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1.Функції управління підприємством та організаційна структура
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1. Під управлінням підприємством слід розуміти цілеспрямовану діяльність, яка

представляє собою сукупність методів, засобів і форм ефективної координації

роботи людей (трудових колективів) для досягнення поставлених завдань або

визначеної мети (підвищення результативності виробництва, зростання прибутку

тощо).

Підприємства різняться між собою за розмірами, сферами діяльності,

технологічними процесами тощо. Проте всі вони як мають і загальні риси, з-поміж

яких передовсім треба назвати функції управління — об'єктивно зумовлені

загальні напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне

кооперування спільної праці.

До основних функцій управління відносяться:

1) Планування - функція управління, що визначає перспективи розвитку

економічної системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами,

обраними методами і формами виробництва для досягнення сформульованої мети

у вигляді конкретних планових моделей (розрахунків) завдань і показників з

установленням термінів виконання.

2) Організація - функція управління, метою якої є формування керівної і керованої

систем, а також зв'язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування людей і

знарядь праці з максимальною ефективністю протікання їх спільної трудової

діяльності. Особливість функції організації стосовно інших полягає у тому, що вона є

єдиною функцією, яка забезпечує взаємозв'язок і підвищує ефективність всіх інших

функцій управління. Результатом здійснення функції організації є створення на

основі об'єктивних функцій управління відповідних органів управління; побудова

чіткої структури апарату управління; обґрунтоване формування управлінських

підрозділів; встановлення взаємозв'язків між управлінськими підрозділами;

розстановка управлінських кадрів за функціональною ознакою; розробка

нормативів, методик, технологічних карт тощо.

3) Мотивація - функція управління, яка вказує на комплекс причин, які спонукають

членів трудового колективу до спільних впорядкованих і узгоджених дій для

досягнення поставленої перед суб'єктом господарювання мети.

4) Контроль - функція управління, яка завершує будь-яку діяльність і представляє

собою перевірку, а також постійне спостереження з метою перевірки чи нагляду. Він

найщільніше переплетений з іншими елементами системи управління, відтак за його

допомогою можна визначити, наскільки ефективно працює підприємство. Контроль

не є самоціллю, він лише коригує вироблену стратегію. Метою контролю є

виявлення потенційних можливостей, проблем, надання рекомендацій стосовно

програми стратегічних і тактичних дій щодо комплексного удосконалення

ОПД: Тема 2. Лідерство та управління персоналом https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=70833

Стр. 1 из 12 03.05.2019, 13:04



господарської діяльності підприємства з орієнтацію на прийняту стратегію.

Ці чотири основні функції тісно зв'язані між собою в єдиному процесі управління.

Незадовільне планування чи недосконала організація, так само як і слабка

мотивація праці або поганий контроль, негативно впливають на результати

діяльності фірми в цілому.

Під методами управління розуміють способи впливу на окремих працівників чи

трудові колективи в цілому, необхідні для досягнення поставлених цілей

підприємства. При цьому слід чітко усвідомлювати призначення делегування

повноважень і відповідальності, які несуть всі члени трудового колективу

підприємства. Повноваження об'єднують вище керівництво з нижчими рівнями

працюючих і забезпечують можливість розподілу та координування завдань.

Делегування представляє собою передачу завдань і повноважень особі, яка бере

на себе відповідальність за їх виконання. Делегування є засобом, за допомогою

якого керівництво розподіляє серед співробітників численні завдання. Якщо

завдання не делегується іншим працівникам, керівник змушений виконувати його

самостійно. Отже, делегування є дією, яка перетворює людину в керівника.

Відповідальність - це зобов'язання виконувати поставлені завдання та відповідати

за їх наслідки, відповідальність означає, що працівник приймає всі ризики за

неналежне виконання завдання перед тим, хто передає йому повноваження.

