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Пра тое, як, ка лі і на вош та трэ-
ба неш та пе ра крой ваць у ра бо-
це прадпрыемства, рас каз вае 
ства раль нік і са ўла даль нік кан-
са лтын га вай кам па ніі «Bеrnеr 
& Stаffоrd», аў тар збы та вай 
тэх на ло гіі Ва дзім Да зор цаў.
Як зра зу мець, што ў арганізацыі 
на спе ла не аб ход насць пе ра-
мен? Як вы лі чыць, дзе ме на ві-
та і што ме на ві та прый шла па ра 
мя няць? Як за бяс пе чыць уцяг-
ван не су пра цоў ні каў у пра цэс 
змен? Ці рэ аль на зра біць так, 
каб кож ны су пра цоў нік ра зу-
меў сваю ро лю ў пос пе ху кам-
па ніі? На пра мыя пы тан ні па він-
ны быць шчы рыя ад ка зы.

Сіг на лы да пе ра мен мож на па-
дзя ліць на дзве гру пы, лі чыць Ва-
дзім Да зор цаў. Пер шая — ра цы я-
наль ныя: стаг ну юць або па да юць 
про да жы, сы хо дзяць клі ен ты або 
за па воль ва ец ца ды на мі ка іх пры-
цяг нен ня, мя ня юц ца па каз чы кі ця-

куч кі кад раў у ад дзе ле про да жаў. 

Пры чым апош няе не аба вяз ко ва 

азна чае час тую зме ну пер са на лу. 

Ка лі су пра цоў ні кі вель мі доў га пра-

цу юць на ад ным мес цы і ка лек тыў 

не аб наў ля ец ца — гэ та так са ма ня-

доб ра.

5 ці 10 га доў — 
і ў зо ну ры зы кі?

Ёсць адзін вель мі ад чу валь ны 

мо мант — вы га ран не су пра цоў ні-

каў у про да жах. Кі раў ні кі час та не 

хо чуць гэ та га ўсве дам ляць. Спі кер 

лі чыць, што ў та кой на шай пост са-

вец кай рэ ча іс нас ці ся рэд ні жыц цё-

вы цыкл ча ла ве ка на ад ным мес цы 

ў ад ной кам па ніі скла дае пяць га-

доў. Якая з гэ та га на прош ва ец ца 

вы сно ва? Што трэ ба аб наў ляць 

ад дзел про да жаў. А ўя ві це кам па-

нію, па спя хо вую, дзе су пра цоў ні-

кі пра цу юць па 10 га доў? Рэ заць 

прый дзец ца па жы вым. Але гэ та — 

ужо асоб ная гіс то рыя кі раў ніц кай 

сме лас ці і муд рас ці — умець гля-
дзець аб' ек тыў на на рэа ліі. Ёсць 
і вы клю чэн ні, ка лі та кія ста ра жы-
лы вы сту па юць іні цы я та ра мі змен. 
Ка лі кі раў нік асце ра га ец ца та кіх 
сі ту а цый, то пе рад ука ра нен нем 
змя нен няў лепш за ўсё за пра сіць 
біз нес-псі хо ла га і вы свет ліць стан 
кож на га су пра цоў ні ка. Гэ та да зво-
ліць уба чыць лю дзей, якія зна хо-

дзяц ца ў зо не ры зы кі, і з імі лепш 
рас стац ца да па чат ку змен.

Рын ка вае акно 
маг чы мас цяў

Дру гая гру па сіг на лаў аб не аб-
ход нас ці пе ра мен — іра цы я наль ныя. 
«На мой до свед ма гу ска заць, што 
прад пры маль ні кам вар та да вя раць 
сва ёй ін ту і цыі. Бы вае, кі раў нік кам-
па ніі ад чу вае, што вось-вось бу дуць 
ней кія вя лі кія праб ле мы. Ці на ад-
ва рот: па спра ва зда чах вы хо дзіць, 
што ўсё доб ра, але ёсць ад чу ван не, 
што маг ло быць яшчэ лепш, што па-
тэн цы ял клі ен таў, па тэн цы ял рын ку 
не вы ка рыс тоў ва ец ца ў па трэб най 
ме ры. І вось гэ та му па чуц цю дак-
лад на трэ ба да вя раць», — лі чыць 

