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командного менеджменту. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше 

запропоновано систему підтримки прийняття управлінських рішень для 

оцінки рівня здатності працівника підприємства до командного способу 

роботи, що дозволяє спростити та прискорити процес створення 

високоефективної команди на підприємстві. В роботі здійснено формування 

заходів з підвищення ефективності управління підприємством на основі 

командного менеджменту; встановлено, що до найбільш ефективних заходів 

підвищення командної взаємодії належать наступні: розвиток командних 
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шляхи та напрями вдосконалення системи менеджменту підприємства, які 

стануть в нагоді не тільки для оптимізації управлінської системи в обраній 

організації, але будуть корисні і для вивчення менеджерами інших 

підприємств. 

Ключові слова: менеджмент, командоутворення, інформаційні 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Характерною рисою сьогодення є все більше 

поширення командного способу управління підприємствами, який поступово 

витісняє методи традиційного менеджменту. Дійсно, належність окремого 

співробітника до філософії загальної справи, тобто вироблення духу 

командності, має величезне значення як мотивуючий чинник для підвищення 

продуктивності організації в цілому. 

На сучасному етапі розвитку систем управління персоналом команди 

стають все більш популярними в результаті розвитку передових 

інформаційних технологій, а також підвищеної уваги до системи 

комплексного управління якістю і процесів організаційного навчання. Ці 

тенденції в організаційному розвитку привели до перенесення акценту з 

поведінки окремих менеджерів та робітників на діяльність 

багатофункціональних управлінських команд і робочих груп, зосереджених 

на комплексних проблемах і завданнях. 

Не дивлячись на те, що спостерігаються тенденції до зростання 

потреби в командному способі роботи, на більшості сучасних підприємств 

можливості такого способу організації управління використовуються не в 

повній мірі. Основною причиною цього є недостатня освіченість керівників 

підприємств у питаннях формування та використання ефективних команд. 

Зважаючи на це, проблема оптимізації системи управління організацією на 

основі «командного менеджменту» є актуальною. 

В даній роботі розглядалося питання оптимізації системи управління за 

рахунок впровадження командного менеджменту у відділі продажу на 

прикладі підприємства АТ «Гідравліка», яке займається розробкою, 

виготовленням та продажем гідрообладнання для мобільних машин. 

Кількість співробітників компанії – біля 400 чоловік. 
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Метою дослідження є удосконалення системи управління 

підприємством за рахунок впровадження методів командного менеджменту. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Провести аналіз теоретичних аспектів командного підходу до 

управління підприємством та окреслити сучасні підходи до формування 

управлінських команд. 

2. Провести аналіз систем оцінки ефективності роботи працівників 

підприємства. 

3. Здійснити оцінку ефективності роботи системи управління на основі 

командного менеджменту на підприємстві та ідентифікувати основні 

проблеми, що виникають при її застосуванні 

4. Дослідити питання формування заходів з підвищення ефективності 

управління підприємством на основі командного менеджменту та визначити 

найбільш ефективні з них, що сприяють розвитку командного способу 

роботи. 

5. Запропонувати найбільш перспективні шляхи удосконалення 

системи командного управління підприємством. 

6. Розробити систему підтримки прийняття управлінських рішень для 

оцінки рівня здатності працівника підприємства до командного способу 

роботи, що дозволить спростити та прискорити процес створення 

високоефективної команди на підприємстві. 

Об’єкт дослідження – процеси командоутворення на сучасних 

підприємствах. 

Предмет дослідження – система управління персоналом підприємства 

машинобудівної галузі (АТ «Гідравліка»), що базується на принципах 

командного менеджменту. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених в роботі завдань було 

проведено з використанням методів теоретичного аналізу, методу обробки 

даних за допомогою сучасних комп’ютерних технологій та ін. 
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Під час дослідження автор спирався на фундаментальні праці 

зарубіжних і вітчизняних вчених, спеціалізовані видання, матеріали преси, 

інформацію з мережі Інтернет та інші джерела, в яких розглядаються 

проблеми формування та функціонування управлінських команд на різних 

підприємствах України та зарубіжних країн.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Вперше запропоновано систему підтримки прийняття управлінських 

рішень для оцінки рівня здатності працівника підприємства до командного 

способу роботи, що дозволяє спростити та прискорити процес створення 

високоефективної команди на підприємстві. 

2. Здійснено формування заходів з підвищення ефективності 

управління підприємством на основі командного менеджменту; встановлено, 

що до найбільш ефективних заходів підвищення командної взаємодії 

належать наступні: розвинення командних ефектів, зрозуміле та чітке 

формулювання мети команди, покращення соціально-психологічної 

обстановки та створення заходів з мотивування робітників. 

Робота складається з анотації, вступу, 3-х розділів, висновків, списку 

використаних літературних  джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 

складає 89 стор., в тому числі 19 рисунків, 10 таблиць, список з 54 

найменувань використаних джерел на 6 сторінках, 2 додатки на 4 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ  

КОМАНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1. Теоретичні аспекти командного підходу до управління на 

підприємстві 

 

Командний підхід – це принцип управління організацією, головною 

метою якого є досягнення максимальної ефективності при роботі в команді. 

Команда, що зосереджена на ефективності і строго дисциплінована є 

найбільш універсальною організаційною одиницею, здатною до вирішення 

найскладніших задач. 

Командний менеджмент – це відносно новий підхід до управління, який 

набув широкого поширення в світовій практиці лише в середині минулого 

століття. Розглянемо історичні передумови його появи. 

Про ефективність роботи в команді фахівці замислювались дуже давно. 

Для ряду країн робочі команди, в їх сучасній інтерпретації, мають глибокі 

історичні та культурні корні: ієрархія управління в Японії, цехові об’єднання 

ремісників, мануфактури в Західній Європі та ін. Багато фахівців в області 

менеджменту відправною точкою в історії розвитку теорії і практики робочих 

команд вважають початок промислової революції, коли потреба 

промисловості в освіті стала очевидною і необхідною. Це пояснюється тим, 

що освіта є одним із найважливіших факторів, що визначають рівень 

конкурентоздатності як країн в цілому, так і окремих фірм, а також і тим, що 

саме освіта є одним із важливих моментів в концепції робочих команд. 

Практично з середини ХVІІІ століття компанії вимушені були навчати 

своїх робітників роботі з машинами, механізмами, виконанню конкретних 

виробничих функцій. Найбільш авторитетною в цей період вважалась 

німецька система освіти. Німецькі робочі мали гарну загальну і технічну 

підготовку, могли працювати на складному обладнанні, здійснювати більш 
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строгий контроль якості.  

На початку ХІХ століття задоволення потреби в навчанні персоналу 

стало реалізоване завдяки освітнім програмам. Однією з перших «бізнес-

шкіл» в США була школа, створена в Нью-Йорку фірмою Grand Masonіc 

Lodge. В 1830 році університет штату Колумбія почав пропонувати свої курси 

для людей, що зайняті в бізнесі. Пізніше подібні курси з’явились і в інших 

університетах. Очевидно, що все це сприяло появі науки про управління на 

початку ХХ століття. 

Бурхливий розвиток освітніх програм в 20-х роках ХХ століття співпав 

у часі зі становленням класичного менеджменту. І хоча постановка окремих 

принципів управління адміністративної школи суперечить концепції робочих 

команд (наприклад, принцип «скалярного ланцюга», що висунутий 

А. Файолем), деякі з цих принципів (в першу чергу, принцип «корпоративної 

єдності») відображають і сучасний стан питання. Можна стверджувати, що до 

1930 року питання важливості навчання, розвитку професійних навиків і 

мотивації було сформульоване і прийнято до дії.  

На сучасному етапі розвитку менеджменту організацій виділяють шість 

основних елементів командного підходу до управління організацією і 

персоналом: 

1. Лише невеликі за чисельністю групи (як правило, не більше 12 

чоловік) можуть ефективно працювати в якості команди. 

2. Жодна команда не може досягти успіху без джерела додаткових 

знань, тобто команда не повинна бути ізольована від інших підрозділів 

підприємства. 

3. У команди повинна бути спільна місія, спільний набір конкретних 

ідей. 

4. У команди повинен бути узгоджений підхід до справи. 

5. Члени команди повинні відчувати колективну відповідальність за 

кінцевий результат. 

6. Всі члени команди повинні мати мотивацію до роботи та до спільної 
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мети [21]. 

Інші аспекти командної роботи, безумовно, важливі, але ні один із них 

не є настільки важливим, як ці шість базових елементів. 

При виборі підходу до справи головними орієнтирами повинні бути 

ефективність і результати, а не просто бажання стати командою. Результати 

багаторічного досвіду все більш переконують, що єдиний і найбільш 

потужний двигун для команд – це чітка задача, яка б надихала усіх членів 

команди. Без акценту на ефективність роботи команди все інше практично не 

має значення. Просто намагатися «стати командою», тобто усвідомлено або 

не усвідомлено переслідувати це як самоціль – найбільш важкий спосіб 

досягнення командної ефективності. Команди створюються, перш за все, за 

рахунок дисципліни, а не згуртованості. Під дисципліною слід розуміти точні 

регламенти роботи в команді та чіткі правила комунікації між її членами. 

Лідер команди досить рідко є головним фактором, що визначає 

командну ефективність. Очевидно, що лідери команди відіграють важливу 

роль, особливо на початковому етапі командної роботи. Але з часом більш 

важливими для роботи команди стає зосередженість її членів на ефективності 

та застосування вище зазначених шести базових елементів. Досить багато 

людей з дуже різними особистісними якостями здатні ефективно керувати 

командами. Але це зовсім не означає, що не важливо, хто саме займає керівну 

посаду, або те, що роль лідера відносно легка. Однак ефективний лідер 

характеризується головним чином своїми переконаннями і позицією: лідер 

повинен вміти нести відповідальність за роботу своєї команди, повинен 

відповідати за клімат в колективі, вміти захищати інтереси команди, і, 

безумовно, мати відповідний статус і повагу в своїй команді. 

Першочергова задача лідера – це виховувати взаємну прихильність у 

членів команди, передавати роль лідера іншим членам команди в залежності 

від ситуації, і, окрім прийняття рішень, виконувати реальну роботу наряду з 

усіма. 

В більшості організацій наявний великий невикористаний потенціал 
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командної ефективності. В будь-якій великій організації, незалежно від сфери 

її діяльності, філософії керівництва і підходу до управління, існує значна 

кількість важливих задач, для виконання яких необхідні командні зусилля. 

Деякі з цих задач очевидні, проте велика кількість не вирішуються під 

прикриттям суджень про важливість індивідуальної відповідальності. В 

результаті багато можливостей для використання команд не беруться до 

уваги. 

Сильна і збалансована етика ефективності відрізняє організації, де 

ефективні команди – це норма, від організацій, де ефективні команди – це 

рідкісний виняток. Командної дисципліни можливо додержуватись завжди, і 

все залежить лише від взаємної відповідальності членів команди. Однак 

очевидно, що деякі організації використовують силу команд набагато частіше 

і успішніше, ніж інші [21]. 