Делегування реалізується лише у випадку прийняття повноважень, проте

відповідальність не може бути делегована. Керівник не може розмежовувати

відповідальність, передаючи її підлеглим. Хоча особа, на яку покладена

відповідальність за вирішення певного завдання, не обов'язково повинна

виконувати його особисто, вона залишається відповідальною за якісне завершення

роботи.

Повноваження - це обмежене право щодо використання ресурсів організації та

спрямування зусиль підлеглих працівників на виконання певних завдань. На

підприємстві межі повноважень визначаються політикою, процедурами, правилами

та посадовими інструкціями, викладеними письмово або переданими підлеглому

усно. Межі повноважень поширюються в напрямку вищих рівнів управління і

визначаються традиціями, культурними стереотипами та звичаями.

Організаційна структура управління визначається також як склад, взаємозв'язки та

супідрядність організаційних одиниць (підрозділів) апарату управління, які

виконують різні функції управління організацією (підприємством).

Теорія та практика менеджменту виробила велику кількість варіантів побудови

організаційних структур управління. Розглянемо найбільш відомі та часто

використовувані типи організаційних структур.

Лінійний тип організаційної структури управління характеризується лінійними

формами зв'язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього

комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці

управління.

У практиці управління лінійна організаційна структура використовується рідко, як

правило, малими та середніми підприємствами, які здійснюють нескладне

виробництво при відсутності широких зв'язків у кооперації.

Переваги та недоліки лінійних організаційних структур управління

Переваги Недоліки
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1. Встановлення чітких і

простих зв'язків між

підрозділами.

2. Єдність і чіткість

розпоряджень.

3. Узгодженість дій виконавців.

4. Підвищення відповідальності

керівника за результати

діяльності очолюваного

підрозділу.

5. Оперативність у прийнятті

рішень.

6. Отримання виконавцями

пов'язаних між собою

розпоряджень і завдань,

забезпечених ресурсами.

7. Особиста відповідальність

керівника за кінцеві результати

діяльності свого підрозділу.

1. Високі вимоги до керівника, який повинен мати

різнобічні знання і досвід з усіх функцій управління

та сфер діяльності, що, в свою чергу, обмежує його

можливості щодо ефективного управління

організацією.

2. Перевантаження інформацією, великий потік

документації, безліч контактів з підлеглими, вищими

та суміжними організаціями.

3. Відсутність спеціалістів з окремих функцій

управління.

4. Невідповідність зростаючим вимогам сучасного

виробництва.

Для сучасного виробництва характерним є поглиблення спеціалізації виробництва

та управління, а реалізація управлінських функцій розподіляється між керівниками

та органами, які передають нижчим рівням управління обов'язкові для них завдання.

Отже, диференціація функцій управління є основою переходу до функціональної

структури управління.

При такому управлінні передбачається, що кожний орган управління спеціалізується

на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання вказівок

функціонального органу в межах його компетенції є обов'язковим для виробничих

підрозділів.

Функціональна організація співіснує поряд з лінійною, що створює подвійне

підпорядкування для виконавців. Подвійне підпорядкування має за мету інтегрувати

функції на кожному рівні управління та спеціалізувати їх за окремими ланками.

Переваги та недоліки функціональних організаційних структур управління

Переваги Недоліки
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1. Висока компетентність спеціалістів, які

відповідають за здійснення конкретних

функцій.

2. Розширення можливостей лінійних

керівників у питаннях стратегічного

управління виробництвом шляхом надання

ряду функцій спеціалізованим ланкам.

3. Можливість централізованого контролю

стратегічних результатів.

4. Відповідність структури обраній стратегії.

5. Більш ефективне управління

підрозділами з повторюваними завданнями.

6. Висока адаптивність до вимог

зовнішнього середовища.

1. Труднощі у підтримці постійних

взаємозв'язків між різними

функціональними службами.

2. Відсутність взаєморозуміння та

єдності дій між працівниками

функціональних служб різних

виробничих дільниць підприємства.

3. Зменшення рівня відповідальності

виконавців за роботу через подвійне

підпорядкування.

4. Порушення принципу

єдиноначальності.

