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У статті розглядається проблема забез-
печення синергетичного ефекту у процесі 
формування управлінської команди. Узагаль-
нюється наявний досвід щодо оцінювання 
ефективності функціонування управлінської 
команди. Визначено чинники, що впливають 
на продуктивність управлінської команди. 
Проаналізовано процес створення синер-
гетичного ефекту під час формування 
ефективної управлінської команди. Зазна-
чено принципи високого рівня синергізму 
команди. Визначено перешкоди для фор-
мування синергізму управлінської команди. 
Проаналізована система орієнтирів (межі 
відповідальності) для команди. Авторами 
зазначається, що реалізація синергетич-
ного управління як організаційно-управлін-
ського новаторства формується задля 
збільшення управлінської ефективності вже 
утвореними виробничими та економічними 
системами. Акцентовано увагу на колек-
тивній праці, яка не виділяє діяльність окре-
мих осіб, але враховує індивідуальні особли-
вості кожного під час командної роботи для 
формування ефективної команди.
Ключові слова: управлінська команда, 
синергізм, синергетичний ефект, ефектив-
ність; продуктивність команди.

В статье рассматривается проблема обе-
спечения синергетического эффекта в 

процессе формирования управленческой 
команды. Обобщается существующий 
опыт оценки эффективности функциониро-
вания управленческой команды. Определены 
факторы, влияющие на производитель-
ность управленческой команды. Проанали-
зирован процесс создания синергетического 
эффекта при формировании эффективной 
управленческой команды. Указаны прин-
ципы высокого уровня синергизма команды. 
Определены препятствия для формирова-
ния синергизма управленческой команды. 
Проанализирована система ориентиров 
(границы ответственности) для команды. 
Авторами отмечается, что реализация 
синергетического управления как организа-
ционно-управленческого новаторства фор-
мируется ради увеличения управленческой 
эффективности уже созданными производ-
ственными и экономическими системами. 
Акцентировано внимание на коллективном 
труде, при этом не выделяется деятель-
ность отдельных лиц, но учитываются 
индивидуальные особенности каждого во 
время командной работы для формирования 
эффективной команды.
Ключевые слова: управленческая команда, 
синергизм, синергетический эффект, 
эффективность; производительность 
команды.

The main aim of this paper is to analyze the concept of synergy as a key to form the efficient managerial team. In this study such methods as summariza-
tion, formal logic and analytical one, were used. The informational database is the scientific works of the national scientists in this management sphere. 
The authors highlight that team management is a key factor in achieving organizational success through the use of certain tools to motivate and stimulate 
employees, which are characterized by flexibility and the ability to do everything to achieve the success for the organization. In this regard, the task of study-
ing the features of creating an effective management team in a modern enterprise, based on the principles of synergy, is urgent. This paper considers the 
problem of ensuring a synergistic effect in the process of forming a management team. The existing experience in evaluating the effectiveness of the man-
agement team is summarized. The factors influencing the management team’s productivity are determined. According to the authors, team performance is 
determined by three factors: potential performance, synergies and threats. The process of creating a synergetic effect during the formation of an effective 
management team is considered. It is determined, that the synergistic effect is a result of positive interaction between team members based on common 
aspirations and values, as well as complementary skills, resulting in the total efforts of the team far exceeding the sum of the efforts of its individual mem-
bers. The principles of a high level of team synergy are indicated. Obstacles to the formation of the management team’s synergy are identified. The system 
of landmarks (limits of responsibility) for the team is analyzed. The authors note that the implementation of synergetic management as an organizational 
and managerial innovation is to improve the management of existing industrial and economic systems. Emphasis is placed on teamwork, which does not 
highlight the activities of individuals, but takes into account the individual characteristics during teamwork, to form an effective team.
Key words: management team, synergy, synergetic effect, efficiency; team performance.

СИНЕРГІЗМ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ
SINERGY AS A KEY TO FORM THE EFFICIENT MANAGERIAL TEAM

Постановка проблеми. Сучасний світ диктує 
підприємствам нові вимоги до здійснення діяль-
ності. Однією з таких вимог є професіоналізм спів-
робітників організації. Отже, людський ресурс є 
одним із найважливіших чинників конкурентоспро-
можності сучасного підприємства. Водночас дина-
мічні умови зовнішнього середовища формують 
потребу в командному підході до управління: від 
того, наскільки успішно менеджер підбере членів 
команди, враховуючи всі можливі нюанси, зале-
жить ефективність кінцевого результату діяльності 
підприємства.

Командне управління є ключовим чинни-
ком досягнення організаційного успіху за раху-
нок використання певних інструментів мотива-
ції та стимулювання працівників, характерними 

особливостями яких є гнучкість і здатність робити 
все необхідне для досягнення успіху організації. 
У зв’язку з цим актуальним стає завдання дослі-
дження принципів формування ефективності 
управлінської команди в межах сучасного підпри-
ємства, спираючись на синергізм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Практичні та теоретичні питання підвищення 
ефективності управлінської діяльності вивча-
ються у роботах вітчизняних та іноземних дослід-
ників, таких як Е.А. Кузнєцов, Дж.В. Ньюстр, 
Дж.С. Максвелл, К.С. Калинець, І.В. Шульженко. 
У своїх роботах вони досліджували різні напрями 
управління командою, опираючись на психоло-
гічні особливості, лідерські якості, професійну 
компетентність. Зокрема, слід виокремити ідеї 
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І. Адізеса, який зазначає, що ідеальних менедже-
рів не існує, а лише команда може досягти потріб-
ного ефекту [1].

Питання «синергізм» з’явилося досить давно. 
Цю категорію було запропоновано професором 
Штутгартського університету Германо Хакеном. 
Слід зазначити, що вперше синергізм як система 
самоорганізації досліджувалася фізиками, мате-
матиками та іноді філософами, а вже пізніше 
синергізм став об’єктом обговорення та дискусій 
управлінської науки. 