Командна дисципліна повинна виражатись в багатьох факторах: вміння 

слухати один одного, проводити групові зібрання, приймати ефективні і 

збалансовані групові рішення. Можна виділити три основних етапи 

формування ефективної команди: 

1. Підготовка рішень, створення плану дій. Особливо активно дискусія 

в групі проходить у випадку, коли членам команди надають змогу висловити 

свої пропозиції щодо вирішення групових проблем. У разі чіткого 

визначення проблеми, її вирішення виробляється в процесі формування 

консенсусу та вибору одного або декількох способів виконання. 

2. Реалізація плану дій (активна стадія процесу), основною метою якої 

є отримання результату шляхом реалізації запланованої діяльності, керування 

процесами всередині групи. 

Активна стадія процесу створення команди передбачає 4 основні цілі: 

- зміна переліку цілей та пріоритетів; 

- аналізування та розподіл способів виконання роботи; 

- аналізування способів прийняття рішень; 
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- визначення зв’язків між членами команди. 

На даному етапі дуже важливу роль відіграють групові зібрання членів 

команди, на які необхідно запрошувати фахівців з командного менеджменту. 

Орієнтовна тривалість зазначених зібрань повинна складати від 1 до 3-х днів. 

Такі зібрання необхідно проводити за межами робочого місця. Перед 

проведенням зустрічі фахівець з командного менеджменту, як правило, 

проводить інтерв’ю з кожним із членів групи.  Такі зібрання ефективно 

проводити в рамках Teambuіldіng (спільний корпоративний відпочинок, який 

дозволяє в неформальній обстановці згуртовувати колектив і знаходити 

вирішення поточних та стратегічних завдань). 

За результатами отриманої інформації фахівець підготовлює програму 

навчання, що передбачає застосування активних форм роботи. Така програма 

повинна бути направлена на усвідомлення членами групи ситуації, що 

склалася, на усвідомлення проблем на ймовірних шляхів їх вирішення [4]. 

Описана вище спільна діяльність значно сприяє формуванню у членів 

групи відчуття командності. 

3. Моніторинг та оцінка результатів є фінальною стадією створення 

команди. На цій стадії проводиться оцінка результатів попередніх етапів а 

також знаходяться рішення визначених проблем команди. 

Суттєвий вплив на впровадження робочих команд здійснили 

дослідження, присвячені аналізу впливу різних підходів до делегування 

функцій на якість продукції. Результати таких досліджень, що наведені в 

роботах [24], та присвячені проблемі тотального управління якістю 

проілюстровані  

на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Вплив різних підходів менеджменту на показники якості залежно від  

делегування функцій  

 

 

Результати багаторічного досвіду практичного використання 

командного підходу до вирішення задач показують значну його ефективність, 

що підтверджується багатьма прикладами вдалого використання робочих 

команд на практиці [21]. 

На 18 підприємствах компанії  Procter&Gamble, що застосовують робочі 

команди, продуктивність роботи виявилась більшою майже на 40 %, в 

порівнянні з підприємствами даної компанії, що не використовують робочі 

команди. 

В компанії Sherwіn-Wіllіams впровадження самоспрямованих робочих 

команд дозволило скоротити потребу в персоналі на 20 %. 

Підприємства корпорації Xerox, що використовують робочі команди, на 

30 % більш продуктивні, ніж підприємства цієї ж компанії з традиційною 

організацією системи управління персоналом. 

В компанії Textronіx на виробництво багатьох виробів робочі команди 

витрачають біля 3-х днів, тоді як звичайно для цього необхідно в середньому 

14 днів. 
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Корпорація AT&T Credіt Corporatіon використовувала високоефективні 

міжфункціональні команди для підвищення продуктивності і покращення 

обслуговування клієнтів. Ці команди подвоїли кількість оброблюваних за 

добу кредитних заявок і скоротили терміни затвердження кредитів вдвічі. 

В компанії Federal Express команди високої ефективності за рік знизили 

витрати на 2,1 млн. дол., скоротив кількість втрачених почтових відправлень і 

неправильно оформлених рахунків на 13 %. 

В компанії GE Applіance виробничі команди за перші вісім місяців 

скоротили цикли виконання робіт більш ніж на 50 %, підвищили обробку 

запитів на продукти на 6 % і знизили витрати на інвентаризацію більш ніж на 

20 %.  

На одному із заводів компанії Kodak високоефективні команди 

підвищили продуктивність роботи на стільки, що об’єм роботи, який 

виконувався за три зміни, стало можливо виконувати за одну зміну. 

Компанія Hewlett-Packard створила підрозділ, заснований на принципах 

високоефективної командної організації, який став лідером по прибутковості 

серед всіх її підрозділів. 

Компанія Motorola використовувала високоефективні команди для 

розвитку системи управління постачанням. Ці команди досягли підвищення 

якості на 50 % і скоротили затримки поставок на 70 %. 

Подібних прикладів значного підвищення ефективності роботи 

підприємств за рахунок використання командного підходу, можна навести 

дуже багато. Це свідчить про актуальність та перспективність застосування 

системи управління персоналом на основі командного менеджменту. 

 

1.2. Сучасні підходи до формування управлінських команд 

 

Становлення і розвиток управлінської команди на підприємстві – це 

досить багатогранний процес, який складається з декількох стадій 
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життєдіяльності команди, кожна з яких має свої особливості функціонування 

та розвитку. 

Суттєвий вплив на процес розвитку команди здійснюють такі два 

основні фактори: особливості індивідуального розвитку її учасників та 

динамічні тенденції успішності роботи команди. 

Динамічні тенденції успішності розвитку команди можна описати 

«моделлю успішності розвитку». Дана модель має декілька етапів: 

формування, притирання, нормалізація та загальна інтеграція [34]. 

1. Етап формування команди характеризується стихійним 

формуванням стосунків між її членами. На початку учасники команди 

намагаються визначити свою роль, яка б з одного боку, забезпечувала 

збереження індивідуальності члена команди, а з іншого – відповідала б 

загальним вимогам команди. Кожний з учасників команди перевіряє себе на 

здатність до командної форми роботи, знаходить для себе відповіді на 

питання «Чи здатен я працювати в команді?», «Чи є я повноправним 

учасником команди?», «Який характер стосунків може сформуватися в 

команді?», «Хто є найбільш впливовим членом команди?» і т.д. Учасники 

команди намагаються діяти обережно, але водночас чекають аналогічної 

поведінки і від інших членів команди. Такий особливий психологічний 

клімат може бути усунений найбільш активним учасником команди, який має 

на меті керувати роботою команди. Проте такий лідер команди стикається із 

засудженням та критикою інших членів команди, до яких ставляться більш 

доброзичливо через їх самоусунення від вирішення проблем. Описаний стан 

групового позиційного негативізму усувається шляхом зовнішнього впливу. 

В такому випадку процес об’єднання учасників команди відбувається 

за рахунок термінової роботи, що повинна бути відносно простою, знайомою 

усім членам команди. За такого підходу у членів команди не буде часу 

загострювати увагу на психологічні проблеми. Для ефективного виконання 

зазначеної роботи необхідно, щоб лідер команди сформував чіткі вказівки. 

Зважаючи на це, на даному етапі формування команди здебільшого 
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застосовується вказівний спосіб керування. Під час трудової діяльності у 

членів команди формується психологічна спорідненість. 

2. Етап притирання наступає в процесі роботи команди над 

проблемою, що передбачає внесок кожного із членів команди у її вирішення. 

В такому випадку виникають конкретні завдання, що потребують вирішення. 

Ефективність спільної роботи команди може знижуватись за рахунок 

відсутності визначених цілей, неоптимальності розподілу обов’язків та за 

рахунок наявності несприятливих зовнішніх факторів. На даному етапі у 

членів команди виникають питання про обізнаність найближчих цілей 

команди, про уявлення найдоцільніших способів їх досягти, про ефективність 

стилів роботи та ін. Також відбувається формування стосунків між 

учасниками команди, розвиток яких в значній мірі сприяє ефективній 

співпраці. До таких стосунків відносяться: 

- взаємодопомога та кооперація, які базуються на довірі між членами 

команди; 

- суперництво в деяких аспектах діяльності, що не виходить за межі 

позитивних взаємовідносин; 

- дистанціювання між членами команди, що виникає у випадку 

відсутності співпраці; 

- недовіра та активне суперництво, орієнтація на особисті цілі в 

процесі спільного вирішення завдань команди; 

- негативне ставлення одних членів команди до інших та ін.  

Щоб спрямувати розвиток команди в необхідні межі необхідне 

залучення авторитетного співробітника-лідера, який би згуртовував 

працівників та брав на себе відповідальність. Співробітник-лідер повинен 

мати такі якості, як професіоналізм, компетенція, творче мислення, значний 

досвід. Як правило зайняти лідерську позицію прагнуть декілька членів 

команди, кожен з яких створює свою групу прихильників. Така ситуація 

спричиняє появу окремих підгруп (фракцій) в команді. Суперництво між 

такими фракціями припиняється при з’ясуванні картини лідерства в команді. 
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На даному етапі для керування командою найбільш доцільнішим є 

підтримуючий спосіб. 

3. Етап нормалізації характеризується єдністю та цілісністю (хоч і не 

ідеальною) командної роботи. На даному етапі закріплюються особисті 

способи роботи, формується взаємодія між членами команди, визначається 

певна системи взаємовідносин. Хоча команда і характеризується значною 

продуктивністю хоботи, проте лідер ставить за мету її підвищення. Для цього 

ним відшукуються певні резерви, здебільшого із сфери мотивації. Перед 

лідером виникають питання, пов’язані із підтримкою досягнутого рівня 

ефективності, із збільшенням рівня згуртованості між членами команди та із 

вибором найбільш дієвого виду мотивації для членів команди. 

При цьому, навіть у випадку досить високого рівня доброзичливості в 

команді, в ній формується система норм, яка забезпечує контроль з боку 

команди за поведінкою кожного з її членів. Збільшення рівня згуртованості 

команди спричиняє підвищення тиску і контролю, і, як наслідок, в команді 

сформовується неформальна ієрархія взаємовідносин між її членами. Для 

ефективного керування командою лідер обов’язково повинен враховувати 

особливості зазначеної ієрархічної структури взаємовідносин. 

4. Етап загальної інтеграції характеризується визнанням членами 

команди цінності кожного з них. На даному етапі формування команди панує 

безпечна та комфортна атмосфера взаємовідносин. Таку команду можна 

назвати ідеальною. Діяльність такої команди спрямована на адаптацію до 

змін за рахунок усвідомлення безперспективності статичного стану. На 

даному етапі найбільш доцільним стилем управління є делегування. 

Дещо іншу модель розвитку управлінської команди на підприємстві 

запропонували В.М. Жуковська та І.П. Миколайчук [16]. Вони виділили 6 

стадій розвитку управлінської команди. 
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1. Стадія знайомства та входження в робочу групу характеризується 

як процес знайомства та формування спільних цілей членів команди, їх 

обов’язків та взаємного уявлення про командну роботу. 