Ва дзім Да зор цаў. Ёсць так зва нае 

рын ка вае акно маг чы мас цяў, і яно 

ад кры ва ец ца ня час та. Та му, ка лі ў 

кам па ніі сён ня ёсць маг чы мас ці пра-

ца ваць больш ін тэн сіў на і рас ці, іх 
аба вяз ко ва трэ ба вы ка рыс тоў ваць. 
Бо, ка лі акно маг чы мас цяў за чы ніц-
ца, кан ку рэн цыя вы рас це і вы бу дзе-
це зма гац ца ўжо за кож на га клі ен та. 
І атрым лі ва ец ца, што, не да ве рыў шы-
ся ін ту і цыі, мож на стра ціць час, ка лі 
вы маг лі «зняць вярш кі з рын ку».

Ста тус лі да ра 
ў кам па ніі

Пе ра ме ны заў сё ды вы клі ка юць 
су пра ціў лен не пер са на лу. Як пра-
віль на пад рых та ваць клю ча вых су-
пра цоў ні каў?

Пры ват ны біз нес, час цей за ўсё, 
улад ка ва ны аў та ры тар на, на аў та-
ры тэ це кі раў ні ка. Та му пер шы па-
сыл ме на ві та да яго: трэ ба ду маць 
пра ваш ста тус у кам па ніі, трэ ба яго 
ра зум ны мі спо са ба мі за ва ёў ваць. 
Асаб лі ва ў доб ры пе ры яд для біз-
не су. І ка лі на сту па юць цяж кія ча сы, 

вы з да па мо гай свай го аў та ры тэ ту 
мо жа це да нес ці да су пра цоў ні каў, 
што трэ ба ра біць і на вош та. Ства-
ра е це ў іх ней кі воб раз бу ду чы ні. 
Гэ та зна чыць мо жа це пра даць ім 
ідэю пе ра мен. У рэш це рэшт па каз-
ва е це, што вы, як лі дар, ра зу ме е-
це сут насць та го, што ад бы ва ец ца 
ва кол, каб лю дзі вам ве ры лі. На-
ступ ны крок — план змен. Іх трэ ба 
пра ду маць у «шта бе» — як пад час 
вай ны. Так, част ка ра шэн няў бу дзе 
ба лю чая, і пра гэ та трэ ба ад ра зу ад-
кры та ска заць су пра цоў ні кам.

У лю бых зме нах са мае праб-
лем нае — гэ та злом ста рой звыч кі 
і фар мі ра ван не но вай. Вель мі важ-
на склас ці ра зум ны, плаў ны, але 
ня ўхіль ны план іх ука ра нен ня. Лю дзі 
не мо гуць за адзін дзень пе ра бу-

да вац ца. Кож ны ты дзень крок за 

кро кам вам прый дзец ца іх мя няць. 

І ўвесь аў та ры тэт лі да ра за клю ча-

ец ца ў тым, каб вы раз на даць зра-

зу мець ка ман дзе, што да ро гі на зад 

ня ма — ні ў іх, ні ў вас.

Ча му важ ная плаў насць змен? 

Лю дзі па він ны ба чыць пра меж ка-
выя да сяг нен ні. Але тут вель мі важ-
на даць зра зу мець, што яны — гэ та 
пры ступ кі вя лі кай лес ві цы на шля ху 
да агуль най мэ ты. Коль кі ча су за-
пла на ваць на пра вя дзен не змен? 
Прак ты ка па каз вае, што лю дзі пры-
вы ка юць не хут ка — пры клад на 
100 дзён, та кая вось ма гіч ная ліч ба.

Ра бо та «па-но ва му» — 
да аў та ма тыз му

Кі раў нік па ві нен ра зу мець, што 
зме нам лю дзей трэ ба на ву чыць. 
Не вар та спа дзя вац ца, што яны са-
мі раз бя руц ца, пры муць іх. Прос ты 
прык лад. Вы ўка ра ня е це но вую сіс-
тэ му. Су пра цоў ні каў трэ ба на ву чыць 
ёю ка рыс тац ца, а гэ та 10—20 га дзін 
трэ ні ро вак. Уя ві це жыц цё вую сі туа-
цыю. У ва ша га су пра цоў ні ка праз 
паў га дзі ны су стрэ ча з клі ен там, 
ад на ча со ва ў яго зво ніць тэ ле фон 
і пры хо дзіць ліст на е-mаіl. І ў гэ ты 
мо мант яму трэ ба ства рыць карт ку 
клі ен та ў сіс тэ ме. А яму толь кі сён ня 
рас тлу ма чы лі, як гэ та ра біць. І што, 
ён бу дзе гля дзець у ін струк цыю?

