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5 ТЕЗ АННИ ВЛАСОВОЇ ПРО
КОМПЕТЕНТНІСТЬ У БІЗНЕСІ ТА
ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ
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Засновниця і директорка школи HRM, радниця Адміністрації
Президента України Анна Власова розповіла під час жіночого
бізнес-сніданку, організованого ТОВ «Юридична компанія
«Ейч.Ді.Партнерз», про професіоналізм і компетенцію в
підприємництві. Tvoemisto.tv занотувало найважливіше.
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ФОТО: ЗДОРОВ-ИНФО

СТАРТАП ЛЬВІВСЬКИХ
ВИНАХІДНИКІВ ОЦІНИЛИ У 7
МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

Дуже часто люди прикриваються словом «професіоналізм» як
листочком з фігового дерева. Це слово стало своєрідним брендом, а
його значення знають далеко не всі. Справжній професіонал повинен
любити людей, ставитись до них по-людськи. Тоді клієнти будуть самі
приходити й радити вас іншим.
Справжнього професіоналізму в роботі вас не навчать в
університетах чи на тренінгах, він закладений в глибині ваших
людських якостей. Не можна прикритися дипломом про вищу освіту і
сказати, що ви професіонал, якщо у вас немає емпатії до вашого клієнта.
Це і називається компетенцією.
27 БЕРЕЗНЯ, 14:51

СУДОВУ СПРАВУ ЩОДО
ЗАБУДОВИ У ПАРКУ
«ЗНЕСІННЯ» ЗАТЯГУЮТЬ. НОВІ
ДЕТАЛІ
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5 ТЕЗ АННИ ВЛАСОВОЇ ПРО
КОМПЕТЕНТНІСТЬ У БІЗНЕСІ ТА
ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ

Зрозуміти, чим вона важлива, допоможе еволюція капіталів:
1. 100 років тому домінував промисловий капітал. Головне в ньому – це
інвестиції в основні виробничі фонди (шахти, заводи) і безкоштовний
доступ до сировини. Так і з’явився капіталізм.
2. З часом погляди на суспільство і життя змінилися, знайшлись
підприємці, які започаткували торговий капітал. Основне в ньому – це
транспортні засоби та доступ до клієнтів. Чому радянська промисловість
не вижила? Вона мала доступ до виробничих фондів і сировини, але не
цікавилась клієнтами.
3. Домінування фінансового капіталу – це доступ до фінансових ресурсів і
їхніх регуляторів.
4. У США останні 30-40 років домінує сервісний капітал. Щоб заробити на
сервісі (будь-якому ресторані, спа-салоні, магазині тощо) потрібно
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володіти якістю послуг, а щоб послуги були якісними, потрібно найняти
висококваліфікований персонал. Висококваліфікований персонал – це
працівники, орієнтовані на клієнтів.
5. Індустріальна революція (інформаційна) призвела до захоплення влади
інформаційним капіталом. Якщо інформаційний капітал прийшов до
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влади, це не означає, що на торговому чи промисловому капіталі не
можна заробляти. Просто їхній вплив мінімальний, і заробіток також буде
мінімальним. Для заробітку на інформаційному капіталі потрібні інновації.
Щоб були інновації потрібно мати креативних співробітників, які здатні
створювати нове.
Особистісна риса працівника, орієнтованого на клієнта: емпатія до
людей та бажання допомогти. Головне в сервісному капіталі –
особистісно-поведінкові компетенції. Коли ви вкладете гроші в ресторан і
через деякий час закриєте, не витримавши конкуренції, це говорить про
те, що гроші є, а немає особистісно-поведінкових компетенцій, тобто ваш

Погода 28.03.17, вдень
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вологість: 53% тиск: 740 мм
вітер: 7 м/с, західний

на сьогодні завтра 10 днів в інших містах

працівник підібраний за іншими особистісними якостями.
Читайте також: Хто пропонує – той і виграє конкуренцію
Щоб заробляти в різному бізнесі, важливо дотримуватися таких
принципів:
Коли ви берете нову людину на випробувальний термін –
випробовуйте її. Справжнє обличчя людини проявляється в умовах
стресу. Установки, позиція, переконання, ставлення до клієнта, до роботи,
ставлення до себе, до грошей, – ці всі якості знаходяться глибоко, і, щоб
витягнути їх на поверхню, людину потрібно випробовувати.
Вибирайте ту сферу роботи, яка вам цікава. Людина, якій не цікава її
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робота, не зможе бути компетентною, знання не будуть засвоюватися, це
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те ж, що саджати чорнобривці в асфальт. Без знань не буде навичок, які
допомагають заробляти гроші. Також не беріть людину на роботу, якщо
вона не любить її. Не можна брати абикого, і потім намагатись вкласти
непотрібні йому знання.
Бізнес – це не про те, як взяти гроші і втратити їх, а про те, як їх
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заробити. Кваліфікований персонал забезпечує клієнтів, клієнти
допомагають персоналу мати зарплату, а засновникам бізнесу приносять
дохід. Тому дуже важливо підібрати команду професіоналів, які люблять
свою роботу, які мають людське ставлення до людей та хочуть їм

угруповань
«ЛНР» і «ДНР»:
ціна життя
(відео)

умову, за якої
віддасть
контроль над...

допомогти. І не важливо, в якій сфері: сервісу, інформації, торгівлі чи
промисловості.
Читайте також: Як правильно мотивувати працівників? Ключові
Афіша фільмів на KINOafisha.ua.

поради експерта. Відео

Погода в Украхні та Світі на Sinoptik.ua.

Повний виступ Анни Власової дивіться у відео:

лавные головні за день на UKR.NET.
Купуй авто у найкращых ділерів на Avtosale.ua.

Бізнес-сніданок. Анна Власова - директор школи HRM

Підготувала Олеся Шеремета
Партнерська публікація
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Монеты Украины
ТЕГИ:
Анна Власова, жіночий
бізнес-сніданок Львів,
Юридична компанія
«Ейч.Ді.Партнерз»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Хто пропонує – той і
виграє конкуренцію

Як правильно
мотивувати
працівників? Ключові
поради експерта. Відео

У Львові розповіли, як
позбутись культу
"золотого батона"

Стр. 3 из 4

28.03.2017 11:49