На даному етапі відбувається знайомство учасників команди один з 

одним та оцінка прийнятності поведінки кожного з членів команди. Також 

визначаються основні правила взаємовідносин та відбувається попереднє 

формування структури команди. Даний етап характеризується низьким 

рівнем визначеності цілей, формування структури та лідерства. Завершується 

даний етап після усвідомлення кожного із членів робочої групи того факту, 

що вони є складовою частиною єдиного творчого колективу. 

2. Стадія адаптації – це перш за все етап аналізу задач та взаємного 

інформування. На даній стадій членами робочої групи здійснюється пошук 

найдоцільніших способів вирішення задачі, що стоїть перед командою. 

Особиста взаємодія між членами команди характеризується обережністю та 

утворенням діад. Даний етап характеризується настороженістю у 

взаємовідносинах між членами команди. При цьому результативність роботи 

команди є досить низькою. Причиною цього факту є те низька впевненість 

членів команди один в одному. 

3. Стадія збурення характеризується психологічним зіткненням між 

членами команди внаслідок досить напружених особистісних 

взаємовідносин. Дана ситуаціє погіршується тим, що не всі члени команди в 

повній мірі пройшли стадію адаптації і, як наслідок, намагаються особисто 

вирішувати завдання. На стадії збурення, як правило, не спостерігається 

повної єдності між членами команди та виникають певні не зовсім адекватні 

види взаємодії між ними. В окремих членів команди виникає бажання до 

самоствердження як лідера. Характерними для даної стадії формування 

команди є наявність частих протистоянь. Хоча члени групи і усвідомлюють 

існування команди, але протидіють виникаючому контролю. 

4. Стадія групової збалансованості характеризується формуванням 

підгруп за ознаками спільних інтересів та особистої симпатії. Для даної стадії 
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характерною є протидія учасників команди вимогам, що диктуються цілями 

завдання. Ця протидія виникає внаслідок наявності розбіжностей між 

індивідуальною мотивацією членів групи та задачами групи в цілому. Після 

появи групової збалансованості в підгрупах виникає групова самосвідомість. 

Саме в таких групах відбувається формування перших норм командної 

роботи. Проте такі підгрупи швидко усвідомлюють низьку ефективність 

вирішення завдань команди без взаємодії з іншими аналогічними підгрупами. 

Внаслідок цього формуються міжгрупові норми спілкування та виникає 

повністю сформована група з вираженим відчуттям єдності. 

5. Стадія нормального функціонування характеризується формуванням 

принципів взаємодії в групі, виникненням взаємопорозуміння, 

взаємодопомоги та взаємної підтримки. Для цієї стадії формування команди 

характерним є те, що групою досягається високий рівень психологічної 

зрілості. Група характеризується досить високим рівнем готовності, в ній 

спостерігається високий рівень єдності (організаційної та психологічної). 

Зазначені ознаки є характерними для командної роботи.  

6. Стадія реорганізації характеризується заміною тих членів команди, 

які не здатні виконувати функціональні обов’язки та прагнути досягнення 

цілей команди. На цій стадії відбувається залучення нових працівників до 

команди, заміна соціальних ролей та статусів між членами команди. Значний 

вплив на командні процеси також спричиняють особливості індивідуального 

стилю взаємодії її керівника (або лідера) з іншими членами команди. В 

зв’язку з цим на стадії реорганізації цілком ймовірною є можливість появи 

нового лідера. 

Аналіз досвіду практичного використання робочих команд в ІBM, 

TexasІnstruments, Hewlett Packard та результатів досліджень, проведених 

Центром вивчення команд Північно-Техаського університету і 

дослідницького центру Zenger Mіller дозволив виділити та охарактеризувати 

п’ять стадій розвитку робочої команди. 
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1 стадія – старт. На цій стадії менеджери допомагають робочим 

командам визначити нові форми організації їх діяльності. Після ідентифікації 

напрямків навчання розпочинається цілеспрямований освітній процес. 

Проводиться позиціонування команд з метою пристосування для них повного 

циклу створення кінцевого продукту. Формується план переходу до робочих 

команд з урахуванням поетапної передачі повноважень для конкретних 

команд. Система управління організацією на даному етапі практично не 

змінюється. 

2 стадія – стан невизначеності. На даній стадії розпочинається процес 

перерозподілу функцій, відповідальності і повноважень. 

Перепроектовуються робочі потоки і процеси, створюються основи 

зворотного зв’язку зі споживачами. Менеджери контролюють практично весь 

процес перетворення, допомагають в досягненні поставлених цілей і у 

вирішенні виникаючих проблем, управляють розвитком команди, 

роз’яснюють нові ролі і обов’язки, координують зусилля команди, сприяють 

встановленню зв’язків із зовнішнім середовищем (постачальниками, 

споживачами, групами підтримки). Фактично менеджери на даному етапі 

можуть вести команду за собою в процесі адаптації. Команди і члени команд 

на даній стадії мають багато проблем, пов’язаних із новими функціями і 

обов’язками. Після початкового ентузіазму розпочинається стадія деякого 

безпорядку, невизначеності. На цій стадії процес переходу до робочих 

команд звичайно стикається з найбільш сильним опором зі сторони 

противників перетворень, наявна велика ймовірність конфліктів всередині 

команди. Це одна із найбільш тривалих за часом стадій. 

3 стадія – орієнтація на лідера. На даній стадії проводиться 

перепроектування систем вимірювання, аналізу затрат і ранжування. 

Менеджмент передає повноваження, не пов’язані з вартісними показниками і 

людськими ресурсами. На цій стадії, як правило, менеджери навчають 

команди методам прийняття рішень та іншим навичкам і вмінням, 

контролюють і оцінюють продуктивність, підтримують дисципліну. 
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Формуються певні системи контактів як всередині, так і поза командую. 

Також формуються перші лідери команд, хоча на даному етапі вони частіш за 

все виступають як координатори та сполучні ланки між спеціалістами різного 

профілю. Головна небезпека даної стадії полягає в появі членів команди, що 

не готові до лідерства, але бажаючих виконувати функції лідера в процесі 

ротації. Зростає підтримка зі сторони різних рівнів менеджменту і різних 

підрозділів організації. 

4 стадія – жорстко структуровані команди. Дана стадія передбачає 

передачу повноважень, пов’язаних із людськими ресурсами. Менеджери 

допомагають командам розширити повноваження та обов’язки. В команді 

створюються рівні можливості для саморозвитку. Увага команди 

фокусується на постійному процесі змін, удосконалення, розвитку як у 

відношенні самої команди і її членів, так і у відношенні кінцевого продукту. 

Як показує практика, на даній стадії є велика ймовірність конфліктів з 

менеджерами з питань, пов’язаних із наданням інформації. 

5 стадія – самоспрямовувальні команди. На цій стадії відбувається 

передача повноважень, пов’язаних із вартісними показниками а також 

інформаційних каналів із зовнішнім середовищем. Із розвитком команди до 

рівня самоспрямовувальної основними функціями менеджерів, окрім 

стратегічних, стають: навчання нових членів команд і контроль над їх 

«акліматизацією» в команді; підтримка команди в контактах із зовнішнім 

середовищем; пошук нових шляхів розвитку команд. 

Самоспрямовувальні робочі команди використовуються для 

перспективного планування [5]. 

Кожний компонент організації і сама система управління в цілому 

зазнають серйозних змін стану в процесі проходження вказаних стадій. В  

додатку А наведено характеристику зміни станів основних компонентів 

системи управління: окремого індивідуума, команди, менеджера та 

організації в цілому [5, 24]. 

Зважаючи на вищесказане можна стверджувати, що процес формування 
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команди не обмежується організаційною ініціативою, шляхом використання 

якої відбувається делегування відповідальності та завдань. 

Організувати роботу команди – це значить створити ефективну 

працездатну команду, обрати оптимальний для даної команди і ситуації 

стиль керівництва, активізувати творчий потенціал команди, вміло керувати 

виникаючими конфліктами. Для цього необхідно з урахуванням специфіки 

організації розробити адекватний механізм командоутворення. 

Постійне підвищення рівня знань членів команд є ключовим 

положенням концепції робочих команд. Ця теза справедлива для різних типів 

робочих команд. Як показують результати досліджень, проведених 

дослідницьким центром Zenger Mіller, близько 92% членів робочих команд в 

США і 71% в Канаді отримують додаткову освіту [5]. Кожен член команди 

повинен мати узгоджені з іншими членами команди освітні плани. 

Сьогодні постійне навчання співробітників стало нормою в передових 

компаніях світу. Наприклад, у фірмі Motorolla норму додаткової освіти 

планується довести до 200 годин на рік на кожного співробітника. Програми 

в області підготовки та перепідготовки робочої сили мають 76% 

американських корпорацій з числом працівників 500 і більше осіб. Так, 

корпорація General Motors щорічно витрачає на перепідготовку робочих 80 

млн. доларів [5]. 

Для самоспрямовувальних робочих команд справедливий також 

взаємозв'язок рівня повноважень і відповідальності зі знаннями і вміннями 

членів команди. Рівень повноважень і відповідальності команди зростає 

разом з їх знаннями та вміннями. 

Навчальні програми повинні включати не тільки технічні аспекти, а й 

соціальні. Самоспрямовувальна робоча команда змінює і переміщує робочі 

місця і пріоритети вирішення завдань відповідно до потреб. Різноманітні 

знання і вміння членів команди дозволяють варіювати виконання завдань. Ці 

зміни є нормою існування і функціонування команди. І процес навчання 

членів команди повинен бути спрямований саме з урахуванням цієї 
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особливості команд. 

Велику роль відіграють освітні курси, пов'язані з роботою в колективі. 

Вирішення конфліктів, досягнення консенсусу, створення сприятливого 

психологічного клімату в команді, вміння вести діалог, знання і вміння в цих 

областях, як показують результати досліджень [5], істотно впливають на 

ефективність різних типів команд, в тому числі і самоспрямовувальних. 

Таким чином, самоспрямовувальна робоча команда сама по собі є 

динамічною структурною одиницею. 

 

1.3. Методи оцінки діяльності управлінських команд на 

підприємстві 

 

Протягом стадій свого формування управлінська команда набуває 

таких найважливіших рис: 

Структура обов’язків команди – це набір визначених обов’язків та 

взаємозв’язків між цими обов’язками, що їх члени команди визнають та 

сприймають. Вона формується внаслідок рольових епізодів. Зрештою, чинна 

роль – це функції особи. Невизначеність обов’язків трапляється, коли 

незрозуміла спрямовуюча роль і це може стати суттєвою проблемою для 

організації. 

Норми поведінки – це стандарти поведінки, що їх команди приймають 

для своїх членів. Норми однієї групи не завжди можна використати для 

іншої. Дотримання норм є важливим аспектом. Хоча трапляється, що особа 

може їх проігнорувати, до неї відповідно можуть бути застосовані інші 

групові норми. 

Згуртованість – ступінь, до якого члени лояльні та віддані команді. У 

міру того, як команди стають згуртованішими, їхні учасники вільніше 

взаємодіють, звикають до норм, стають більш задоволені командою. 

