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довіра до професійної компетентності і соціальної відповідальності керуючого, віра в те, що 
він досить твердий, щоб утілити задумане і досить кваліфікований, щоб зробити це з 
найменшими втратами для колективу. Тобто, бажана наявність в антикризових керуючих 
якихось особистісних рис, що дозволяють йому згуртувати колектив навколо себе і 
мобілізувати його на реалізацію програми реструктуризації. 

Сфера трудових відносин відноситься до найбільш консервативних у системі управління 
підприємством. Як правило, будь-які зміни в області управління персоналом сприймаються 
практично всіма категоріями працівників як погроза традиціям, які встоялися. Заважає і 
консервативність нормативної правової бази, що регламентує  сферу трудових відносин, що 
дозволяє працівникам у відомих умовах саботувати виконання тих або інших 
реструктуризаційних заходів. У зв'язку з цим, технологія впровадження новацій в області 
управління персоналом своїм обов'язковим компонентом повинна мати заходи запобігання 
колективних протестів.  

На етапі підготовки до змін у системі управління персоналом необхідно провести 
діагностику її стану. З урахуванням отриманих результатів важливо визначити, якого роду 
керівництво необхідне для планування і реалізації передбачуваних змін.  

 Отже, підкреслюючи важливість проблеми удосконалення системи управління 
персоналом, необхідно відзначити, що без радикальної зміни пріоритетів на користь роботи з 
персоналом, без відмовлення від старих методів і принципів керування, що досягається 
шляхом удосконалення системи управління персоналом, підприємство зберігає слабкі 
можливості підвищення своєї конкурентоздатності.  
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Постановка проблеми: Сучасні умови господарювання характеризуються: інтеграцією 

економіки; розвитком інформаційного суспільства; формуванням нової системи цінностей; 
скачкоподібними технологічними змінами в усіх сферах господарювання. Прискорення змін 
умов господарювання ставить конкретні завдання перед менеджментом. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій: Аналізом питань менеджменту займається багато вітчизняних та 
іноземних вчених: Б. Тулган вивчає риси сучасних менеджерів та проблеми сучасного 
менеджменту, зазначає можливі шляхи їх розвитку; Г. Хемел та Б. Брін аналізують 
можливості менеджменту у майбутньому; В. Марсель та В. Гербен систематизують моделі 
менеджменту у відповідності до умов господарювання; В. Вавілов аналізує систему вправ 
щодо підготовки менеджерів; І. Адезіс вивчає ефективні стилі менеджменту; П. Барі 
систематизує досвід розвитку навичок менеджерів; Ф. Лалу аналізує структури управління; 
Н. Гуляєва, Т. Ткаченко вивчають вітчизняну систему підготовки менеджерів [1-8, 10]. Але 
невирішеною частиною проблем менеджменту залишається перехід бізнес організацій до 
нових організаційних структур та модернізація навичок менеджерів. Ціль роботи – аналіз 
тенденцій розвитку організаційний структур управління та необхідних навичок менеджерів. 
Завдання публікації: класифікація структур управління та стилів менеджменту, . 
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Основний матеріал дослідження. Інтеграція національного економічного простору у 
світовий призводить до перенасичення ринку товарами та послугами, що в свою чергу 
вимагає від вітчизняних бізнесменів навичок реагування на нові очікування споживачів. 

Гамбургський Інститут діагностики менеджменту (Німеччина) розділив вимоги до 
менеджерів на: 

1) розумові здібності (системне, аналітичне, творче мислення); 
2) ставлення до оточуючих (комунікабельність, наполегливість, здатність працювати у 

команді); 
3) особисті риси (мотивація, гнучкість, надійність); 
4) ставлення до праці (здатність до планування, ініціативність, організаваність). 
Інститут Геллапа (США) виділяє наступні вимоги до менеджера: 
знання справи; 
здоровий глузд; 
впевненість у власних силах; 
високий загальний рівень розвитку; 
здатність доведення справи до кінця. 
Опитування менеджерів у Франції підсумовує, що для успіху: 
40 % - природні дані; 
36 % - неординарність; 
10 % - життєвий досвід; 
8 % - компетентність; 
4 % - авторитет; 
1 % - зовнішні дані. 
Автор вважає, що вимоги до менеджерів визначають організаційні структури управління 