5. Виникнення проблеми

функціональної координації,

можливість виникнення суперництва,

конфліктів.

6. Формування вузької точки зору

менеджменту та вироблення дрібних,

часткових рішень.

7. Перенесення відповідальності за

прибуток на вищі рівні управління.

8. Наявність випадків неправильного

визначення пріоритетів організації

функціональними спеціалістами.

2. Особливості використання методів, а також поєднання функцій управління

утворюють стилі та моделі управління підприємством. Однією з найбільш

відомих є теорія "X" і "У" Д. МакГрегора. Д. МакГрегор визначив передумови

автократичного керівника, на основі чого створив теорію "X", засновану на таких

положеннях:

1. Люди споконвічно не люблять працювати і при будь-якій можливості уникають

роботи.

2. У людей немає честолюбства, і вони намагаються позбутися відповідальності,

надаючи перевагу керівництву собою іншими людьми.

3. Люди прагнуть до захищеності.

4. Для змушення людей працювати необхідно використовувати постійний контроль і

погрозу покарання.

На основі таких вихідних припущень, автократ зазвичай якнайбільше централізує

повноваження, структурує роботу підлеглих і майже не дає їм волі в прийнятті

рішень, прагне спростити мету, розбити її на дрібні завдання, кожному підлеглому

поставити своє специфічне завдання, що дозволяє легко контролювати його

виконання, тобто пильно керує всією роботою в межах його компетенції і, щоб

забезпечити ефективне її виконання, може вдаватися до психологічного тиску,

загрожувати тощо.

Коли автократ уникає примусу, а замість цього використовує систему винагород, він

є так званим прихильним автократом. Продовжуючи залишатися авторитарним

керівником, він піклується про настрій і добробут підлеглих. Він може навіть вдатися

до заохочення їхньої участі у процесі планування завдань, зберігаючи право щодо
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прийняття остаточних рішень.

Ставлення демократичного керівника до працівників відрізняється від ставлення

автократа, що стало приводом для Д. МакГрегора створити теорію "У", яка

базується на таких положеннях:

1. Праця є природним процесом. Якщо умови праці сприятливі, люди не тільки

візьмуть на себе відповідальність, вони будуть прагнути до неї.

2. Якщо люди залучені до виконання організаційних цілей, вони будуть

використовувати самоврядування і самоконтроль.

3. Залучення є функцією винагороди, пов'язаної з досягненням мети.

4. Здатність до творчого вирішення проблем зустрічається часто, разом з тим

інтелектуальний потенціал пересічної людини використовується лише частково.

Завдяки цим припущенням демократичний керівник надає перевагу таким

механізмам впливу, які апелюють до потреб більш високого рівня: потреби в

приналежності, високій меті, автономії і самовираженні, самодостатності.

Демократичний керівник уникає нав'язування своєї волі підлеглим.

Підприємства з демократичним стилем управління характеризуються високим

ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті

рішень і користуються широкими повноваженнями при виконанні завдань.

Пояснивши загальну мету, керівник дозволяє підлеглим самостійно визначитися зі

спектром детальних завдань. Керівник діє як сполучна ланка, забезпечуючи

відповідність цілей виробничої групи цілям підприємства і піклуючись про те, щоб

працівники одержували необхідні ресурси. Він намагається створити ситуацію, у якій

люди до деякої міри самі мотивують себе, тому що їхня робота за своєю природою є

винагородою. Він також сприяє тому, щоб підлеглі розуміли, що саме ним має бути

вирішена більша частина проблем без їх схвалення чи допомоги. Керівник докладає

багато зусиль для створення атмосфери відкритості і довіри з тим, щоб у разі

потреби підлеглі мали можливість звернутися безпосередньо до нього. Щоб

домогтися цього, керівник організує двостороннє спілкування, при цьому залишає за

собою направляючу функцію.

Як показала практика, обидві теорії є досить достовірними, оскільки як прихильники

теорії "X", так і прихильники теорії "У" досягають значних успіхів у бізнесі.