Згуртованість також може вплинути на рівень виконання командою завдань. 
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Управлінська команда не є універсальним інструментом системи 

управління на підприємстві. Для аналізу її успішного функціонування 

виділяють критерії ефективності роботи команди, що наведені в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Критерії ефективності роботи команди  

 

Продовження табл. 1.1 
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Проте, лідеру команди потрібно при її створенні враховувати 

ймовірність виникнення таких перешкод (бар’єрів), що можуть знижувати 

ефективність її функціонування: 

- низький рівень мотивації членів команди; 

- відсутність дієвих методів розвитку працівників; 

- неприйнятний стиль керівництва в команді; 

- нерозвинена система світосприйнятних цінностей в команді; 

- відсутність «командного духу» між членами команди, що може 

призвести до виникнення конфліктів; 

- низький рівень кваліфікації та інтелектуального розвитку є 

перешкодою для формування управлінської команди; 

- відсутність вміння конструктивної критики оцінювання результатів 

діяльності членів команди. 

Узагальнюючи основні погляди науковців [12, 22] до ефективної 

організації роботи управлінської команди, можна сформулювати такі її 

основні компоненти: 

- чітке уявлення про цілі (розподіл завдань, розуміння групових 

цінностей та переваг); 

- здібності членів команди (увесь набір компетенції, знань, досвіду, 

талантів використовуються в ході групової роботи); 

- чіткий розподіл відповідальності (лідер команди та кожен її член 

усвідомлює важливість та значення свого внеску в спільну справу); 
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- раціональний та ефективний робочий процес (планування завдань 

та процесу їх реалізації, проведення нарад, постановка та 

розв'язання проблем, прийняття рішень); 

- конструктивні взаємовідносини (захищеність кожного працівника в 

команді та можливість врегулювання конфліктів); 

- ефективна система винагород (для команди в цілому та для кожного 

її члена окремо); 

- конструктивні взаємовідносини з іншими видами соціальних 

утворень; 

- сприятливий психологічний клімат. 

Узагальнюючи різні точки зору науковців щодо формування 

управлінської команди в організації, можна зазначити, що під командною 

формою організації робіт, в загальному випадку, розуміють об'єднання 

певної групи професійних працівників в автономний самокерований 

колектив з метою рішення поставленої задачі (виробничої і інтелектуальної) 

більш оперативно, ефективно і якісно, ніж при звичній, традиційній 

організації робіт. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки:  

1. В результаті дослідження питання теоретичних основ командного 

підходу до управління на підприємстві встановлено, що командний метод 

управління є закономірним результатом розвитку традиційних методів 

управління і є найбільш ефективним із сучасних методів управління 

персоналом.  

2. Ефективність командного підходу до управління підтверджується  

численними прикладами його успішного застосування в світовій практиці. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

 

Предметом діяльності підприємства АТ «Гідравліка» є розробка та 

виробництво шестеренних насосів для сільськогосподарських, будівельних, 

дорожніх та інших машин.  

Перспективність виконання робіт та надання послуг підприємства 

залежить від рівня попиту на продукцію, що виробляється та полягає в 

постійному розширенні застосування гідравліки у машинах. В зв'язку з цим 

існує стійке зростання ринку збуту продукції підприємства. Діяльність 

підприємства залежить від сезонного фактору – обсяг робіт збільшується у 

весняно-літній період. Основні ринки збуту знаходяться в Україні та за її 

межами (Білорусь, Росія).  

Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

підприємство АТ «Гідравліка», характеризується постійним зростанням, 

появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів. Рівень 

впровадження нових технологій є досить високим. Особливістю продукції 

підприємства є сезонний характер виробництва продукції, висока якість та 

постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і 

матеріали. Суть перспективних планів розвитку організації полягає у 

залученні нових клієнтів, зростанні обсягів виробництва, покращенні рівня 

якості робіт. 

Схему організаційної структури управління підприємством наведено на 

рис. 2.1. 

 



 31 

 

Рис. 2.1. Схема організаційної структури управління підприємством 

 

Організаційна структура підприємства є досить розгалуженою та 

багаторівневою. Головною ланкою даної структури є генеральний директор. 

Йому підпорядковуються директор з виробництва, директор з продажу, 

фінансовий директор, директор з персоналу та технічний директор. 

Технічному директору безпосередньо підпорядковується конструктивно-

технологічний відділ. Директору з виробництва підпорядковується відділ 

закупівель, плановий відділ та виробничий відділ. Начальнику виробничого 

відділу підпорядковуються начальники виробничих цехів. Генеральний 

директор та його заступники прагнуть до досконалості свого підприємства та 

мають розуміння щодо забезпечення ефективної діяльності працівників. 

Фінансові результати діяльності підприємства за 2018 – 2020 роки 

наведено в табл. 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Фінансові результати діяльності підприємства за 2018 – 2020 роки 

 

 

Аналіз фінансових результатів досліджуваного підприємства показав, 

що обсяги виробництва продукції мають тенденцію до зростання: так 

протягом 2018-2019 років  - з 10875 тис. грн до 13481,5 тис. грн це на 23,9%, 

а в 2019-2020 роках  - на 7,8% відповідно. Тобто обсяги виробництва 

збільшуються, але мають тенденцію до уповільнення. Протягом трьох років 

спостерігається підвищення собівартості продукції в сукупності на 37%.  

Основними напрямами зменшення витрат виробництва та реалізації 

продукції на підприємстві можуть бути зменшення витрат на сировину, 

матеріали, паливо та енергоносії на одиницю продукції; зменшення 

амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю продукції; 

ліквідація непродуктивних витрат ; зменшення адміністративних і накладних 

витрат у процесі експорту й імпорту товарів. 
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2.2. Аналіз сучасного стану застосування командної форми 

управління на підприємстві 

Спираючись на теоретичні знання про командну роботу, очевидно, що 

для злагодженої роботи необхідно встановлювати певні правила і регламенти. 

Регламенти дозволяють ефективно навчатися новим членам команди. Добре 

написані регламенти дозволяють економити час керівника, тому що на 

питання «що ж робити далі» співробітник може знайти відповідь в 

регламенті. Регламент дозволяє визначити чіткі вимоги до будь-якого процесу 

і підвищує якість виконуваної роботи. Найчастіше дисципліна в команді грає 

не менш важливу роль, ніж мотивація. 

На підприємстві АТ «Гідравліка», що розглядається в даній роботі, 

використовують систему ключових показників ефективності (KPІ) [14]. Ці 

показники дають змогу здійснювати оцінку ефективності виконуваних 

працівниками дій. Використання КРІ можливе не лише для оцінювання 

роботи всього підприємства (або окремих його підрозділів), але і для окремих 

робітників. Шляхом використання системи КРІ можливо проводити контроль 

і оцінювання ефективності роботи працівників та сформувати оптимальну 

систему оплати праці. 

Як відомо, основною ознакою успішності використання будь якого 

показника, що застосовується для оцінки ефективності роботи працівників, є 

можливість його кількісної оцінки. Застосування системи формування 

змінної складової оплати праці на основі КРІ дає стимул робітнику прагнути 

до високих особистих результатів та до збільшення його індивідуального 

вкладу в загальнокомандні результати роботи. Слід зазначити, що показники 

КРІ, які використовуються при формуванні змінної складової зарплати 

повинні володіти такими характеристиками, як прозорість, зрозумілість та 

економічна обґрунтованість. 

До основних переваги використання системи КРІ для підвищення 

мотивації персоналу належать: 
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1. Гарантована орієнтація на кінцевий результат – робітник отримує 

винагороду за вирішення завдань, які призводять до бажаного результату. 

2. Керованість, яка передбачає можливість гнучкого коригування 

зусиль робітників без суттєвого переформатування системи у випадку зміни 

зовнішньої ситуації на ринку. 

3. Справедливість, яка передбачає адекватне оцінювання внеску 

робітника у вирішення загальних завдань підприємства та відповідне 

розподілення ризиків між працівником і підприємством у разі негативного 

результату вирішення завдання. 

4. Зрозумілість забезпечує наявність у робітника усвідомлення 

готовності підприємства до винагородження працівника за вирішення 

завдань. При цьому для керівництва підприємства зрозумілими є як обсяги 

винагороди, так і результати роботи, за які винагороджуються працівники. 

5. Незмінність, що забезпечує гарантовану наявність високого рівня 

мотивації працівників підприємства до вирішення завдань. 

Оцінювання рівня виконання показників КРІ здійснюється з допомогою 

спеціальних таблиць, які називаються матриці КРІ. Для ефективного та 

зручного використання системи показників КРІ необхідно досить уважно та 

творчо підійти до підготовки набору критеріїв оцінки робітника, що займає 

певну посаду з урахуванням специфіки роботи підприємства. Можливий 

перелік таких критеріїв оцінки називається «Корпоративна бібліотека КРІ», і 

може оновлюватись керівництвом підприємства після закінчення певного 

звітного терміну його роботи. 

Значення індексу КРІ співробітника для і-го показника КРІ 

розраховується за формулою: 

 

 KPI KPIi
i i

i

Ф
I w

П
  , (2.1) 
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де KPI
iI  – індекс КРІ співробітника для і-го показника КРІ, в.о.; 

 iФ  – фактичне значення і-го показника КРІ; 

 iП  – планове значення і-го показника КРІ; 

 KPI
iw  – вага і-го показника КРІ, в.о. 

Сумарне значення вагових коефіцієнтів KPIw  для показників КРІ 

працівника повинно дорівнювати одиниці: 

 

 
1

1
n

KPI
i

i

w


 , (2.2) 

 

де n – кількість показників КРІ. 

Коефіцієнт результативності співробітника розраховується за 

формулою: 
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   . (2.3) 

 

Значення величини заробітної плати співробітника з урахуванням 

показника результативності розраховується за формулою: 

 

 resЗ О Пр K   , (2.4) 

 

де О – оклад працівника, грн.; 

 Пр – величина премії працівника, грн. 

Слід відмітити, що в описаній методиці розрахунку показників КРІ слід 

врахувати значне невиконання плану співробітником за рахунок зміни 

відповідного вагового коефіцієнту 
KPIw . Наприклад, якщо виконання плану 

по деякому показнику КРІ нижче 75 %, то значення вагового коефіцієнту 

можна прийняти рівним 0KPIw  . Також за рахунок зміни значень вагових 
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коефіцієнтів можна стимулювати співробітників до перевиконання плану, 

встановлюючи значення цих вагових коефіцієнтів дещо більшими за 

нормативні. 

Нижче наведено приклад розрахунку показників КРІ та коефіцієнта 

результативності співробітника відділу продажів по системі KPІ. Вихідні дані 

та результати розрахунку наведено в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Вихідні дані та результати розрахунку показників КРІ та коефіцієнта 

результативності співробітника № 1 відділу продажів 

 

Значення показника КРІ 1: 

 

 1
1 1

1

110
0,6 0,66

100

KPI KPIФ
I w

П
    . 

