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Сьогодення вимагає від спеціалістів не лише глибоких фахових знань, а й вміння 

орієнтуватися у складних життєвих, політичних, економічних процесах, що відбуваються 

у світі. Загострення конкуренції та соціальні обставини примусили керівників займатися 

проблемами «людських відносин», аналізом мотивів, якими керуються підлеглі. 

Одночасно компанії, підбираючи менеджерів, стали більше цікавитись мотивами їх 

діяльності і такими критеріями, як: здатність переконувати; терпимість до інакодумаючих; 

схильність до аналізу соціальних ситуацій та можливих соціальних наслідків 

господарських рішень; бажання і здатність до подальшого навчання, динамізм у знаннях і 

позиціях. Керівник  завжди повинен бути здатним сприймати нові ідеї та навчатися.  

На нашу думку, сучасний менеджер повинен виконувати такі ролі: 

- керівника, якщо у нього є влада і повноваження управляти організацією чи 

підрозділом; 

- лідера, якщо у нього є здібності вести за собою інших, використовуючи свій 

авторитет, професіоналізм, позитивні якості; 

- дипломата, якщо у нього є здібності встановлювати контакти з іншими 

(підлеглими, партнерами, клієнтами), вміння запобігати і переборювати внутрішні і 

зовнішні конфлікти; 

- вихователя, якщо у нього є якості згуртовувати людей у команду і спрямовувати 

їхній розвиток у потрібному напрямку; 

- інноватора, якщо в нього є розуміння нового, вміння оцінити «ноу-хау», 

впровадити його в життя; 

- і, нарешті, людини, яка за своїми якостями повинна бути взірцем для інших. 

Найвідоміші менеджери сучасності (Лі Якокка, Френсіс Роджерс, Джек Уелч, Акіо 

Моріта та ін.), управлінські консультанти (Уоррен Бенніс, Том Пітере, Філіп Кросбі), 

представники сучасних шкіл бізнесу (Майкл Портер, Генрі Мінцберг та ін.) малюють 

портрет менеджера високого класу як такого, що: 

- добре знає потреби клієнта і сприяє їх задоволенню; 

- стимулює використання нестандартних підходів, запалює своїми ідеями інших; 

- бере на себе відповідальність тоді, коли інші собі цього не дозволяють; 

- генерує нові ідеї, спрямовані на суттєві зміни; 

- залучає у команду талановитих людей, вміє використовувати потенціал кожного 

члена команди і ставиться до нього як до партнера; 
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- не тільки активно поновлює свої знання та вміння, а й створює умови для 

поновлення знань членами команди; 

- сміливо впроваджує новітні технології; 

- вміло усуває психологічні бар'єри між підрозділами, окремими людьми, створює 

умови для доброзичливих взаємин між ними; 

- формує корпоративну культуру в організації. 

Як бачимо, визначені асами управлінської діяльності компоненти професійності 

менеджера побудовані насамперед на вмінні досягати поставленої мети, творчо 

використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. 

На сьогодні в Україні виробничі досягнення практично не залежать ні від галузі, ні 

від величини підприємства – вирішальну роль відіграє менеджер, його здібності та воля. 

Для України проблема підготовки успішних менеджерів, які вміють ефективно 

взаємодіяти з іншими людьми, є вельми нагальною. 

В новому тисячолітті, сповненому жорсткої конкуренції, необхідно вести людей до 

цілі, не командуючи ними, а запалюючи, надихаючи їх. Компаніям потрібні менеджери-

лідери, які повинні бути наповнені енергією, заряджати нею інших, вміти приймати 

рішення й особливо доводити ідеї до успішного завершення. Треба вміти розробляти не 

план дій, а знаходити ключову ідею, яка дасть можливість кожному виявляти творчість, 

неординарний підхід, і водночас об'єднуватиме всіх, а також формувати цілі на рівні мрії, 

для того щоб провокувати людей на пошук нестандартних рішень. 

Практично всі керівники успішно діючих компаній, відомі менеджери зі світовим 

іменем підкреслюють, що результати діяльності управлінця багато в чому залежать від 

ефективності міжособистісного спілкування, вмінь організовувати спільну діяльність 

інших людей. У зв'язку з цим можна сказати, що спілкування є інструментом професійної 

діяльності менеджера. Ефективна комунікація не лише залучить найкращих гравців у 

вашу команду, а й попередить конфлікти та стимулюватиме розвиток нових ідей. 

Оволодіння технічними особливостями різних каналів комунікацій не лише спростить та 

пришвидшить саму комунікацію, а й зробить її більш зрозумілою. І що найважливіше: 

ефективна комунікація приводить до зростання продуктивності. Тому цей інструмент слід 

свідомо опановувати. 

В одному з інтерв'ю Джек Уелч, який визнаний одним із найкращих менеджерів ХХ 

століття, сказав: «Швидкість прийняття і реалізації рішень останніми роками стала 

головною рисою, що характеризує як компанію, так і менеджера. Якщо ти хочеш мати 

сьогодні успіх, ти повинен постійно мінятися і підштовхувати до цього підлеглих. Ти 

повинен, спілкуючись з ними, ставитися до них з великою повагою. Тоді вони будуть 

вирощувати з маленького зернятка успішні ідеї». 

Доцільно задуматись над питанням, коли взагалі спеціаліст, що закінчив певний 

навчальний заклад, стає менеджером у повному розумінні цього слова? Зрозуміло, що не 

тоді, коли отримав диплом про здобуття вищої освіти. Це відбувається лише тоді, коли у 

нього з’являється відчуття відповідальності за свої дії та за дії інших людей. Менеджеру 

весь час потрібно робити вибір і відповідати за нього. Також менеджер повинен не тільки 

нести відповідальність, а й бути успішним у своїх діях, про що свідчать результати його 

діяльності. Звичайно, для того щоб мати успіх, менеджеру необхідно вміти ставити ціль, 

мати бажання для її досягнення, вірити у свої сили, мати розвинений інтелект та інтуїцію, 

відповідні знання та вміння.  

Отже, враховуючи вище зазначене можна зробити висновок, що складовими 

успішної кар’єри менеджера є праця, старанність, наполегливість, захоплення справою, 

постійний пошук і самовдосконалення, комунікабельність, тощо. Також потрібно 

звернути увагу на те, що світ навколо нас змінюється з неймовірною швидкістю і разом з 

цими змінами змінюються вимоги до менеджера. 