Не, у яго па ві нен быць гэ ты пра цэс 
ужо да ве дзе ны да аў та ма тыз му. Та-
му, перш чым па тра ба ваць ад су пра-
цоў ні ка пра цы «па-но ва му», пе ра ка-
най це ся, што ён усё дак лад на за сво іў 
і да вёў свае дзе ян ні да «раз-два». 

Ёсць кі раў ні кі, у якіх па ста ян нае жа-
дан не неш та па леп шыць, па мя няць, 
па спра ба ваць. Гэ та вы дат на, але 
трэ ба ра зу мець, што не ўсе су пра-
цоў ні кі — та кія ж. Трэ ба даць ім час 
па пра ца ваць у спа кой ным рэ жы ме.

Пры му сіць 
ва ру шыц ца

Як пра во дзі лі ся зме ны ў рэ аль-
ных ар га ні за цы ях? Рас ка жам на 
ад ным ці ка вым пры кла дзе. Кам па-
нія «А» шмат га доў зай ма ец ца дыс-
тры бу цы яй пра мыс ло вай сан тэх ні кі. 
Па ўсіх фі нан са вых па каз чы ках гэ та 
па спя хо вая кам па нія, аба рот — не-
каль кі дзя сят каў міль ё наў еў ра ў 
год. Пры гэ тым рос ту ўжо даў но ня-
ма, і кі раў ніц тва ра зу мее, што доў га 

так пра цяг вац ца не мо жа, — трэ ба 

неш та ра біць і па ды маць про даж. 

Але штат пра даў цоў кам па ніі — гэ та 

су пра цоў ні кі, якія тут вель мі даў но, 

яны кан сер ва тыў ныя ў да чы нен ні да 
змен. І та ды бы ло пры ня та ці ка вае 
ра шэн не.

Су мес на з ула даль ні ка мі кам-
па ніі мы вы ра шы лі ства рыць па-
ра лель ны, но вы ад дзел про да жаў, 
па кі нуў шы ста ры. Да мо ві лі ся па дзя-
ліць рэ гі ё ны пра цы (на віч кам ад да лі 
менш пры быт ко вую част ку). Ка лі 
ста лі на бі раць но вых лю дзей, адзін 
з ула даль ні каў пра па на ваў для 
іх ад дзе ла зняць на ват ін шае па-
мяш кан не, каб яны не ме лі зно сін 
фі зіч на  (у ку рыл ках)  са ста ры мі 
су пра цоў ні ка мі. Усё атры ма ла ся 
прос та ідэа льна. Праз тры ме ся цы 
ў па чат коў цаў назіралася ста ноў-
чая ды на мі ка про да жаў. Пры клад на 
праз 4—5 ме ся цаў не ка то рыя з іх 
ста лі пры но сіць та кі ж вы нік, як і 
ста рыя су пра цоў ні кі, якія пра ца ва лі 
з больш пры быт ко вы мі клі ен та мі. 
«Ста ра слу жа чыя» па ча лі да зна вац-
ца пра гэ та па спра ва зда чах, ста лі 
«пад гля даць» за на віч ка мі. У вы ні ку 
праз ней кі час ад бы ло ся аб' яд нан не 
гэ тых ад дзя лен няў і част ка ста рых 
су пра цоў ні каў сыш ла. Але част ка — 
пе ра бу да ва ла ся і ста ла пра ца ваць у 
но вым тэм пе. Уся го гэ тая гіс то рыя 
доў жы ла ся пры клад на год.