Параметри взаємодії з

підлеглими

Стилі керівництва

Авторитарний Демократичний

прийняття рішень рішення приймаються

одноосібно

рішення приймаються після

обговорення в групі.

спосіб доведення

рішення

накази, розпорядження,

команди

пропозиції, поради

ставлення до

відповідальності

або бере повністю на себе

або повністю перекладає на

підлеглих

колективна відповідальність

ставлення до ініціативипридушувати заохочувати

стиль спілкування «тримає дистанцію» підтримує дружнє

спілкування

характер відносин з

підлеглими

в залежності від настрою манера поведінки з усіма як

з рівними колегами
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ставлення до

морального впливу на

підлеглих

невідворотність покарання –

основний метод

стимулювання

необхідно використовувати

різні методи заохочення і

покарання

Існує дуже цікава класифікація типів керівників організації, запропонована

відомим вченим Д. Кейрсі. Вона заснована на психологічних якостях і

характеризується згадкою грецьких античних імен:

Етиметей. Не відрізняється гострим розумом. Такий керівник має консервативний

характер, враховує всі деталі і подробиці. Не любить ризикувати, не бажає нічого

міняти. Зазвичай має в підпорядкуванні грамотного заступника.

Діоніс. Менеджер такого виду відрізняється умінням приймати рішення в складних

ситуаціях. Відмінно себе показує під час кризи. Однак одноманітна рутинна робота

не його стихія. Успіху досягає лише в разі наявності заступника, який розбирається

в плануванні і точної діяльності.

Прометей. Цей управлінець робить упор на стратегічні завдання. Повністю

занурений в роботу, не любить відволікатися на непотрібні розмови. З персоналом і

заступниками спілкується вкрай рідко, тільки за необхідності. Не любить і не вміє

розслаблятися, працює в режимі 24/7. Успіху зможе домогтися, якщо навчиться

підтримувати людей і допомагати їм.

Аполлон. Такий керівник спрямований на індивідуальне спілкування з кожним

співробітником. Намагається вирішувати всі виниклі особисті та організаційні

проблеми. Іноді бере на себе занадто багато і не встигає зробити в строк. Йому

потрібен помічник, який підкаже, як правильно розділяти відповідальність на всіх.

Хоча є багато переваг в тому, щоб мати власний бізнес, шлях підприємця виглядає

не так райдужно. Багато проблем впливають з мислення підприємця.

Ось деякі з найбільш поширених психологічних перешкод, які утримують

потенційних власників бізнесу від успіху:

1. Фінансовий тягар викликає емоційний стрес

Початок малого бізнесу, як правило, є дорогим. Навіть малий домашній бізнес має

значні витрати. Замість роботи на постійній роботі і прийнятної зарплати з

привілеями, ви берете на себе тягар заробляння грошей для себе.

Віддалена перспектива, коли ваш малий бізнес може почати приносити прибуток,

робить все страшним і паралізуючим.

Суть в тому, що вам потрібна якась фінансова мережа, щоб покрити свої особисті

витрати, як мінімум, в той час коли ви будуєте свій бізнес. Чекати рік або два - це

хороша ідея, але не завжди практична.

Фінансова безпека дасть вам душевний спокій і здатність приймати рішення,

орієнтуючись на довгостроковий успіх та стійкість, а не на якусь безвихідь, яка

приходить від короткострокової вигоди.

2. Особиста вартість вашої компанії

Початок свого власного бізнесу - це дуже особисте підприємство. Коли ваш бізнес

починає розвиватись, легко відчути, що ти успішний. Проблема з прив'язуванням

вашого почуття власної гідності до досягнень вашого бізнесу полягає в тому, що

підприємництво - це тернистий шлях. Бізнес розвивається повільно і приносить

багато проблем.

Замість того, щоб прив'язуватися до успіху в бізнесі, відмічайте свої досягнення за
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межами підприємництва. Коли ви починаєте відчувати низьку самооцінку із

зниженням продуктивності вашої компанії, подивіться на список інших досягнень і

подумайте про інші позитивні аспекти вашого життя.