 

Значення показника КРІ 2: 

 

 2
2 2

2

480000
0,3 0,36

400000

KPI KPIФ
I w

П
    . 
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Значення показника КРІ 3: 

 

 3
3 3

3

99
0,1 0,099

100

KPI KPIФ
I w

П
    . 

 

Значення коефіцієнта результативності співробітника: 

 

 
3 3

1 1

0,66 0,36 0,099 1,119res KPI KPIi
i i

i i i

Ф
K I w

П 

       . 

 

Таким чином, значення коефіцієнта результативності співробітника 

відділу продажів 1,119 1resK   , що свідчить про перевиконання ним плану. 

Знаючи  величину окладу працівника (О = 10000 грн.) та величину премії  

(Пр = 5000 грн.), можливо розрахувати величину заробітної плати:  

 

 10000 5000 1,119 15595resЗ О Пр K        грн. 

 

Розрахунок показників КРІ та коефіцієнтів результативності інших 

співробітників відділу продажів проводиться аналогічно. Результати 

розрахунку наведено в табл. 2.3 – 2.5. 

 

Таблиця 2.3 

Вихідні дані та результати розрахунку показників КРІ та коефіцієнта 

результативності співробітника № 2 відділу продажів 
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Продовження табл. 2.3 

 

 

Величина заробітної плати співробітника 

 

 10000 5000 0,968 14840resЗ О Пр K        грн.  

 

Таблиця 2.4 

Вихідні дані та результати розрахунку показників КРІ та коефіцієнта 

результативності співробітника № 3 відділу продажів 

 

 

Величина заробітної плати співробітника 

 

10000 5000 1,193 15965resЗ О Пр K        грн. 
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Таблиця 2.5 

Вихідні дані та результати розрахунку показників КРІ та коефіцієнта 

результативності співробітника № 4 відділу продажів 

 

 

Величина заробітної плати співробітника 

 

10000 5000 1,161 15805resЗ О Пр K        грн. 

 

У компанії, що розглядається в роботі, система KPІ знаходиться на 

етапі впровадження. 

Порядок впровадження системи КРІ на підприємстві наступний: 

1. Проводиться вибір пропозицій групи лідерів команд. 

2. Здійснюється попередня презентації системи. 

3. Збір та обробка результатів зворотного зв’язку та коригування (за 

необхідності) «Положення про впровадження КРІ». 

4. Узгодження пунктів проекту. 

5. Проведення загального зібрання працівників підприємства для 

здійснення презентації нового «Положення», пояснення робітникам цілей 

його впровадження, роз’яснення можливих позитивних ефектів від його 

впровадження як для підприємства, так і для співробітників. 

6. Протягом деякого періоду (до 10 днів) після проведення презентації 

опрацьовуються результати зворотного зв’язку, отриманого шляхом інтерв’ю 
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чи методом анкетування співробітників для визначення рівня зрозумілості 

системи та загального ставлення до неї. 

7. По проходженню першого місяця з моменту впровадження нової 

системи здійснення преміювання проводиться загальне зібрання працівників, 

метою якого є підведення перших підсумків та роз’яснення питань, що 

виникли. 

Таким чином, стимулювання персоналу на базі KPІ є зручним 

елементом формування командного духу на підприємстві, оскільки стимулює 

співробітника до досягнення високих індивідуальних результатів, формує 

прозору систему грошових винагород, а також збільшує лояльність 

працівників до компанії, активізує індивідуальні зусилля в колективні 

результати і досягнення, спільну роботу на перспективу і щодо виконання 

стратегічних цілей компанії. 

 

2.3. Оцінка ефективності роботи системи управління на основі  

командного менеджменту на підприємстві та аналіз проблем, що 

виникають при її застосуванні 

 

Як зазначалось вище, з допомогою системи КРІ можливо проводити 

контроль і оцінювати ефективність роботи як підрозділів підприємства, так і 

окремих його працівників. 

Аналіз результатів розрахунків, наведених в п. 2.2 роботи показав, що 

із запровадженням системи КРІ спостерігається перевиконання плану по 

виручці у трьох із чотирьох співробітників відділу продажу (рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Гістограма виконання плану по виручці працівниками відділу 

продажів після запровадження системи КРІ 

 

При цьому середнє значення перевиконання плану для всіх 

співробітників відділу продажу склало 8,75 %. 

Аналогічні результати спостерігаються і для показника зменшення 

суми дебіторської заборгованості (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Гістограма виконання плану по зменшенню суми дебіторської 

заборгованості працівниками відділу продажів  

після запровадження системи КРІ 

 

Середнє перевиконання плану по зменшенню суми дебіторської 

заборгованості склало 20,5 %. 

% 

% 
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Таким чином, застосування системи КРІ на підприємстві призвело до 

зростання продуктивності роботи працівників відділу продажу, і, як наслідок, 

до підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. 

Якщо робити ставку на те, що команда буде сама приймати розумні і 

відповідальні рішення, то їй повинна бути представлена вся можлива 

інформація, необхідна для прийняття зважених рішень. В зв’язку з цим 

виникають дві проблеми. 

Перша проблема полягає в тому, що найбільшою інформованістю 

володіє вище керівництво організацією, а воно не схильне ділитися 

інформацією з підлеглими. Той, хто краще поінформований, має більше 

шансів перемогти в боротьбі. І якщо адміністрація бачить своїх робітників і 

службовців такими, що стоять по інший бік барикади, то вона правильно 

робить, коли приховує всю важливу інформацію про дійсний стан справ в 

організації. В такому випадку інформувати можна тільки про те, що ніяк 

неможливо приховати. Все питання в тому, де проходять лінії конфронтації. 

Відповідь типу: «ми всі в одному човні» ніяк не може бути задовільною. 

Війна із «зовнішнім ворогом» не виключає наявність внутрішніх 

конфронтацій, а «очищення внутрішніх рядів» часто розглядається як засіб 

посилення позиції. Проблема постачання команди необхідною інформацією в 

меншій мірі технічна або технологічна проблема. Ця проблема, перш за все, – 

ідеологічна або світоглядна. 

Що стосується чисто організаційно-технічних проблем, то 

найважливішою з них є різке збільшення числа інформаційних каналів в 

системах організаційної комунікації при переході на командний спосіб 

роботи. Одним з варіантів розв'язання проблеми є вибудовування системи 

розподіленого інформаційного лідерства. 

Команда визначає коло осіб, відповідальних за роботу над тим чи 

іншим завданням і представляють центри збору і переробки інформації, 

релевантної цим завданням, що істотно скорочує число інформаційних 

каналів в рамках одного тематичного завдання. Інша проблема – 
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забезпечення прийняття і розуміння інформації. Надання доступу до 

інформаційних потоків є необхідною, але недостатньою умовою ефективної 

роботи команди. В потоках інформації необхідно орієнтуватися і настільки ж 

необхідно розуміти і інтерпретувати отриману інформацію, що зумовлює 

необхідність спеціального навчання «кінцевих користувачів», і не лише 

вмінням працювати з комп'ютерними інформаційними системами. 

Комп'ютерна грамотність повинна доповнюватися економічно-фінансовою та 

соціально-психологічною. Вміння працювати з насиченими комунікативними 

каналами є важливою складовою загального успіху. Зростаюча складність 

комунікативного середовища надає розширення можливостей щодо більш 

ефективного використання доступної інформації для прийняття якісних 

рішень. Команда здатна переробити, зрозуміти і утилізувати набагато 

більший обсяг інформації, ніж окремі, нехай навіть дуже обдаровані індивіди 

або жорстка ієрархічна система. [14]. На рис. 2.4 показано, що уже в групі з 

чотирьох осіб (виконавців В1 – В4) кількість каналів комунікації помітно 

зростає при переході до командного способу організації роботи. 

 

 

 

Рис. 2.4. Схема комунікаційних каналів при традиційному (а) та командному 

(б) способі організації роботи 
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Під час обговорення проблем командної інфраструктури прийнято 

робити акцент на так званих межах відповідальності або рамках свободи. 

Нерідко розмова зводиться до встановлення того, що можна, а чого не 

можна. Якщо команда знає, що має право без узгодження з вищими 

інстанціями витрачати на свої потреби чітко обумовлену суму, то у неї 

з'являється менеджер. Це добре, але цього мало. Зрештою, жодна регулююча 

система не може складатися тільки з заборон. Система орієнтирів для 

команди повинна включати в себе компоненти не тільки нормативного, а й 

цільового та ціннісного характеру. Тобто, команда повинна добре уявляти, як 

її цілі узгоджуються з цілями організації, наскільки її рішення 

співвідносяться з базовими цінностями організації. Саме в цьому контексті і 

варто обговорювати питання корпоративної культури, місії організації і 

формування спільного бачення. 

Дуже часто команди можуть досягати великих розмірів. На 

підприємстві, що розглядається в цій роботі, чисельність команди – 25 осіб. 

Коли команда має такі великі розміри виникають такі проблеми, а саме: 

- недостатнє розділення цінностей – проблема недостатньої мотивації. 

Співробітники не мотивовані на кінцевий загальний результат, а кожен 

намагається досягти в першу чергу будь-яких особистих цілей, які не завжди 

корисні команді в цілому. Рішення: впровадження в команду мотивації, яка 

буде орієнтована на загальний результат. 

- розмаїття підходів – проблема управління. У команді близько 25 

осіб, тому з'являються міні-команди (служби, відділи і т.д.). Ця проблема 

може виникнути коли лідери команд не можуть вибрати єдиний стиль 

управління, відповідно команди між собою йдуть «не в ногу». Рішення: 

колективне навчання менеджерів компанії. 

- невизначеність ролей – проблема дисципліни. Вона виникає, коли у 

членів команди немає точних завдань і регламентів їх виконання. Член 

команди не знає точно, що він повинен робити і за яку ділянку роботи він 

відповідає. Рішення: впровадити в роботу команди регламенти, положення і 
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бізнес-процеси, які впорядкують роботу. 

- безлад в цілях – проблема управління. Проблема виникає у випадку, 

коли команда не розуміє яку мету вона переслідує, або розуміє мету 

помилково, і, як наслідок, команда спрямовується не до потрібного 

результату. Проблема виникає через нестачу інформації. Рішення: донести до 

команди мету і бажаний результат. 

- професійне суперництво і ворожнеча – проблема управління 

персоналом. Виникає в разі неправильного розподілу праці і управління. 

Впливає на психологічний клімат в команді і, відповідно, на якість роботи. 

Рішення: примирливі спроби залагодити конфлікт, прибрати загальний 

інтерес, в рідкісних випадках заміна члена команди. 

Для вирішення перерахованих вище проблем можна використовувати 

принцип колективної відповідальності. Члени групи відповідають за 

використання колективних ресурсів найбільш ефективним шляхом для 

задоволення соціальних потреб клієнтів. Такими ресурсами є фінансування 

роботи групи і її робочий час (навіть ті члени команди, які працюють в ній за 

сумісництвом, зобов'язані розглядати свій робочий час як колективний 

ресурс). Кожен учасник роботи групи професійно і юридично відповідальний 

за власні та групові рішення. Перелік основних проблем командної роботи та 

можливі шляхи їх вирішення наведено в таблиці «Основні проблеми, що 

виникають при командній формі роботи та шляхи їх вирішення» у додатку Б. 

