідеоло-
гією розумної доцільності як нової філософії в 
прийнятті управлінських рішень і стратегічних 
орієнтацій.

Філософська основа ціннісних орієнтацій 
менеджменту дає змогу системно й цілісно 
проаналізувати всі прояви розвитку менедж-

менту, які відбувалися в історичному аспекті 
і зумовили можливі напрями його подальшої 
еволюції, враховуючи всі чинники глобаль-
ного й локального масштабів. 

Технологічний аспект як наслідок розвитку 
попередніх конкретизує нові форми, методи, 
інструментарій та механізми менеджменту, 
тобто призводить до структурних зрушень у 
системі менеджменту. Як наслідок, на думку 
науковців, це зумовить «трансформацію меха-
нізму прийняття управлінських рішень на рівні 
підприємства, що передбачає: зміни у про-
цесі менеджменту, структурі персоналу; ево-
люцію організаційної структури підприємств; 
зрушення у вертикальній та горизонтальній 
структурах управління підприємством; зміни 
у доборі кадрів; зв’язках із зовнішнім середо-
вищем; інформаційному забезпеченні; поділі 
праці; процесі формування кадрового капі-
талу та управління персоналом» [4, с. 69].

Відповідно до технологічного аспекту, на 
вищий менеджмент покладається важливе 
завдання – бачити організаційні процеси в 
розвитку, враховуючи не тільки реалії сьо-
годення, а й тенденції майбутнього. Стра-
тегічне мислення, активний інтелект, кри-
тичний розум, інтуїція, передбачення – це ті 
нові компетенції, яких має набувати вищий 
менеджмент. Отже, змінюючись сутнісно, 
менеджмент стимулює зміну формату самого 
менеджера та його ролі в системі управління.

Змістове наповнення основних аспектів 
еволюції менеджменту відображено в табл. 1.

У процесі еволюційного розвитку менедж-
менту кардинально змінився погляд на роль 
людського чинника, що, своєю чергою, при-
звело до змін у системі управління персо-
налом. Сьогодні людина сприймається не 
просто як фактор діяльності, а інтелектуаль-
ний потенціал, здатний приносити додану 
вартість. У цьому сенсі механізм управління 
персоналом повинен радикально модернізу-
вати систему мотивування, заохочуючи роз-
виток талантів і стимулювання примноження 
та передачі знання. У контексті управління 
персоналом як важливого складника менедж-
менту необхідно розвивати навички команд-
ної співпраці, кооперування, культуру колек-
тивної праці, встановлюючи розумний баланс 
між активними й пасивними людьми. На акту-
альність формування командної співпраці 
вказують науковці, зазначаючи, що «прина-
лежність окремого співробітника до «філосо-
фії спільної справи», тобто запровадження 
«духу командності», має величезне значення 
як мотивуючий чинник для підвищення про-
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дуктивності організації у цілому. Розуміння 
менеджерами правил командної гри визна-
чає швидке й ефективне вирішення таких 
проблем, як нечіткий розподіл обов'язків під 
час реалізації проекту, підвищення мотивації 
заняття предметною діяльністю й усвідом-
лення причин низького особистого внеску кон-
кретного члена групи, усунення міжособових 
конфліктів, в яких відбувається зіткнення осо-
бистих мотивів і потреб організації» [6, с. 221].

Крім того, доцільно враховувати широ-
кий діапазон відмінностей між поколіннями 
не тільки у фізичному сенсі, а й емоційному, 
енергетичному, соціальному і ціннісно-орієн-
тованому. І вважливо так провадити політику 
управління персоналом, щоб не виникало 
конфлікту поколінь. Адже, відповідно до тео-
рії поколінь, цінності можуть змінюватися 
кожні 20 років. Об’єктивно, що для покоління 
мілленіалів (Y) цінністю стає свобода вибору, 
що спонукає до розвитку культури свободи як 
нового підвиду в системі організаційної куль-
тури підприємства. Зовсім інші світоглядні орі-
єнтації у покоління, народженого в період гло-
балізаційної активізації і технологічного буму, 
покоління Z (Generation, постміленіали), яке 
потребує особливого мотиваційного підходу, 
уваги до їхньої особистості. Незважаючи на 
притаманний їм індивідуалізм, це покоління 
може творити командну співпрацю за умови 
визнання її корисності.

Культура свободи, стимулюючи розвиток 
талантів, креативності, вміння діяти нестан-
дартно в критичних ситуаціях і знаходити 
ефективний вихід, водночас зобов’язує до 
високої відповідальності. Таким чином, важ-
ливими ознаками менеджменту на всіх рів-
нях у сучасних умовах є поєднання свободи 
вибору з відповідальністю.

Мотиваційним рушієм для нового поко-
ління стає прагнення до вдосконалення й 
самореалізації, що відповідає запитам парти-
сипативного менеджменту. Поява прийдеш-
нього молодого покоління персоналу стиму-

люватиме і появу нових функцій менеджменту 
та модернізацію базових функцій, зокрема 
контролю, регулювання і планування.

Висновки з цього дослідження. Зміни у 
суспільстві локального та глобального масш-
табів вплинули на об’єкт менеджменту, який 
виходить за межі окремої корпорації і стрімко 
поширюється у віртуальний світ доданої 
реальності, й окреслили технологічний аспект 
еволюції менеджменту. Світоглядні зміни в 
суспільстві як відображення процесів суспіль-
ної трансформації під впливом нових культур-
них трендів, глобалізаційних вибухів, розбу-
дови громадянського суспільства окреслюють 
філософсько-світоглядний зріз менеджменту. 
Всі процеси й явища відбуваються в певному 
історичному часі, тому історичний аспект відо-
бражає набуття нових ознак менеджменту та 
його траєкторію змін у контексті видозміни 
суспільства, господарської практики, особли-
востей економіки. У такому цілісному ключі 
відбувається еволюційний процес менедж-
менту і поступово вимальовується якісно 
інша його модель. У цьому процесі важлива 
роль відводиться менеджменту персоналу, 
без якого успішні зміни й зрушення у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства неможливі. 
З огляду на це, подальші наукові дослідження 
доцільно спрямовувати на формування кон-
цептуальних і методологічних засад нової 
моделі менеджменту, адекватної до сучасних 
реалій, та передбачати всі можливі напрями 
його розвитку. Враховуючи багатогранність 
проблематики, доцільно також поглиблено 
вивчати вплив соціокультурного чинника, 
який закладає підвалини гуманістичного 
менеджменту, соціально орієнтованого, де 
культуру відчуження замінить культура залу-
чення і співучасті. Отже, набуває ваги люди-
новимірний дискурс менеджменту, що, своєю 
чергою, призведе до перегляду механізмів 
усього менеджменту і менеджменту персо-
налу зокрема. І в цьому напрямі доцільно сис-
темно продовжувати наукові розробки.

Таблиця 1
Основні аспекти еволюції менеджменту

Основні аспекти еволюції 
менеджменту

Змістове наповнення
(ключові акценти)

Історичний Відображає траєкторію змін менеджменту на тлі видозміни 
суспільства, господарської практики, особливостей економіки. 

Філософсько-світоглядний Відображає ціннісні параметри діяльності, ідеологічне під-
ґрунтя, на основі якого формується місія, постають мета, цілі та 
нові завдання, і утверджує поширення гуманістичних цінностей.

Технологічний Конкретизує нові форми, методи, інструментарій та механізми 
менеджменту.
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