На тхніць ідэ яй 
най леп шых

Што зра біць, каб ра бот ні кі ра-
зу ме лі сваю ро лю ў пос пе ху кам-
па ніі? Гэ та аў та ры тэт кі раў ні ка: 

са праўд на му лі да ру мно гія су пра-
цоў ні кі прос та па ве раць і пой дуць 
за ім. Дру гое — на ву чан не. Перш 
чым па тра ба ваць ад су пра цоў ні ка 
што-не будзь, яго гэ та му трэ ба на ву-
чыць і ра зам з ім за ма ца ваць вы нік. 
Трэ цяе — трэ ба ўцяг нуць па спя хо-
вых су пра цоў ні каў у пра цэс змен. 
Пры гэ тым кі раў нік па каз вае, што 
яму важ нае іх мер ка ван не, і яны ў 
та кім вы пад ку менш су пра ціў ля юц-
ца пе ра ме нам. А акра мя та го, яны 
аў та ры тэ ты для ўсіх ас тат ніх, хай і 
аса біс тае стаў лен не да іх не заў сё-
ды доб рае.

Га лоў нае — 
свое ча со ва па чаць

А ця пер пра тры га лоў ныя па-
мыл кі, якія здзяйс ня юць кі раў ні кі. 
Пер шае — яны ра ша юц ца на зме ны 
за над та поз на. Ка лі про да жы па да-
юць — гэ та зна чыць, што час ужо 
ўпу шча ны. Мя няц ца трэ ба, ка лі ўсё 
ста біль на доб ра. Але гэ та і ця жэй 
за ўсё зра біць. Дру гое — кі раў ні кі 
спа дзя юц ца, што су пра цоў ні кі са мі 
пра вя дуць усе зме ны. Але без уцяг-
ван ня кі раў ні ка ні чо га не ад бу дзец-
ца. Трэ цяе — не пад рых та ва насць. 
Нель га «на хра пам» за ты дзень усё 
змя ніць, вы пра цу е це не з пра гра-
май, а з людзь мі, з іх звыч ка мі і на-
ту рай. Та му да змен трэ ба рых та-
вац ца, гэ та доў гая гіс то рыя.

Аў тар вы каз вае ўдзяч насць 
су пра цоў ні кам прэс-служ бы ЗАТ 
«Ін фа парк-пра ект» за да па мо гу ў 
пад рых тоў цы ма тэ ры я лу.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Змя няц ца трэ ба, ка лі ў біз не се ўсё доб ра
Пра па ну ем прад пры маль ні кам не каль кі слуш ных па рад ад вя до ма га ра сій ска га прак ты ка

Да вед каДа вед ка
Ва дзім Да зор цаў — са ўла-

даль нік шэ ра гу па спя хо вых ра сій-
скіх кам па ній, ва ло дае во пы там 
апе ра тыў на га і стра тэ гіч на га кі-
раў ніц тва прад пры ем ства мі, якія 
пра цу юць у сфе ры вы твор час ці, 
дыс тры бу цыі і па слуг. Кі раў ні чы 
во пыт, шы ро кі кру га гляд і ва ло-
дан не су свет ны мі прак ты ка мі ар-
га ні за цыі і па ве лі чэн ня про да жаў 
ад чы ні лі яму дзве ры ў свет біз-
нес-кан суль та ван ня. У са праўд-
ны мо мант Ва дзім з'яў ля ец ца 
вя ду чым кан суль тан там у га лі не 
кі ра ван ня про да жа мі ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі.

Перш чым рас па чаць кан-

фе рэн цыю, да яе ўдзель ні каў 

звяр ну ла ся на чаль нік ін фар-

ма цый на-ана лі тыч на га ўпраў-

лен ня Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Тац ця на Хмель, якая 

пе рад ала пры ві таль нае сло-

ва мі ніст ра ін фар ма цыі Аляк-

санд ра Кар лю ке ві ча, лёс яко-

га са мым шчыль ным чы нам 

зні та ва ны са «Звяз дой».

— Га зе та заў сё ды бы-
ла ма я ком у жур на лісц кай 
дзей нас ці на шай кра і ны, — 

ад зна чыў ды рэк тар Ін сты-

ту та жур на ліс ты кі БДУ 

Сяр гей ДУ БО ВІК. — На 

пуб лі ка цы ях «Звяз ды» ву чы-

лі ся бу ду чыя жур на ліс ты, па 

га зет ных ар ты ку лах у свой 

час ЦК КПБ пры маў па ста-

но вы і важ ныя ра шэн ні. За 

сто га доў свай го іс на ван ня 

«Звяз да» бы ла тым стрыж-

нем, ва кол яко га фар мі ра-

ва ла ся на ша дзяр жаў насць. 