 

2.4. Аналіз сучасного стану питання інформаційного забезпечення  

роботи управлінської команди 

 

Процес здійснення управління підприємством характеризується тим, 

що як керівництво, так і співробітники постійно стикаються з питаннями 

передачі і обробки інформації, що є невід’ємним засобом здійснення та 

реалізації управлінських рішень. Інформація дає змогу для реалізації 

взаємозв’язку між об’єктом та суб’єктом процесу управління. 
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Процес розробки інформаційного забезпечення діяльності сучасного 

підприємства передбачає застосування технічних засобів керування, що 

забезпечують надходження інформації до органів керування. Використання 

таких технічних засобів забезпечує: 

1. Безперервність процесу збирання, зберігання, пошуку та обробки 

інформації. 

2. Передавання інформації на різні рівні керування підприємством. 

3. Високу надійність процесів збирання, оброблення та передачі 

інформації на кожному з рівнів керування підприємством. 

Провівши дослідження системи керування інформаційними ресурсами 

підприємства, було з’ясовано, що всередині підприємства окрім традиційного 

документного фонду широко використовуються програмні інструменти, 

спрямовані на забезпечення інформаційної підтримки при роботі в команді. 

Серед усього розмаїття зазначених інструментів слід відмітити один із 

найпопулярніших на підприємстві – Trello, який використовується для 

організації командної роботи на підприємстві [41]. 

Trello являє собою веб-додаток керування проектами. Однією з 

головних переваг даного веб-додатку є його кросбраузерність та 

кросплатформеність. 

У Trello застосовується ідея керування проектами, що має назву 

канбан. Даний метод керування вперше був застосований на підприємствах 

компанії Toyota  у 80-х роках ХХ століття для керування ланцюгами 

поставок. Ілюстрація до даного методу наведена на  

рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Ілюстрація класичної  парадигми Канбан, покладеної в основу Trello 

 

Trello ґрунтується на безкоштовному тарифному плані використання, 

а також функціонування під браузером Google Chrome, де Trello має 

найбільше розширень. 

Trello грунтується на трьох основних елементах: дошках, списках і 

картках. Знімок екрану з повною дошкою Trello наведено на рис. 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6. Знімок екрану з повною дошкою Trello 
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Дошка використовується для розміщення проекту, продукту, ресурсу 

або організаційної структури, яка знаходиться в постійному розвитку.  Це 

цифрова дошка для завдань Post-іt.  

Натиснувши на картку, з'являються її властивості, де можна додавати 

елементи, такі як контрольні списки, дату закінчення терміну, додавати 

членів команди, прикріплювати файли і багато іншого.   

В правому куті знаходиться бічна панель, в якій містяться параметри 

налаштування поведінки дошки, її зовнішнього вигляду і налаштувань 

дозволу.  

На бічній панелі також є розділ дій, в якому можна бачити всі дії, що 

відбуваються на дошці в режимі реального часу. 

Ці базові елементи залишаються незмінними незалежно від кількості 

створюваних дощок. Дошка являє собою спільну мету, а картки – це 

завдання, які можна переміщати серед списків в залежності від їх прогресу в 

проекті. 

Дошка Trello може бути як публічною, так і приватною, що надає 

простий варіант як виконання самостійних проектів, так і взаємодії з іншими 

людьми. 

Дошка за замовчуванням відмінно підходить для планування 

невеликого проекту, але Trello також дозволяє перейменовувати і додавати 

нові списки. На рис. 2.7 наведено параметри списку на дошці Trello. 
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Рис. 2.7. Параметри списку на дошці Trello 

 

Картки – це, по суті, індивідуальні завдання, і їх можна додати або 

через Add a card… в нижній частині списку, або через контекстне меню у 

верхній частині списків.  

Для деталізації інформації, що приведена в картці можна додавати 

мітки, дозволяють швидко призначати завдання розділу і миттєво візуально 

підключати їх до певного типу завдання.  Вони також доступні для пошуку, 

щоб спростити пошук завдань за допомогою цих міток. На рис. 2.8 

проілюстровано процес додавання міток на карту. 

 

 

 

Рис. 2.8. Процес додавання міток на картку 
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Терміни – ще одна важлива функція Trello. Щоб додати дату 

закінчення терміну (рис. 2.9). 

 

 

 

Рис. 2.9. Встановлення терміну картки 

 

На рис. 2.9 світло-сірий значок означає, що термін дії картки 

становить понад 24 годин в майбутньому, жовтий означає, що вона повинна 

бути зроблена протягом 24 годин, а червоний означає, що картка повинна 

бути зроблена сьогодні.  

Кожна людина, що є членом завдання, отримує повідомлення, коли 

що-небудь в картці змінюється або коли це необхідно.  Крім того, можливо 

додавати до завдання необхідну кількість членів команди, що є зручним 

способом, наприклад, розпочати групові обговорення проекту. 

Є можливі створювати нові картки Trello прямо по електронній пошті, 

так як кожна дошка Trello поставляється із спеціальним адресою електронної 

пошти, що є досить зручним інструментом для покращення командної 

роботи. 
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Зважаючи на вище сказане, можна зробити висновок, що застосування 

Trello значно спрощує організацію даних та прискорює обмін інформацією 

між учасниками проекту, і, в цілому, підвищує ефективність командної 

роботи. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналіз сучасного стану застосування командної форми 

управління на підприємстві показав, що одним із шляхів підвищення 

ефективності командного менеджменту є запровадження системи оцінки 

ефективності працівників. Однією з найефективніших систем оцінки 

ефективності працівників є система ключових показників ефективності (KPІ 

– Key Performance Іndіcator), за допомогою якої можливо не лише проводити 

контроль і оцінку ефективності виконуваних робітниками дій, але й створити 

високоефективну систему оплати праці. 

2. Проведені розрахунки показників КРІ а також коефіцієнтів 

результативності для співробітників відділу продажів показали, що з 

допомогою зазначеної системи можливо більш ефективно здійснювати 

оплату праці співробітників, що позитивно впливає на їх мотивацію до 

роботи. 

 3. Результати проведеної оцінки ефективності роботи системи 

управління на основі командного менеджменту на підприємстві, що 

розглядалось в роботі, показали, що впровадження командного типу 

управління стикається з рядом проблем: недостатня мотивація, проблема 

дисципліни, професійне суперництво та ін. Для вирішення перерахованих 

проблем пропонується використовувати , перш за все, принцип колективної 

відповідальності. 

4. Для інформаційного забезпечення ефективної роботи управлінської 

команди на підприємстві використовуються спеціальні інструменти для 

організації командної роботи. Проведений огляд зазначених інструментів 

показав, що для компанії, яка розглядається в роботі, доцільно 

використовувати програму Trello. Зазначений програмний продукт значно 
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спрощує організацію доступу до необхідних даних та прискорює обмін 

інформацією між учасниками проекту, і, як наслідок, підвищує ефективність 

командної роботи в цілому. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

3.1. Формування заходів з підвищення ефективності управління  

підприємством на основі командного менеджменту 

 

Ефективність роботи управлінської команди ґрунтується перш за все на 

взаємодії членів команди між собою. Тому дуже важливим завданням для 

кожної команди є підвищення ефективності командної взаємодії. Дослідивши 

роботу підприємства, що розглядається в роботі, доцільно буде 

запропонувати наступні заходи щодо підвищення командної взаємодії: 

- розвиток командних ефектів;  

- розроблення заходів мотивації персоналу; 

- чітка постановка цілей; 

- поліпшення соціально-психологічного клімату. 

Для розвитку командних ефектів використовуються комплексні 

методи, що спрямовані на розвиток командного духу (в англомовній 

літературі – team spіrіt) та розвиток навичок командної роботи (team skіlls). 

Дії, спрямовані на розвиток командного духу, є невід’ємною складовою 

системи мотивації компанії та спрямовані на вирішення таких задач: 

- посилення колективного почуття «ми»; 

- підвищення рівня лояльності робітників до підприємства; 

- формування змістовних неформальних взаємовідносин між 

працівниками підприємства; 

- підвищення рівня неформального авторитету менеджменту 

підприємства; 

- підвищення рівня мотивації працівників до спільної роботи. 
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- формування більш ґрунтовного розуміння індивідуальних рис 

особистості працівників, підвищення рівня довіри між 

працівниками; 

- формування змістовної та яскравої спільної історії, що сприятиме 

прийняттю працівниками філософії компанії. 

Для підвищення ефективності розвитку командного духу на 

підприємстві необхідно забезпечити наступні дії: 

- забезпечити відповідність філософії підприємства за умови, що 

вона є основою для здійснення розвитку командного управління; 

- забезпечити достатній рівень зв’язку з оперативними задачами та 

результативністю підприємства; 

- забезпечити активну участь працівників підприємства, особливо 

учасників управлінської команди та менеджерів середньої ланки. 

Для сприяння розвитку командного духу підприємства доцільним є 

використання таких неформальних заходів, як корпоративні свята, 

проведення круглих столів, конференцій, проблемних нарад та організацію 

корпоративних свят. 

Програми з формування та розвитку навичок командної роботи є 

основою системи запровадження командного менеджменту та спрямовані та 

формування та розвиток таких навичок: 

- навички формування загальної мети та прийняття відповідальності 

за її досягнення; 

- навички розподілу лідерства під задачу та гнучкого вимірювання 

стилю лідерства відповідно до особливостей задачі; 

- навички конструктивної взаємодії та самоуправління; 

- навички ефективного використання сильних сторін складу команди 

з урахуванням особливостей їх рольової поведінки; 

- навички створення процедур і стандартів взаємодії; 

- навички передавання знання та досвіду командної роботи своїм 

підлеглим. 
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Основним методом розвитку навичок командної роботи є груповий 

тренінг, оскільки саме він максимально сприяє створенню та корекції 

установок співробітників організації до вирівнювання компетентності у сфері 

командного менеджменту. Слід відзначити, що мова йде не лише про 

тренінги формування команди в різних модифікаціях, але й про будь-яку 

програму тренінгу, в якій розвиваються навички спільної діяльності. Те, 

наскільки навчальна програма буде працювати на розвиток team skіlls, 

залежить не від назви, а від того, наскільки вона відповідає філософії 

командної роботи. 

В процесі формування переліку заходів, що підвищують ефективність 

командної роботи доцільно використовувати комплексний підхід до процесу 

навчання співробітників. При цьому необхідно застосовувати такі форми 

навчання, як лекції, семінари, тренінги, та охоплювати всі категорії 

працівників підприємства. В таблиці 3.1 наведено розроблену програму 

заходів з навчання співробітників підприємства на період 2020 р. 

