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«Людинократія. Створення
компаній, у яких люди —

Про книжку:

понад усе»

Відчуваєте, що в компанії вам не дають розвиватися,
не цінують та забороняють творчо підходити до
проблем? Покажіть цю книжку вашому керівникові чи
HR-директору.
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Проблемою складних організацій і досі залишається
бюрократія та надмірна увага до формальних
процесів, тоді як її працівники часто позбавлені
базових можливостей, щоб себе проявити.
Незадоволені працівники без перспективи для
розвитку транслюються в неефективність та низькі
показники усієї компанії, тож системне розв’язання цієї
проблеми може врятувати від поступового її занепаду.
У цій книжці експерти з менеджменту розкажуть, як
зробити корпоративну культуру та структуру
всередині вашої команди такою, щоб усі були
задоволені та викладалися повністю, привносячи у
свою роботу свіжі ідеї, ентузіазм та лояльність до
роботодавця.

Чим хороша ця книжка:

Про авторів:

- Ламаєте собі голову над тим, як же зробити роботу
своїх працівників комфортною? «Людинократія» дає
відповідь на це непросте запитання.

Ґері Гемел — американський консультант з
питань менеджменту; вже понад 30 років є
викладачем Лондонської бізнес-школи.

- Показує, як прибрати бюрократію з робочих
процесів, а не замінити її іншою.

Мікеле Заніні — співзасновник міжнародної
консалтингової компанії Management Lab. У
минулому — аналітик корпорації RAND та
партнер McKinsey & Company.

- Розповідаєне просто інформацію про «прекрасне
місце роботи», а показує, як вдосконалити його
завдяки аналізу досліджень різних бізнес-моделей.

Відгуки
«"Людинократія" — найбільш прониклива та
інформативна книжка нашої цілеспрямованої епохи.
Вона конче потрібна кожній організації, яка хоче
вижити й процвітати». — Анжела Арендтс, колишня
генеральна директорка компанії Burberry, колишня
старша віцепрезидентка компанії Apple
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