3. Парадокс досконалості

Інерція є одним з головних ворогів успіху. Як підприємець, ви повинні бути

швидкими. Ви не можете чекати, поки у вас є ідеальний план, щоб почати діяти. Вам

потрібно просто пірнути і піти на ризик.

Приймаючи рішення і відпустивши вашу потребу завжди бути досконалим, ви будете

мати шанс перестрибувати паркани на ідеях "авантюрності".

4. Відсутні суттєві рекомендації

Одна величезна перешкода, з якою стикаються багато підприємців, це коли вони

починають відчувати відсутність формальних вказівок. Коли у вас є традиційна

робота, у вас є список обов'язків, які потрібно виконати, і менеджер, який притягає

вас до відповідальності. Коли ви створюєте свій власний бізнес, ви повинні самі

підіймати себе до більш високого стандарту.

Один простий спосіб направити себе в потрібне русло - це скласти список всіх

заходів, які необхідно виконати для будь-якого конкретного дня, тижня або місяця і

дотримуватися цього графіку. Якщо вам потрібні нові ідеї або ви шукаєте якусь

пораду, шукайте успішних підприємців, яких ви знаєте і поважаєте.

5. Виснаження себе

Середній підприємець працює понаднормово, що може призвести до заохочення

нездорового способу життя. Постійно на бігу, ви в кінцевому підсумку може мати

негативні наслідки для вашої особистої працездатності і продуктивності праці. Крім

того, ви можете не мати часу, щоб спати так довго, як ви хочете. Поєднання цього

способу життя і стресів може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Щоб уникнути цього, необхідно докласти зусиль, щоб інвестувати в себе. Плануйте

свій час, щоб отримати повний нічний сон. Якщо у вас виникли проблеми, регулярно

відвідуйте лікаря. Ваш лікар може взяти на себе відповідальність за здоровий спосіб

життя і переконатися, що ви не нашкодите собі.

3. Управління персоналом і складовою частиною менеджменту. Під управлінням

персоналу підприємства розуміється цілеспрямована діяльність керівництва

підприємства і відповідних підрозділів, що включає розробку кадрової політики й

управлінських рішень щодо керування людьми на підприємстві. Ця діяльність

включає:

— залучення робітників;

— підготовку робітників;

— мотивацію;

— оцінку;

— розвиток колективу;

— переміщення робітників.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і

зовнішніх факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах

макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатного) населення,

загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості,

потенційний резерв робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють
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кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.

Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що

отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної

діяльності.

За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на

чотири категорії:

1. Керівники — це працівники, які організовують виробництво і здійснюють

управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів (директори,

начальники цехів, головні спеціалісти, начальники управлінь, відділів, майстри

тощо), а також їх заступники.

2. Спеціалісти — працівники, зайняті спеціальними інженерно-технічними,

економічними та іншими роботами, здійснюють економічну, організаційну підготовку

виробництва, облік та аналіз його результатів (інженери, конструктори, економісти,

адміністратори, бухгалтери, нормувальники, юрисконсульти, технологи тощо).

3. Службовці — працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації,

канцелярські, деякі адміністративно-господарські роботи (діловоди, агенти,

секретарі-друкарки, обліковці, касири, архіваріуси, креслярі, стенографісти тощо).

4. Робітники — це працівники, які безпосередньо зайняті створенням продукту, а

також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозом пасажирів, наданням послуг

або забезпечують умови для нормального ходу виробничого, процесу. Окрім того, до

робітників відносяться прибиральниці, двірники, охоронці, гардеробники, кур'єри.

Персонал підприємства поділяється за професіями, спеціальностями та

кваліфікацією.

Професія — це вид трудової діяльності, для здійснення якої необхідний певний

комплекс спеціальних теоретичних знань та практичних навичок (наприклад,

слюсар, токар).

