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Постановка проблеми. Менеджмент підприємницької діяльності за
сучасних умов відображає розвиток людини. Інформаційна економіка підвищує
ефективність прийняття управлінських рішень, сприяє динамічності управління
та зростанню інноваційного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями ролі дослідження
у менеджменті займається багато вітчизняних та закордонних вчених [1-11] але
відкритим залишається дане питання за умов глобалізації та інтеграції
вітчизняного бізнесу до європейського економічного простору.
Мета дослідження – аналіз функції дослідження у менеджменті.
Постановка завдання. Систематизація ролі дослідження в практичній
діяльності менеджера.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективний менеджмент за
сучасних умов потребує використання дослідницького підходу. Глобалізація
ринків висуває вимоги: динамічності, інноваційності, високо кваліфікованості
прийняття рішень менеджерами. Активність у прийнятті інноваційних рішень
менеджерами верхнього рівня є запорукою стабільного функціонування
бізнесу. Виконання менеджером фунції дослідження є основою антикризового
управління та займає більшість його зусиль та часу.
Основний вплив глобалізації на діяльність менеджера:
 ускладнення умов управління;
 складність соціально-психологічних характеристик людини;
 зростання варіантів управлінських рішень;
 постійне своєчасне вирішення потоку проблем розвитку організації;

 обмеженість часу на пошук та реалізацію управлінських рішень;
 зростання ролі прогнозування раптових змін;
 адекватна оцінка та розуміння різних поточних тенденцій.
Дослідження – це функція менеджменту, а також стиль функціонування
системи управління. Реалізація функції дослідження у практиці роботи
менеджера дозволяє:
 якісно підходити до ціле постановки;
 адекватно встановлювати нормативи праці;
 розподілу повноважень та встановлення межі відповідальності;
 підвищити рівень мотивації персоналу;
 знизити витрати на контрольні заходи.
Об’єктами дослідження менеджера є:
1) процеси об’єкта управління;
2) процеси функціонування управління;
3) процеси розвитку управління.
Предмети вивчення управління: організація управління; неформальні
організації та їх лідери; професійність персоналу; механізми мотивації;
використання технологій; економія часу.
Реалізація дослідження в практиці менеджменту потребує від менеджера
творчого підходу та володіння методологією дослідницької діяльності (методів,
прийомів, підходів).
Висновки

з

проведеного

дослідження.

Дослідження

функцій

менеджменту за умов глобалізації дозволило виоремити особливу роль
антикризового управління. Реалізація на практиці антикризових заходів
потребує майстерності проведення досліджень менеджером. Напрямок для
проведення подальшого дослідження: сучасні методи дослідження проблем
менеджменту.
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