 

Таблиця 3.1  

Програма заходів з проведення навчання персоналу підприємства 

на період 2020 р. 
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Продовження табл. 3.1 
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Продовження табл. 3.1 

 

 

Слід відмітити, що навіть у тому випадку, коли програму навчання 

було грамотно розроблено та проведено, без закріплення здобутих 

робітниками навичок на робочому місці вона не гарантує довготривалих 

результатів. Зважаючи на це обов’язковим є закріплення знань працівниками 

безпосередньо на робочому місці. При цьому необхідно дотримуватись 

наступних вимог: 

- для досягнення загальної цілі необхідно постійно використовувати 

отримані навички; 

- керівник (лідер) в процесі роботи повинен на своєму прикладі 

демонструвати використання набутих робітниками навичок для їх 

ефективного закріплення. 

Слід відмітити, що для досягнення високого рівня професіоналізму 

робітників процес навчання керівником працівників на робочому місці 

повинен носити регулярний характер. 

Процес формування заходів з покращення навиків командної роботи 

повинен носити системний характер. При цьому керівник повинен в першу 

чергу звертати увагу на питання корпоративної філософії, стратегії розвитку 

підприємства та підвищення лідерського потенціалу серед лідерів команди. 
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Модель розвитку навичок командної роботи, що описана вище, 

необхідно застосовувати в якості підходу до побудови системи менеджменту 

підприємства. Це пов’язано з тим, що дана модель розрахована не лише для 

формування окремо взятої команди з певної групи працівників, а для 

формування системи командного менеджменту підприємства загалом. 

Основними умовами, за яких дана модель розвитку командних навичок буде 

найбільш ефективною відносяться наступні: 

- керівник підприємства повинен постійно розвивати як свої 

лідерські навички, так і лідерські навички своєї управлінської 

команди; 

- учасники управлінської команди та менеджери вищої ланки (топ-

менеджери) повинні розвиватись як лідери своїх управлінських 

команд; 

- стратегічні та тактичні цілі функціонування підприємства повинні 

бути досить амбіційними; про них повинно бути відомо всім 

працівникам підприємства, що повинно забезпечуватись 

двонаправленим вертикальним та горизонтальним зворотними 

зв’язками; 

- мотивація працівників повинна мати прозорий характер та 

направляти всіх працівників не лише на індивідуальну 

результативність, але й на загальну результативність підприємства 

в цілому. 

Наступним дуже важливим заходом з покращення ефективності 

командної роботи є збільшення рівня мотивації робітників. Це пов’язано з 

тим, що мотивація працівників є основною рушійною силою процесу 

реалізації поставлених цілей. 

Слід зазначити, що організаційні заходи, які сприяють підвищенню 

матеріальної та нематеріальної мотивації працівників підприємства повинні 

бути чітко прив’язані до результатів роботи кожного з працівників. При 
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цьому чим точніша ця прив’язка, тим вищий рівень задоволеності оплатою 

праці спостерігатиметься у працівників підприємства.  

Очевидно, що для досягнення єдності бачення цілей підприємства 

описані вище проблеми повинні періодично виявлятись та обговорюватись 

на нарадах керівництва підприємства. Особливу увагу слід звернути на 

вирішення проблем, пов’язаних з особистими цілями кожного з робітників, 

які є неминучими та потребують вирішення. 

Досить важливою проблемою, вирішення якої збільшує ефективність 

командної роботи, є створення та підтримування нормального 

психологічного клімату серед працівників. Як показує досвід, у колективі з 

несприятливою соціально-психологічною обстановкою спостерігається 

невисока продуктивність праці та досить високий рівень плинності кадрів. 

Для забезпечення нормального соціально-психологічного клімату в колективі 

необхідно досягти гарних відносин як між самими працівниками, так між 

працівниками та керівництвом, забезпечити виконання соціальних гарантій 

працівників і т.д. Для досягнення нормального соціально-психологічного 

клімату на підприємстві перш за все необхідно провести моніторинг його 

поточного стану (наприклад, шляхом проведення опитування менеджерів 

середньої ланки керівництва підприємства). Далі необхідно провести аналіз 

проведеного опитування та виробити пропозиції щодо подальшого 

кар’єрного зростання зазначених менеджерів. Такі заходи, безперечно, 

сприятимуть покращенню роботи не лише самих працівників, але і 

підприємства в цілому. 

 

3.2. Заходи з удосконалення компетенцій управлінських 

працівників  

 

Компетенція – це базова якість індивідуума, що має причинне 

відношення до ефективного та найкращого на основі критеріїв виконання в 

роботі або в інших ситуаціях [3]. 
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Поняття базової якості означає, що компетенція є стійкою частиною 

людської особистості і може визначати поведінку людини в множині 

ситуацій і робочих задач. Причинне відношення означає, що компетенція 

визначає або викликає певну поведінку людини [3]. 

Проведений аналіз системи менеджменту підприємства, що 

розглядається в роботі дав змогу визначити основні проблеми, що стають на 

заваді формування високоефективної управлінської команди: 

- недостатня кількість робітників високої кваліфікації, які володіють 

якостями мобільності та адаптації до швидкозмінних зовнішніх 

умов; 

- високий рівень недовіри керівництва до фахівців, що спричиняє 

небажання керівника до здійснення делегування обов’язків, що в 

свою чергу, значно знижу ефективність вирішення важливих 

завдань. 

Зважаючи на це, проблема розробки заходів з підвищення рівня 

компетенцій управлінських працівників підприємства, безперечно, є досить 

актуальною. 

Процес підвищення рівня компетенцій управлінських працівників 

підприємства носить динамічний характер. Тому удосконалення системи 

підвищення рівня компетенцій збільшить рівень відповідальності та 

продуктивності роботи працівників, і, як наслідок, створить передумови для 

прискорення розвитку підприємства в цілому. 

До основних складових системи підвищення рівня компетенцій 

управлінських працівників належать: 

- підвищення рівня професійних навичок працівників; 

- розроблення плату з розвитку кар’єри працівників; 

- розробка заходів зі створення кадрового резерву. 

Впровадження ефективної системи підвищення рівня компетенцій 

управлінських працівників призведе до таких позитивних ефектів в 

діяльності підприємства: 
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- підвищення рівня ефективності роботи управлінських працівників 

внаслідок розкриття їх потенціалу та професійних здібностей; 

- отримання управлінськими працівниками знань і навичок, що 

забезпечать високий рівень організаційної діяльності; 

- збільшення рівня лояльності працівників цілям функціонування 

підприємства; 

- забезпечення принципу наслідування (наступності) в управлінні 

підприємством. 

 

Професійний розвиток управлінських працівників передбачає набуття 

ними нових компетентностей, покращення їх управлінських умінь та 

навичок. Основною метою підвищення кваліфікації управлінського 

персоналу є підготовка їх до виконання необхідних виробничих завдань і 

обов’язків. Проведений аналіз показав, що частка фонду заробітної плати, яка 

виділяється успішними закордонними підприємствами на навчання 

персоналу може сягати до 10 %. 

Слід зазначити, що для ефективної системи підвищення компетенцій 

управлінських працівників підприємства характерні такі якості, як гнучкість 

та високий рівень адаптивності до потреб виробництва.  

Зважаючи на це, можна окреслити ряд першочергових проблем, на які 

повинно звернути увагу керівництво підприємством при формуванні заходів 

з підвищення рівня компетенцій управлінських працівників: 

- розроблення ефективної стратегії формування кваліфікованого 

управлінського персоналу; 

- ідентифікація потреб у навчанні робітників в залежності від їх 

професії та спеціальності; 

- визначення матеріально-технічного та науково-методичного 

забезпечення процесу навчання управлінських працівників; 

- повноцінне фінансове забезпечення описаних видів навчання 

персоналу. 
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До головних напрямів підвищення рівня професійного розвитку 

працівників відносяться: 

- первинне навчання, яке повинно враховувати завдання і цілі 

функціонування підприємства, а також специфіку сфери його 

діяльності; 

- навчання, яке має на меті усунення розриву між посадовими 

вимогами, вимогами, що ставляться до робочого місця та діловими 

якостями працівників; 

- навчання, що забезпечить підвищення рівня загальної кваліфікації 

працівників. 

Зважаючи на те, що рівень професійного розвитку керівників вищої 

ланки значно впливає на роботу підприємства, він повинен розглядатися як 

одна з найважливіших складових його діяльності. Тому для ефективного 

функціонування підприємства необхідно розробити програму підвищення 

рівня кваліфікації кандидатів на посаду керівників вищої ланки. Метою 

розробки та впровадження цих програм є: 

- підвищення лідерських якостей керівників вищого рівня 

підприємства; 

- набуття потенційно перспективними кандидатами на ці посади 

необхідними компетенція ми. 

Типові програми підвищення кваліфікації кандидатів на посаду 

керівників вищої ланки мають на меті поєднання таких якостей, як 

стратегічне мислення, лідерські навички в управлінні та навички 

міжособистісного спілкування.  

Для визначення моделі компетентності працівників, їх загальну 

компетентність розділяють на наступні складові: 

- професійна компетентність, що визначає рівень теоретичних знань 

працівника та вміння їх використовувати на практиці; 

- соціальна компетентність, що визначає здатність працівника до 

ефективної взаємодії та спілкування; 
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- методична компетентність – це здатність працівника до 

самостійного вирішення проблем та до ефективної організації своєї 

роботи; 

- особистісна компетентність, що визначає рівень відповідальності 

працівника, його культуру праці. 

До основних напрямків підвищення рівня компетентностей 

управлінських працівників на корпоративному рівні належать наступні: 

- розвиток та поширення корпоративної культури; 

- забезпечення високого рівня функціонування зворотного зв’язку; 

- здійснення заходів з допомоги структурним підрозділам в питанні 

планування та координації роботи підприємства. 

 

3.3. Розробка системи підтримки прийняття управлінських рішень 

для оцінки рівня здатності працівника підприємства до командного 

способу роботи 

 

На сучасному етапі розвитку світової промисловості все більшого 

поширення набуває командний спосіб організації роботи. Результати 

проведених досліджень свідчать про беззаперечну перевагу такого підходу 

до організації управління персоналом в порівнянні з методами традиційного 

менеджменту. Проте, в процесі організації робочих команд виникає ряд 

проблем як професійного (недостатня компетентність, невеликий досвід 

роботи) так і особистісного (низькі комунікабельність, ініціативність та ін.) 

характеру. Зазначені проблеми значно ускладнюють створення успішної 

команди, і, як наслідок, знижують ефективність роботи підприємства. 

Зважаючи на це, проблема визначення рівня здатності працівника до 

командної роботи є актуальною. 

В сучасній практиці управління персоналом застосовується велика 

кількість різних методів оцінки здатності працівників до командної роботи, 

таких як анкетування, тестування, інтерв’ю, парне порівняння, метод «360 
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градусів», ділові ігри та ін. [22, 23, 26, 32]. Кожен із зазначених методів 

володіє своїми перевагами, проте спільним їх недоліком є те, що вони 

надають інформацію лише про певні професійні або особистісні якості 

працівника, перекладаючи проблему визначення рівня працівника до 

командного способу роботи на відповідних осіб, що приймають рішення 

(керівник робочої групи, менеджер та ін.). Такий підхід значно ускладнює 

роботу осіб, що приймають рішення, та не завжди приводить до 

оптимального кінцевого результату.  