які використовує організація. Організаційні структури управління можно поділити на: 
класичні (функціональний поділ робіт: лінійні, лінійно-функціональні, дивізійні); 
неокласичні (поділ робіт за вимогами споживачів: матричні, проектні, партисипативні). 
Основні вимоги до ефективності роботи менеджерів: 
в класичних структурах управління – це зменшення бар’єрів між структурними 

підрозділами для досягнення спільних організаційних цілей; 
в неокласичних структурах – це швидкий пошук найкращих варіантів вирішення нових 

проблем виконання замовлення. 
Класичні структури характеризуюься переважною роботою менеджерів з підбором 

персоналу у відповідності до чітко прогнозованих завдань, які можна кількісно оцінити. 
Неокласичні структури висувають основні вимоги до оновлння механізмів управлінської 

діяльності. Проблеми, які формують вимоги до сучасного менеджеру: глобальна 
конкуренція; технологічні зміни; стратегічний розвиток бізнесу відповідно до запитів 
споживачів; репутація менеджерів (навички, моральні якості); ціннісні орієнтації працюючих 
(робота як інструмент саморозвитку). Менеджер в неокласичних структурах управління має: 
вирішувати непередбачувані проблеми; встановлювати нові контакти; будувати партнерські 
стосунки з контрагентами бізнесу; залучати нових споживачів; розвивати можливості 
бізнесу; брати соціальну відповідальність; приймати ефективні рішння; прогнозувати 
можливі варіанти розвитку подій; формувати корпоративну культуру. При цьому для 
менеджерів зростає кількість фаторів, які роблять професію непривабливою: стрес; 
ускладнення проблем, які необхідно вирішувати; неоднозначне ставлення суспільства до 
людини в цій професії; скорочення вільного часу менеджерів; невизначеність; 
непередбачуваність результатів з використанням різних методів управління. Сучасний 
менеджер: використовує знання для визначення підходу щодо управління підлеглими, а 
встановлює зворотній зв’язок для їх постійного удосконалення. Тільки за наявності у 
менеджера особистих цінностей та принципів можливе запровадження творчого підходу до 
професії. Навички над якими мають працювати сучасні менеджери: стратегічного мислення; 
реалізація інновацій; володіння новими підходами управління; розвитку підлеглих; 
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управління собою (формування особистих цінностей; постійний особистий саморозвиток; 
встановлення чітких власних цілей; адаптивності; лідерські здібності). 

Для того щоб менеджери бізнесу відповідали вимогам ринку існує потреба у системному 
запровадженні заходів щодо розвитку потенціалу кожного працюючого в організації. 

Основні заходи розвитку навичок менеджерів: 
бізнес-аналітика; 
участь у майстер класах (теми: лідерство; конфлікти та їх вирішення; ); 
участь у виїздних корпоративних тренінгах формування команди; 
запровадження системи моніторингу сучасних методів і технологій; 
атестація фахівців; 
навчання (інформаційні технології в професійній діяльності, системи комунікацій). 
Висновки. Для опрацювання нових навичок у менеджерів існує потреба в системному 

запровадженню заходів щодо розвитку потенціалу кожного працюючого в бізнесі. 
Результатом своєчасної роботи з персоналом є успіх у міжнародній конкуренції за моделлю 
створення додаткової цінності товару. 

Напрями для подальшого дослідження: форми опрацювання навичок менеджерів; 
система взаємодії бізнес структур та освітніх установ; оновлення педагогічних технологій. 
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Сьогодні все більшої ваги набуває проблема пошуку потрібної інформації. Зі збільшенням 

обсягу інформаційних ресурсів постійно зростають вимоги до сучасного інформаційного 