Спеціальність — різновид трудової діяльності в межах професії; характеризує

вужче коло виконуваних функцій і передбачає використання спеціалізованих засобів

праці (наприклад, слюсар-інструментальник, слюсар-складальник, слюсар-

ремонтник; токар-револьверник, токар-карусельник, токар-розточувальник). В

кожній галузі є властиві лише їй професії та спеціальності. Разом з цим є наскрізні

професії робітників та службовців, загальні для багатьох галузей.

Кваліфікація — це рівень знань та практичних навичок, необхідний для виконання

роботи певної складності. Кваліфікація робітника визначає ступінь його

підготовленості до виконання ним професійних функцій відповідної складності.

За рівнем кваліфікації робітників підприємств поділяють на чотири групи:

1. Висококваліфіковані — робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо

складні та відповідальні) роботи. Це робітники, які пройшли тривалу (понад 2—3

роки) спеціальну підготовку, володіють глибокими знаннями зі спеціальності, мають

великий практичний досвід, періодично проходять стажування (наприклад,

робітники з обслуговування, з налагодження та ремонту електронного та іншого

особливо складного устаткування, виготовлення інструменту тощо).

2. Кваліфіковані — робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи. Це

робітники, які отримали необхідну підготовку (не менше ніж 1—2 роки) і мають

значний досвід роботи (наприклад, слюсарі, токарі, столяри, електрики, оператори

електронно-обчислювальних машин та ін.).

3. Малокваліфіковані — робітники, які виконують малокваліфіковані роботи. Це
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робітники, для підготовки яких достатньо кількох тижнів і які виконують нескладні

роботи (копіювальники, контролери, ліфтери та ін.).

4. Некваліфіковані — робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні

роботи. Виконання таких робіт не потребує спеціальної підготовки (наприклад,

завантаження та розвантаження матеріалів, продукції; прибирання виробничих,

службових приміщень, територій тощо).

4. Ставлення людини до трудової діяльності визначають різні внутрішні і зовнішні

спонукальні сили. До внутрішніх сил відносять потреби, інтереси, бажання,

прагнення, цінності, ціннісні орієнтації, ідеали, мотиви. До зовнішніх сил відносять

різноманітні методи економічного та морального впливу (стимули), які

використовуються підприємством для підвищення трудової активності працівників.

Таким чином, мотивація представляє собою комплекс причин, які спонукають

працівників до цілеспрямованих дій і є рушійною силою людської діяльності і

поведінки на основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до її здійснення.

Процес мотивації поділяють на чотири основні етапи:

1. Виникнення потреб.

2. Розробка стратегії і пошук шляхів задоволення потреб.

3. Визначення тактики діяльності і поетапне її здійснення.

4. Задоволення потреб й одержання матеріальної чи духовної винагороди.

Коли ви тільки починаєте, ваша команда складається з пристрасних, щасливих

воїнів, які вірять у вашу справу і прибуткове майбутнє бізнесу. Тому, якщо ваша

фірма збирається витратити як мінімум місяць, намагаючись знайти когось, щоб

заповнити вакансію, вам потрібні кращі можливі кандидати. Останнє, що ви хочете

зробити - це витратити на цей процес кілька місяців. Дайте людині з кадрового

діловодства чотири основних атрибути пошуку:

1. Місцеві

2. Економічно ефективні

3. Захоплені

4. Досвідчені

Місцевих працівників, які є палкими буде важко знайти, але це може виявитися

більш вигідним для бренду в довгостроковій перспективі. Місцевих працівників, які є

економічно ефективними, можна знайти, але відтік буде вище. Ви можете

розширити вашу мережу, щоб знайти захоплених робітників, які є економічно

ефективними, але вам, ймовірно, необхідно буде запропонувати їм варіант

віддаленої роботи.

Хороший співробітник має безліч відмінних характеристик, крім знання конкретної

роботи. У той час як різні робочі місця вимагають різних навичок ви можете бути

впевнені, що всі гарні працівники мають схожість в їх умонастроях.