І га лоў нае — бе ла рус кая 
га зе та ні ко лі не здра дзі ла 

род на му сло ву, мат чы най 

мо ве.

Не ад но па ка лен не жур-

на ліс таў-па чат коў цаў пра хо-

дзі ла ў «Звяз дзе» прак ты ку, 

сот ні вы пуск ні коў жур фа ка 

па чы на лі ў бе ла рус ка моў-
най га зе це свой шлях. Сён ня 

мно гія «звяз доў цы» з за да-

валь нен нем дзе ляц ца сва ім 

ба га тым во пы там з бу ду чы-

мі тва ра мі ай чын на га дру ку, 

эфі ру і ін тэр нэт-пра сто ры. 

Ула дзі мір Анд ры е віч, Тац ця-
на Па да ляк, Ле а нід Лах ма-
нен ка з цеп лы нёй ус па мі на-

лі га ды (дзе ся ці год дзі!), якія 
яны пры свя ці лі род най га зе-
це на род най мо ве.

На дум ку ад на го з да след-
чы каў бе ла рус ка га дру ку 
Але га СЛУ КІ, «Звяз да» з'яў-
ля ец ца люс тэр кам як на шай 
гіс то рыі і куль ту ры, так і ўво-
гу ле раз віц ця бе ла рус ка га на-
ро да. «Ні ад на га зе та, ні ад но 
вы дан не на ўсёй еў ра пей скай 
пра сто ры не мае та кой ге раіч-
най гіс то рыі, — пад крэс ліў 
док тар гіс та рыч ных на вук. — 
«Звяз да» фак тыч на ар га ні за-
ва ла ідэа ла гіч ную Пе ра мо гу 
над аку пан та мі ў га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. І сён ня, 
якія б па лі тыч ныя вят ры не 
дзьму лі, якая б эка на міч ная 
сі ту а цыя не скла да ва ла ся ў 
на шай Бе ла ру сі, «Звяз да» 
вы трым лі вае вы пра ба ван не 
ча сам».

Вы клад чы кі Ін сты ту та жур-
на ліс ты кі, якія да лі пу цёў ку ў 
жыц цё не ад на му па ка лен-
ню та ле на ві тых жур на ліс таў, 
пры свя ці лі «Звяз дзе» шэ раг 
на ву ко вых ар ты ку лаў. І дзе ля 
гэ та га на ват не трэ ба бы ло 
ад хі ляц ца ад асноў най тэ мы, 
якой на пра ця гу мно гіх га доў 
зай ма ец ца кож ны з да след-
чы каў. На ша га зе та ста ла на-
го дай для роз ду му як і ў гіс-
та рыч ным пла не, так і ў рэ чы-
шчы куль ту ры, мо вы, між на-
род на га жыц ця... Не за бы лі ся 
на ву коў цы і пра ана лі за ваць, 
як га зе та прад стаў ле на ў ін-
тэр нэт-ася род дзі, акрэс ліць 
асноў ныя тэн дэн цыі ў раз віц-
ці су час на га вы дан ня, ка за лі і 
пра перс пек ты вы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by



Парт нё рыПарт нё ры  

ЛЕ ТА ПІС ГІС ТО РЫІ І СУ ЧАС НАС ЦІ
Да 100-год дзя «Звяз ды» Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ пад рых та ваў збор нік на ву ко вых да сле да ван няў

«Звяз да» пра цяг вае свят ка ваць свой юбі лей. Гэ тым 
ра зам па да ру нак най ста рэй шай што дзён най га зе-
це кра і ны зра бі лі на шы па стаў шчы кі жур на лісц кіх 
кад раў, а так са ма даў нія парт нё ры і сяб ры. Ін сты тут 
жур на ліс ты кі БДУ зла дзіў круг лы стол, пры све ча ны 
ста год дзю «Звяз ды», — «Гіс то рыя кра і ны пя ром пуб лі-
цыс таў». Акра мя та го, на шы ка ле гі з жур фа ка пра вя лі 
шэ раг на ву ко вых да сле да ван няў, якія змяс ці лі пад 
кніж най вок лад кай.


