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ПРОФЕСІЙНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДОМЕНЕДЖЕРАЗ ПИТАНЬ
РОБОТИ З КАДРАМИ

У ролі адміністратора менеджер виконує свої повноваження для забезпечення руху
системи у відповідності до цілей організації та суспільства в цілому.

Виконуючи адміністраторську функцію менеджер розробляє та реалізує кадрову
політику, зокрема, комплектує штати, здійснює добір, навчання, розставлення та
переміщення кадрів. До того ж, менеджер реалізує усі функції управління. Особливу роль
при цьому відіграє стратегічне планування та контроль.

Керівники за допомогою методів управління впливають на процес досягнення
поставлених перед організацією цілей на всіх його етапах — планування, організації,
мотивації та контролю.

Контроль в діяльності менеджера повинен відповідати вимогам:
" контроль повинен бути постійним;
" контроль повинен бути об'єктивним (не повинен залежати від особистих симпатій

або антипатій менеджера по відношенню до підлеглих);
" контроль не повинен бути тотальним (оскільки це губить у робітників всіляку

самостійність, а також схильність до ініціативи);
" контроль повинен здійснюватися відкрито (підлеглі повинні знати, хто їх

контролює, у якій формі та якими засобами реалізується контроль);
" контроль повинен бути економічним;
" контроль не повинен розглядатися як форма особистого відношення

менеджера;
" контроль є проявом уваги до робітника (хто не контролює, той не

цікавиться досягненнями свого персоналу);
" результати контролю повинні бути доведені до виконавців.
В основі стратегічної функції полягають планування та прогноз можливих подій як у

сфері діяльності конкретного менеджера, так і стосовно організації в цілому. Реалізація
цієї функції пов'язана, з одного боку, із встановленням найближчих планів, з іншого із
визначенням роботи на перспективу.

Центральним моментом творчого управління персоналом, виходячи з психологічних
аспектів управління, є здібність керівника позитивно впливати на працівників. Це означає, що
його вплив обґрунтований, а підлеглі з розумінням виконують розпорядження.

Методами психологічного впливу на підлеглих є навіювання (умовляння) та
переконання.

Необхідною умовою взаємодії людей у процесі спілкування є зворотний зв'язок, за
допомогою якого людина управляє своєю поведінкою, орієнтуючись на партнера. Зворотний
зв'язок – це процес обміну змістовною та однозначною pеакцією партнера на інформацію i
поведінку один одного.

Керівникам необхідно враховувати індивідуальні потреби працівників, динаміку
структури цих потреб у кожний конкретний період і домінуючі оцінки в системі винагород.
Тільки в цьому разі можна ефективно впливати на трудову поведінку персоналу.
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