Хороші керівники повинні вміти працювати з різними людьми, навіть якщо вони

можуть просто звільнити. Вони повинні бути в змозі мотивувати відстаючих,

співпрацювати з дратівливими колегами і ладнати із складними співробітниками.

Ось поради з виживання в якості лідера, коли в команді є некомпетентні люди:

1. Чітко і ясно спілкуватися.

Багато що може піти не так, коли відсутня чітка взаємодія в команді. Люди можуть

здогадуватися і часто неправильно про те, що вони повинні робити. Коли виникають
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питання, всі починають тикати пальцями, викликаючи напругу і стрес. Нічого не

робиться в такому токсичному робочому середовищі. Створіть систему зв'язку, яку

кожен зрозуміє. Розкажіть про те, як команда буде обмінюватися інформацією та

обговорювати свої успіхи. Наприклад, нехай співробітники знають, що після кожної

зустрічі або важливої розмови, підводяться письмові підсумки того, що

обговорювалося, і розробляються наступні кроки. Таким чином, кожен може

звернутися до нотаток, коли вони мають потребу в інформації.

2. Документуйте.

Іноді бувають важкі колеги, які завжди викликають проблеми. Замість того щоб

визнати свою провину і шукати  рішення, ці співробітники повертають ситуацію до

аргументів "Він сказав, вона сказала".

Уникніть наслідків цих зіткнень, документуючи все. Як тільки з'являються ознаки

неприємностей починайте записувати подробиці. Якщо є аргумент, у обох сторін

закінчуються суперечки.

Якщо коли-небудь ситуація дійде до вищого керівництва, у вас буде чітка

документація того, що сталося і хто винен. Будьте максимально об'єктивними у

таких ситуаціях. Пам'ятайте, що спокійний підхід завжди буде виглядати більш

раціональним і розважливим.

3. Залишайтеся спокійним.

У кожного є свій переломний момент - лінія, де вони не можуть витримати

спілкування з важкими колегами і вибухнути. Проте великі лідери повинні уникати

перетину цієї лінії. Підтримання хорошого психічного здоров'я необхідно, щоб

залишатися спокійним.

По-перше, знайте, коли робити перерви. За даними дослідження 2015 року,

опублікованого в журналі екологічної психології, у конфліктів більше шансів

відбутися у відкритих офісах. Коли напруженість почне зростати у спільній робочій

області, знайдіть місце, щоб зняти стрес. Це дає час, щоб зупинитися і охолонути,

перш ніж знову зустрітися з дратівливими членами команди.

Інший варіант - це мати відповідну людину для того, щоб висловити розчарування.

Друг, який не працює в офісі - відмінний варіант. Він може забезпечити співчуття або

іншу точку зору в залежності від ситуації.

4. Будьте готові до непростого вибору.

Дослідження бізнес-школи університету Джона Хопкінса Кері виявило, що поведінка

ухиляння одного з членів групи змушує інших працювати більше, ніж якщо б

ухиляння не було. Таким чином, хоча працювати з некомпетентними людьми може

бути дуже дратівливо, врешті-решт, вони можуть поліпшити продуктивність іншої

частини команди.

Завжди враховуйте потреби організації, перш ніж прийняти рішення про те, щоб

припинити боротись із чужими слабостями. Ніхто не любить працювати з важкими

колегами, але це те, що кожен керівник повинен робити. Що ще більш важливо,

лідери повинні вміти робити це професійно. Але лише зосередившись на своїх діях,

а не на чужих, вони можуть успішно керувати командою.

Коли команди починають порушувати строки, роботодавці повинні знати основні

перешкоди, які заважають працівникам. Лідерам потрібна ця інформація, щоб вони

могли реалізовувати зміни, які допомагають командам співпрацювати більш повно.

