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Крім того, підготовка управлінців має відбуватися таким чином, аби сприяти обміну кад-
рів між бізнесом, державними структурами, громадським сектором, долатиме замкнутість
владних структур.

Отже, нами узагальнено основні сучасні тенденції формування бізнес-освіти, яка сприя-
тиме якісному формуванню інтелектуального потенціалу майбутніх управлінців. Наведений
перелік не є вичерпним, що дає змогу поглиблювати та розширювати знання і переосмислю-
вати потреби в талантах і компетенціях бізнес-еліти.
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Інформаційна складність і високий ступінь невизначеності сучасного бізнес-середовища
підвищує значущість грунтовності та щільної виваженості будь-яких управлінських рішень
як стратегічного, так і оперативного рівня. Підприємець щоденно стикається з проблемою
недостатності власних знань щодо природи, причин і взаємозв‘язків економічних подій, які
утворюють зовнішній бізнес-контекст і тренди світової галузевої конкуренції [1]. У таких
інформаційних умовах практичний досвід та інтуїція, якими здебільшого керуються підпри-
ємці у прийнятті рішень, стають вочевидь недостатньою підставою для вибору раціонально-
го способу дій на ринках і визначення доцільних напрямів розвитку бізнесу. Сукупність під-
приємницьких ризиків формує передумови для розширення кола традиційних управлінських
завдань і набуття специфічних дослідницьких навичок, які стають невід‘ємною складовою
компетентнісного набору сучасного підприємця.

Економічна реальність, що складає предмет досліджень як науковців, так і суб‘єктів під-
приємницької діяльності, є складно структурованим соціальним простором, окремі рівні яко-
го неоднаково доступні для спостереження та усвідомлення індивідом. Т.Лоусон виділяє три
рівні досліджуваної економічної реальності [2]:

• ситуаційний рівень, що сприймається спостерігачем буквально та містить результати
досвіду, вимірів, статистичні дані, що стосуються певної сукупності об‘єктів або характери-
зують їх стани;



25

• феноменологічний рівень, елементи якого є доступними для спостереження як окремі
явища, без контекстного зв‘язку між ними. На цьому рівні спостерігач фіксує окремі явища,
але не сприймає їх як елементи цілісної закономірності;

• структурний рівень, що є недоступним для емпіричного спостереження та утворюється
структурними зв‘язками, рушійними силами, механізмами та тенденціями суспільно-
економічного розвитку.

Три рівні економічної реальності утворюють єдине ціле, але по-різному сприймаються
спостерігачем. Г.Клейнер вважає, що відповідно до цього розшарування визначається пред-
мет цільових економічних досліджень: предметом економічної теорії є структури, механізми
та глибинні тенденції, економічна феноменологія концентрує увагу на окремих феноменах і
фактах, а предметом статистичних досліджень в економіці є кількісні дані, що характеризу-
ють вияви окремих феноменів [3].

Економічні дослідження як функція бізнесу є сфокусованішими, ніж ті, що здійснюються
як професійна науково-дослідна діяльність, яка спрямована на розпізнання універсальних
економічних зв‘язків і закономірностей. Однак, як бачиться, когнітивна складова бізнесу
спрямовує дослідницький процес мікрорівня на вивчення усіх трьох рівнів економічної реа-
льності [4]. Відповідно дослідницькі компетенції підприємця реалізуються як цілісна трирів-
нева система, що призначена для інформаційного узгодження та обґрунтування стратегічних
і поточних рішень.

У спрощеному вигляді когнітивна система дослідницьких компетенцій підприємця відпо-
відає змісту дослідницьких завдань трьох рівнів:

перший — сприйняття та аналіз економічних фактів;
другий — фіксація та аналіз окремих економічних подій і явищ;
третій — ідентифікація причинно-наслідкових зв‘язків економічних подій і явищ, синтез

цілісної картини економічного розвитку.
Цілеспрямоване застосування наведених компетенцій у бізнесі відповідає характеру та змісту

поточних інформаційних потреб та усталених управлінських практик. Зокрема, дослідницькі
компетенції першого рівня реалізуються як аналіз фактів щодо підприємства, ринку та зовніш-
нього макросередовища. Традиційно на цьому рівні дослідження використовують наукові мето-
ди обробки й систематизації даних, аналізу фактів, кількісних економічних вимірів, прогнозу-
вання. Дослідник вирішує завдання групування та аналізу кількісних показників діяльності
підприємства або підрозділу, спостереження та прогнозування динаміки показників, системати-
зації даних для складання звітів тощо. Дослідження ринку на рівні емпіричного спостереження
включає визначення його ємності, середньоринкових цін, темпів зростання ринків, ринкових ча-
сток і кількості підприємств, показників динаміки ринку. Зовнішнє середовище сприймається
дослідником через показники рівня інфляції, курсу валют, кредитних ставок, величин податків,
рівня мінімальних і середніх заробітних плат, інших кількісних характеристик.

Дослідницькі компетенції другого рівня реалізуються методом спостереження окремих
явищ, феноменів, подій. Одним з таких феноменів є конкуренція. Відповідно до потреб біз-
несу, підприємець спостерігає за способом дій фірм-конкурентів у галузі, відстежує основні
стратегії і тенденції глобальної конкуренції, сфери формування конкурентних переваг і спо-
соби їх здобуття. Іншим феноменом, що складає предмет вивчення підприємця, є технології:
напрями розвитку галузевих технологій локального та глобального рівня, новітні матеріали
та сировина, зміст і застосування інформаційних, енергозбережувальних, екологічних техно-
логій у бізнесі. Спостерігаючи ринок як феномен, дослідник не обмежується кількісним ана-
лізом, вивчаються тенденції попиту та смакові переваги споживачів, очікування, споживчі
сегменти, розширення ринкових меж, зростання-спад.

І, нарешті, дослідницькі компетенції третього рівня застосовуються в стратегічних дослі-
дженнях з метою усвідомлення причин бізнес-успіху в нових умовах, тенденцій розвитку
глобальної економіки в цілому та окремих галузей, формування стратегічне бачення на осно-
ві синтезу експертних знань, досвіду та інтуїції. Оцінюючи перспективи розвитку бізнесу,
підприємець має спиратися на результати досліджень структурного рівня, а саме циклічність
економічних процесів, передбачення революційних технологічних змін, управління ризика-
ми, винайдення перспективних напрямів розвитку бізнесу, управління майбутнім.

Отже професійна діяльність у сфері підприємництва включає низку дослідницьких функ-
цій, обумовлених необхідністю постійного моніторингу станів зовнішнього та внутрішнього
бізнес-середовища. Кваліфікована реалізація дослідницьких компетенцій підприємцем пе-
редбачає оволодіння спеціальними знаннями та навичками з організації дослідницького про-
цесу та використання наукового методу в прикладних економічних дослідженнях.
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