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СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СКЛАДНОСТІ ТА 

ІННОВАЦІЙ 

В основі сучасного управління – реалізація теорія складності  та 

інновацій, програмного забезпечення (ПЗ) та інформаційно-комп’ютерних 

технологій (ІКТ), що є складною адаптивною системою, яка вимагає гнучкості 

та адаптивності до складних умов функціонування організацій. Використання 

потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій у публічному управлінні 

та адмініструванні має сприяти сталості, слугувати ключем до виживання та 

створення креативного середовища управлінського процесу. Дана теорія 

складності та інновацій включає ефективні управлінські теорії, які 

демонструють емерджентну поведінку управлінського істеблішменту та членів 

команди як активних суб’єктів, які утворюють єдине інтегративне управлінське 

ціле. Саме для цих складних умов слід використати теорію методології 

складності, в основі якої синергетична методологія, що здійснює великий 

внесок у сферу гнучкого публічного керування [1, с.108]. Теорія складних 

систем стверджує, що інновації можуть бути лише емерджентним результатом, 

запланувати який неможливо. Основою упровадження теорії складності є 

взаємодія різних рівнів управління зі зворотним зв’язком функціонування, що 

складається з команди професіоналів, діяльність яких базується на цифрових 

технологіях та роботі з інформацією, у контексті якої відбувається взаємодія 

між інноваціями та інформацією [2, с.13-27]. Драйверами  інновацій мають  

бути креативність, знання, мотивація, різноманітність, особистості, що 

знаходяться у просторі між інформацією та знаннями, що породжують 

інновації, які можуть організовуватися, реорганізовуватися або ініціювати 

взаємодію з іншими компонентами складного інформаційного простору, який у 

свою чергу є також складним соціальним організмом. Саме для такого роду 

інноваційно-інформаційної діяльності як складного соціального цілого може 

бути застосована методологія (теорія) Agile-менеджменту як гнучкого, 

адаптивного, відкритого, здатного реалізуватися в складних самоорганізаційних 

системах. Активізація інформаційно-комунікаційних технологій як ключ до 

виживання та фокусування на інноваціях стає першим імперативом сучасного 

управління у контексті теорії складності та інновацій, яке без електронної 

участі не може досягти ефективності та успішно взаємодіяти як команда 

однодумців [3, с.150-158]. Другим імперативом сучасного управління має 
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стати формування цінностей інформаційно-комунікаційних технологій, що 

створюються внаслідок упровадження інновацій, що спеціалізуються на 

креативності, гнучкості та адаптивності. В Україні як країні, яка стоїть «на 

кромці хаосу», має діяти і сформуватися управління у контексті теорії 

складності та інновацій, тому що саме адаптація та інновації слугують розвитку 

людського та соціального капіталу, який врятує Україну, сформує нову основу 

для зародків нової України, яка закладає основи для нових креативних 

індустрій. Основою процвітання України мають стати: 1) проривні (підривні) 

технології як новий тренд, в основі яких здебільшого позитивна конотація, 

зокрема зростання штучного інтелекту (ШІ); 2)  наукові відкриття у комбінації  

з технічним поступом інновацій, які руйнують застарі конструкції та технології; 

3) поява нанотехнологій, які дадуть змогу розшифрувати людський мозок; 4) 

інновації, які заміщують та знищують існуючі технології; 5) людський та 

соціальний капітал як сукупність креативного та інноваційного потенціалу, 

який відкриває комунікаційні системи і поставить перед нами суспільні 

виклики у способи, яких ми ще не могли уявити [4]. Обсяги та швидкість 

цифрових трансформацій безпрецедентні, і аби адаптуватися до них, необхідно 

залучити передових дослідників та новаторів, задіяти весь людський потенціал 

України. З приходом цих змін ми побачимо явища, які лежать далеко поза 

межами сьогоднішніх горизонтів. Ми зможемо запобігти хворобам (типу 

коронавірусу) та долати їх, обходити перешкоди та проникати в таємницю всіх 

таємниць; виявити код існування людини і приховану історію людської 

активності. Сьогодні Україна готується до цієї великої подорожі, кидає виклики 

звичному, реалізує «український секрет» ментальності і позиціонує Україну як 

надзвичайно важливий центр наукових досліджень і розробок, які сприяють 

технологічним змінам. Сьогодні вся цивілізація вийшла далеко за межі, що 

перетнула всі допустимі межі, тому необхідно переглянути світогляд, шаблони 

поведінки та політику, навчитись зазирати далеко вперед, краще адаптуватись 

та розумніше планувати своє теперішнє і майбутнє, щоб прийти до сталої 

системи, а для цього формувати сучасне управління у контексті теорії 

складності та інновацій, щоб успішніше управляти та збільшувати показники 

людського добробуту. 
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