У липні 2016 опитування VitalSmarts щодо корпоративної культури виявило

невідповідність між тим, як роботодавці і працівники сприймають конкурс. У той час

як лідери говорять, що вони цінують роботу в команді на робочому місці,
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співробітники говорять, що вони вірять, що роботодавці дуже хочуть бачити як

співробітники конкурують один з одним.

Отже, давайте поглянемо на деякі з найбільших перешкод для роботи команди, які

роботодавці можуть прибрати аби покращити співпрацю на робочому місці.

1. Використовувати візуальні ефекти в режимі реального часу.

Щоб ефективно функціонувати в команді, робітники повинні зрозуміти, як вони

функціонують в межах загальної картини. Почніть відстежувати дані про

продуктивність і ділитися ними з співробітниками, оскільки ці дані розвивають більш

глибоке розуміння того, як співробітники вписуються в компанію. Співробітники

визнають, що це важливо для їх продуктивності. 72% працівників сказали, що їх

продуктивність буде кращою, якщо менеджери скорегують зворотний зв'язок.

Демонстрація співробітникам їх ролі може мотивувати і надихати їх на те, щоб

підвищити власну ефективність. Зворотний зв'язок також дозволяє працівникам

бачити їх прогрес. Роботодавці можуть використовувати аналіз продуктивності в

реальному часі і ініціювати конструктивний діалог з працівниками. Обговорення

проблем повинно бути постійним явищем, так працівники можуть вирішувати

потенційні проблеми роботи в команді.

2. Заохочувати рішенняорієнтоване мислення.

Як команди реагують, коли виникають проблеми? Який настрій працівників? Чи

члени команди відчувають, ніби вони зводять кінці з кінцями і просто гасять пожежу?

Співробітники повинні шукати рішення і залишатися позитивним, особливо коли тиск

високий. Команда, яка страждає від негативізму і песимізму, більш схильна до

недотримання термінів. Оптиміст думає про те, як долати труднощі, а не про те як

скаржитися на блокпости.

Співробітники повинні співпрацювати і протистояти цим перешкодам, питаючи, що

буде найбільш продуктивним в даний момент. Викликайте оптимізм, коли виникають

проблеми, розділяйте велику проблему на дрібніші, більш керовані завдання. І,

нарешті, приймайте колективне рішення про те, як кожна людина внесе свій внесок

в новий підхід.

Грамотне делегування обов'язків - це ключ до поліпшення взаємодії. Навчіть

керівників і менеджерів узгоджувати свої призначення із сильними сторонами

співробітника і завжди давати докладну інструкцію про те, як рухатися вперед.

Налаштовуйте співробітників на успіх.

3. Реалізувати прозорість.

Коли людина не довіряє своєму роботодавцю, вона схильна до песимізму або її

продуктивність може знизитися. Коли компанії є прозорими, приходять прості

рішення. Тому краще поділитися важливою інформацією, такою як показники

ефективності та звіти про прогрес. Ця практика не тільки вчить відповідальності,

але і показує повагу і довіру.

Прозорість полегшує узгодження проектів і завдань, тому що велика картина - це

очевидно для всіх. Коли великі компанії здійснюють зміни - такі як злиття або

майбутнє придбання - співробітники і керівництво можуть обговорити, як найкраще

підготувати і виконати ефективний план.

4. Почати визнання співробітників.

Програми розпізнавання співробітника є відмінним інструментом, щоб надалі

залучати і мотивувати працівників - вони можуть допомогти підвищити

задоволеність роботою та забезпечити високу продуктивність. Коли колеги
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підносять своїх товаришів, кожен відчуває себе мотивованим і зіграність

поліпшується. Це підтверджує те, що колективні зусилля кожного індивідуума

можуть принести успіх в більш широких масштабах.

Питання для самоконтролю:

1. Сутність основних функцій управління підприємством

2. Переваги і недоліки різних типів організаційних структур управління

3. Характеристика основних стилів управління

4. Типи керівників за Д. Кейрсі

5. Найбільш поширені психологічні перешкоди для підприємців

6. Персонал підприємства: визначення та класифікація

7. Основні елементи управління персоналом
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