В роботі [22] пропонується нечітка система підтримки прийняття 

управлінських рішень, яка визначає рівень відповідності компетенцій 

працівника займаній посаді, або рівень відповідності компетенцій кандидата 

на займану посаду. Такий підхід, безперечно, є більш досконалим, в 

порівнянні з описаним вище, проте він не враховує особливості командного 

способу роботи. 

Виходячи з вище сказаного, виникає необхідність у подальших 

дослідженнях з питання визначення рівня здатності працівника до 

командного способу роботи. 

В процесі аналізу результатів оцінки персоналу щодо їх здатності до 

командного способу роботи неминуче виникає певний рівень нечіткості. 

Зважаючи на це, а також на значну кількість чинників, що здійснюють вплив 

на значення рівня здатності працівника до командної роботи, класичної 

математичної моделі, досить точно описувала б їх взаємозв’язок із 

показниками, що характеризують рівень компетентності співробітника, його 

досвіду командної роботи та ін. є практично неможливою.  

В зв’язку з цим, для вирішення описаної задачі пропонується 

застосувати підхід, що базується на ідеях математичного апарату нечіткої 

логіки. До того ж дослідження, присвячені питанню застосування нечіткої 

логіки в соціоекономічних системах, результати яких наведено в роботах [11, 

29, 30] дозволяють зробити висновок про можливість застосування такого 
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підходу для вирішення задачі оцінки здатності персоналу до командної 

роботи. 

Для створення моделі нечіткого виводу в першу чергу потрібно 

визначити найбільш суттєві фактори, що здійснюють вплив на значення рівня 

здатності працівника до командної роботи. На нашу думку, найбільш 

суттєвими факторами, що впливають на значення рівня здатності працівника 

до командної роботи (вхідні параметри нечіткої моделі) є наступні: 

- рівень компетентності співробітника (Comp) – характеризує міру 

володіння працівником уміннями та навичками, що є необхідними, для 

вирішення задач команди; 

- досвід командної роботи (Exp) – показник, що відображає досвід 

роботи працівника в команді; 

- комунікабельність (Com) – показник, що показує здатність працівника 

до спілкування та встановлення взаємозв’язків з іншими членами команди. 

До вихідних величин моделі відносяться рівень здатності працівника до 

командної роботи (Level), що у відсотковому співвідношенні відображає його 

здатність працювати в команді. 

В табл. 3.3 наведено вхідні та вихідні величини моделі, та діапазони 

зміни їх значення. 

 

Таблиця 3.3  

Значення вхідних та вихідних параметрів нечіткої моделі 
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Продовження табл. 3.3 

 

 

Слід відзначити, що значення рівня компетентності (Comp) та рівня 

комунікабельності (Soc) визначається експертним шляхом відповідно до 5-

бальної шкали, яка, на нашу думку, є найбільш зручною для даного випадку. 

Значення вихідного параметру нечіткої моделі (рівня здатності до командної 

роботи) визначається у відсотках (%), що полегшує інтерпретацію кінцевого 

результату особою, що приймає рішення. 

Структурна схема нечіткого блоку визначення рівня здатності 

працівника до командної роботи приведена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема блоку визначення рівня здатності працівника до командної 

роботи 

 

Виходячи з наявної кількості входів та виходів нечіткої моделі, було 

створено нечітку базу знань, яку наведено в табл.3.4 

 

Таблиця 3.4  

База знань моделі визначення рівня здатності працівника до командної 

роботи 
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Продовження табл. 3.4 

 

 

В основу роботи нечіткої системи підтримки прийняття керуючого 

рішення було покладено алгоритм нечіткого виводу Мамдані. Даний вибір 

обумовлювався відносною простотою та прозорістю роботи даного 

алгоритму. 

В процесі розробки нечіткої моделі використовувались такі види 

функцій приналежності: трикутні, трапецієподібні, S-подібні і Z-подібні. 

Графічне відображення зазначених функцій приналежності, а також їх 

числові характеристики наведено на рис. 3.2 – 3.5. 

 



 69 

0 1 2 3 4 5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
L M H

 

 

Рис. 3.2. Нечіткі значення вхідної змінної «Comp» 
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Рис. 3.3. Нечіткі значення вхідної змінної «Exp» 
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Рис. 3.4. Нечіткі значення вхідної змінної «Soc» 
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Рис. 3.5. Нечіткі значення вихідної змінної «Level» 

 

Після формування експертної бази знань та вибору типу і параметрів 

функцій належності були сформовані нечіткі рівняння, які є основою 

функціонування нечіткого блоку виводу. Дані рівняння мають наступний 

вигляд: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) .VH H H HLevel Comp Exp Soc      (3.5) 

 

Для перевірки працездатності розробленої моделі нечіткого виводу 

було використано програмний продукт Fuzzy Logic Toolbox Matlab [52]. В 

результаті проведення серії комп’ютерних моделювань роботи нечіткої 

системи було встановлено, що для процесу дефазифікації вихідного 

параметру моделі найбільш доцільно застосувати центроїдний  метод (метод 

центру ваги). 

Графічні залежності, які відображають характер зміни вихідної 

величини нечіткої моделі при різних значення вхідного параметру показані 

на рис. 3.6 – 3.8. 
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Рис. 3.6. Графік поверхні Level = f(Comp, Exp) 
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Рис. 3.7. Графік поверхні Level = f(Comp, Soc) 
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Рис. 3.8. Графік поверхні Level = f(Exp, Soc) 

 

Приклад реалізації алгоритму нечіткого виводу наведено на рис. 3.9, з 

якого видно, що для випадку, коли рівень компетентності працівника 

оцінюється в 1 бал, рівень комунікабельності – в 2 бали, а досвід командної 

роботи складає 2 роки, то значення рівня здатності працівника до командної 

роботи складає 34,4 %. 

 

 

Рис. 3.9. Приклад реалізації нечіткого логічного виводу 
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Результати моделювання нечіткої системи виводу для різних варіантів 

значень вхідних даних наведено в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5. 

Приклади роботи системи нечіткого логічного виводу 

 

 

Аналіз даних, що наведені в табл. 3.5, а також аналіз форми поверхонь 

відгуку (рис. 3.6 – 3.8) показав, що розроблена система нечіткого виводу 

найбільш чутлива до вхідних змінних Exp, та Soc (тобто значення рівня 

комунікабельності та досвіду командної роботи мають найбільшу вагу), що, 

на нашу думку, є цілком адекватним результатом, зважаючи на специфіку 

командної роботи. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

1. В результаті дослідження питання формування заходів з підвищення 

ефективності управління підприємством на основі командного менеджменту 

встановлено, що до найбільш ефективних заходів підвищення командної 

взаємодії належать наступні: розвинення командних ефектів, зрозуміле та 

чітке формулювання мети команди, покращення соціально-психологічної 

обстановки та створення заходів з мотивування робітників. 
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2. В результаті дослідження питання удосконалення системи 

управління підприємством на основі командного менеджменту виявлено, що 

першочерговим напрямом покращення процесу формування команди є 

визначення шляхів удосконалення компетенцій управлінських працівників. 

3. Розроблена система підтримки прийняття управлінських рішень для 

оцінки рівня здатності працівника підприємства до командного способу 

роботи значно спрощує та прискорює процес створення високоефективної 

команди на підприємстві. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження з оптимізації системи 

управління організацією на основі «командного менеджменту» можна 

зробити наступні висновки: 

1. В результаті аналізу питання теоретичних основ командного підходу 

до управління на підприємстві встановлено, що командний метод управління 

є закономірним результатом розвитку традиційних методів управління 

(методів класичного менеджменту) і є найбільш ефективним із сучасних 

методів управління персоналом. Це підтверджується численними прикладами 

успішного застосування командного підходу в світовій практиці. 

2. В результаті проведеного аналізу систем оцінки ефективності 

працівників встановлено, що однією з найефективніших систем є система 

ключових показників ефективності (KPІ – Key Performance Іndіcator), за 

допомогою якої можливо не лише проводити контроль і оцінку ефективності 

виконуваних робітниками дій, але й створити високоефективну систему 

оплати праці. Проведені розрахунки показників КРІ а також коефіцієнтів 

результативності для співробітників відділу продажів показали, що з 

допомогою даної системи можливо більш гнучко, прозоро та ефективно 

здійснювати оплату праці співробітників, що, безперечно, позитивно впливає 

на їх мотивацію до роботи та допомагає уникнути конфліктів, зайвої 

конкуренції, а також сприяє прискореному вихованню командних цінностей 

на підприємстві. 

3. Проведена оцінка ефективності роботи системи управління на основі 

командного менеджменту на підприємстві, що розглядалось в роботі, 

показала, що впровадження командного типу управління на зазначеному 

підприємстві стикається з рядом проблем, основними з яких є проблема 

недостатньої мотивації, проблема дисципліни, професійне суперництво та ін. 

Для вирішення перерахованих проблем пропонується використовувати , 
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перш за все, принцип колективної відповідальності, який полягає у тому, що 

члени команди відповідають за використання колективних ресурсів. 

4. В результаті дослідження питання формування заходів з підвищення 

ефективності управління підприємством на основі командного менеджменту 

встановлено, що до найбільш ефективних заходів підвищення командної 

взаємодії належать наступні: розвиток командних ефектів, розроблення 

заходів мотивації персоналу, чітка постановка цілей, поліпшення соціально-

психологічного клімату. Слід відмітити, що для розвитку командних ефектів 

найбільш ефективними є комплексні методи, що спрямовані на розвиток 

командного духу (team spіrіt) та розвиток навичок командної роботи (team 

skіlls). Була розроблена програма заходів щодо проведення навчання 

персоналу підприємства командному способу роботи, що базується на 

комплексному підході і використовує усі форми навчання (лекції, семінари, 

тренінги). 

5. В результаті дослідження питання удосконалення системи 

управління підприємством на основі командного менеджменту виявлено, що 

першочерговим напрямом покращення процесу формування команди є 

визначення шляхів удосконалення компетенцій управлінських працівників.  

Така система удосконалення компетенцій працівників повинна містити такі 

складові, як періодичне професійне навчання робітників, планування їх 

кар'єри а також створення кадрового резерву. 

6. В результаті проведених досліджень встановлено, що розроблена в 

роботі система підтримки прийняття управлінських рішень для оцінки рівня 

здатності працівника підприємства до командного способу роботи значно 

спрощує та прискорює процес створення високоефективної команди на 

підприємстві. 

Отже, проведене дослідження продемонструвало переваги і недоліки 

запровадження командної системи управління на підприємстві, виявило 

найбільш ефективні інструменти формування командного духу та командних 

цінностей.  
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Запропоновані шляхи та напрями вдосконалення системи менеджменту 

стануть в нагоді не тільки для оптимізації управлінської системи в обраній 

організації, але будуть корисні для вивчення менеджерами інших 

підприємств. 
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