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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА
Менеджерська робота вподовж історії людства існувала завжди,
адже управління людьми у процесі виробництва було актуальним у
різні часові епохи. Впродовж всієї історії існування менеджменту
сформувалися класичні підходи до реалізації його функцій. Але, з
настанням ХХІ століття, виникає суттєва потреба у змінах.
Технологічні, технічні, економічні, соціальні зміни, власне
глобальні світові зміни формують нові вимоги до роботи менеджерів.
В умовах, коли змінюються норми, менеджер повинен знаходити
інноваційні способи вирішення проблем, з якими зустрічаються
керівники організацій у процесі діяльності. У результаті, спектр
класичних здібностей та навичок, які були притаманні менеджерам,
доповнюється новими компетенціями, необхідними для ефективного
управління.
Для досягнення традиційних цілей (виробництво, прибуток,
ринкова ніша), за класичним підходом менеджерам достатньо було
організувати ієрархічну структуру управління та встановити контроль
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над діяльністю людей. Ситуація змінюється, коли кардинально зростає
використання інноваційних рішень для досягнення високих показників
не більшої кількості, але і якості виробництва, що відображається
на рівні його конкурентоспроможності. У цьому випадку менеджери
повинні володіти набором навичок, які допомагають лідерам мотивувати
людей, використовуючи свій авторитет у процесі отримання вигод з
результатів інтелектуального та фізичного співробітництва.
Інновації в товарах, послугах, системах менеджменту,
виробничих процесах, корпоративних цінових та інших аспектах
організації забезпечують компанії зростання, зміни та процвітання.
У довгостроковій перспективі без інновацій не зможе вижити ні одна
компанія. У сучасному світі відбиваються, технології, економіка,
держава та суспільство постійно змінюються, а менеджери зобов’язані
допомагати своєму організації просуватися вперед у невипереджених
умовах, використовуючи гнучкість та інноваційність.
Новаторський менеджмент, не заперечення значень класичних
принципи, використовує нові принципи (рис. 1), які повне вчителюють
особливості сучасної економіки: глобальність процесів та явлень, ріст
невизначеності, рисків та конкуренція на ринках ресурсів та готової
продукції.
Принципи менеджменту

Класичні

Інноваційні

Спеціалізація

Різноманітність

Стандартизація

Конкуренція

Власна ієрархія

Делегування повноважень

Директивні вказівки

Заохочення ініціативності

Автократія

Самоорганізація

Рис. 1. Класичні та інноваційні принципи менеджменту
Джерело: авторська розробка на основі [1]
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Класичне розуміння традиційного менеджменту засновано на
поділі процесу управління з функцій. Виходячи зі складу функцій,
класичне зміст менеджменту визначається як управлінська діяльність,
що передбачає бачення перспектив, планування діяльності організації,
передбачення результатів, розпорядження ресурсами, координацію дій
людей в процесі здійснення діяльності та контроль над її результатами.
За минуле ХХ століття економіка зазнала значних змін. Змінився
і менеджмент, поступово набуваючи сучасного змісту, відповідно
змінилися і його характеристики:
- відокремлення самостійних напрямків менеджменту
(інноваційного, корпоративного, логістичного та інших);
- формування нових функцій менеджменту(розвиток етики і культури менеджменту, соціальної відповідальності, змін, інтелектуального
творчого процесу управлінських рішень, інтелектуального лідерства,
управління командами та проектами тощо);
- нестабільність і динамічність зовнішніх та внутрішніх умов,
що зумовлюють постійну адаптацію роботи менеджерів з метою
досягнення визначених цілей і необхідності проводити організаційні
зміни;
- радикальна зміна відносин між керівництвом і персоналом,
що сприяє становленню лідерів, які можуть вести людей за собою
до виконання поставлених цілей, використовуючи сильні сторони
особистості і знання кожного члена колективу;
- зростання уваги до чинників ризику, які в сучасній економіці
стають пріоритетними в прийнятті управлінських рішень [2].
Менеджмент з подібними рисами, істотно відрізняється від
класичного уявлення про менеджмент (рис. 2):
- лояльністю до працюючих;
- високий ступінь відповідальності;
- ефективні організаційні комунікації;
- необхідність створення атмосфери, що сприяє розкриттю
особистості;
- залучення співробітників до процесу управління;
- чутливість до змін у навколишньому середовищі;
- задоволеність співробітників результатами праці;
- перехід від авторитарного керівництва до лідерства;
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- пріоритетність споживчих переваг;
- етичність бізнесу і менеджменту;
- високий ступінь довіри до людей;
- бачення перспектив розвитку організації;
- високе значення особистості менеджерів [3].
Менеджмент

як система

як процес

вплив суб’єкта на об'єкт з чітко визначеною метою або
механізм досягнення мети
- виконання певної сукупності специфічних видів
діяльності - управлінські функції (планування, організації,
мотивації, контролю);
- процес прийняття та реалізації управлінських рішень;
- процес переробки і вироблення інформації та процес
комунікацій, що пов'язує складові системи управління.

Рис. 2. Класична сутність менеджменту
Джерело: авторська розробка на основі [4]

Таким чином, актуалізується завдання дослідження ключових
аспектів, які дозволять зробити працю менеджерів у сучасних умовах
максимально адаптованою до умов сьогодення.
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