О. Гошовська у монографії «Синергізм у 
стратегічному управлінні» [3] дослідила прин-
ципи синергізму в стратегічному управлінні; 
Л.С. Лісовська та Н.Т. Гринів [6] дослідили та кла-
сифікували джерела генерування синергізму; у 
роботі А. Полянської й С. Афонькіної [7] розгля-
нута методика, в якій висвітлено ефект синергізму 
через призму прийняття управлінських рішень; 
у статті [9] О.М. Помаза й І.В. Шульженка вияв-
лено низку особливостей створення ефективної 
управлінської команди в організації; у статті [10] 
О.В. Чернецької застосовано порівняльний при-
йом, завдяки якому було досліджено різницю між 
поняттями «синергія», «синергетика», «синер-
гізм» та встановлено їхню сутність, особливості та 
функціонування; у роботі [11] О.В. Хитрої виконано 
порівняльний аналіз проявів організації і самоор-
ганізації у процесі створення й розвитку команди; 
стаття [12] Г.З. Шевцової присвячена питанням 
реорганізації систем управління підприємствами 
на основі концепції організованої синергії.

З огляду на той факт, що синергізм почав засто-
совуватися в управлінні зовсім недавно, постає 
проблематика в недостатньому вивченні синер-
гізму в цьому аспекті, що супроводжується низь-
ким рівнем використання синергетичних складни-
ків у процесі формування управлінської команди.

Постановка завдання. Метою цього дослі-
дження є аналіз процесу формування управ-
лінської команди з використанням принципів 
синергізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Команда і командна робота стають культовими 
явищами в сучасній системі менеджменту. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, командна робота 
демонструє високу якість та ефективність у вирі-
шенні багатьох організаційних питань, по-друге, 
приналежність до команди мобілізує людину зага-
лом та підвищує її задоволеність умовами життє-
діяльності зокрема [10, с. 672].

Як показує практика, труднощі виникають у 
переважної кількості підприємств саме на етапі 
формування команди. Базисом є цілі та завдання 
корпорації. Постає велика необхідність у забезпе-
ченні командної підтримки в процесі визначення 
таких напрямів, як місце розташування, марке-
тингове поширення, цільовий ринок, планований 

прибуток у стабільному стані та відсоток прибут-
ковості, тип пропозиції, бренд тощо. Визначивши 
ці параметри та будучи готовими до їх змін у міру 
отримання нової інформації, команда може гаран-
тованого розраховувати на зосередження саме на 
оптимальних видах діяльності [9, с. 23].

Насамперед необхідно визначити поняття 
«команда». Єдиного уніфікованого тлумачення 
терміна «управлінська команда» не існує.

А.Ю. Дроздова визначає команду як сукупність 
окремих осіб і груп, залучених до виконання про-
екту і відповідальних перед керівником або мене-
джером проекту за їх виконання. Якщо розуміти 
під командою групу людей, які спільно працюють 
для досягнення спільної мети, то буде загублено 
головне, що робить команду найбільш ланцюго-
вим ресурсом проекту, – взаємозв’язок. Адже на 
те вона «спільна» мета, щоб досягати її спіль-
ними зусиллями, прикладеними всіма членами 
команди. Команда має формуватися так, щоб 
кожен її член був індивідуальною «жилкою» в про-
екті, робив свій внесок у робочий процес, допо-
внював інших [5, с. 150]. 

О.В. Чернецькою було визначено, що коман-
дою є група керівного складу різної кваліфікації, які 
неформально пов’язані єдністю розуміння перспек-
тиви організації і методики її досягнення, які прово-
дять у своїх колективах єдину злагоджену політику 
з досягнення поставлених цілей [11, с. 119].

Найбільш оптимальною позицією є той факт, 
що управлінська команда складається з фахівців 
із різних сфер організаційної діяльності, які пра-
цюють над досягненням спільної мети. Сутність 
команди полягає у спільному для всіх її членів 
зобов’язанні, яке потребує наявності певного при-
значення, в яке вірять усі члени команди, тобто її 
місії [2, с. 5].

З огляду на той факт, що управлінська команда 
має відповідати високій динаміці, у пріоритеті учас-
ників повинне бути не тільки емоційне об’єднання 
і виконання результату в межах отриманих управ-
лінських завдань, але й навички швидкої реакції на 
зміни, які відбуваються в організації. Оцінювання 
функціонування управлінської команди часто здій-
снюють за формулою Штейнера [3, с. 82]: 

ФП = ПП + С – З,                       (1) 
де ФП – фактична продуктивність; ПП – потен-

ційна продуктивність; С – синергізм; З – загрози 
діяльності.

Із формули 1 видно, що фактично продуктив-
ність команди зумовлюється трьома факторами: 
потенційною продуктивністю, синергізмом та 
загрозами.

Синергізм відображає покращення за рахунок 
командної роботи порівняно з індивідуальною. 
Поява ефекту синергізму відбувається у процесі 
позитивного взаємозв’язку між працівниками в 
команді на принципах загальної мети та ціннісних 
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орієнтирів, а також взаємодоповнюючих умінь, 
приводячи до того, що сумарні зусилля команди 
набагато перевищують суму зусиль окремих 
її членів. Як і у спорті, командна робота над-
звичайно важлива для конкурування на сучас-
них світових ринках, де індивідуальні уміння не 
настільки важливі, як високий рівень колективної 
роботи [7, с. 84].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень синергізму команди 

ясність цілей проекту 

реалістичність плану 

прийнятні правила організації 
проектної роботи 

лідерство менеджера проекту 

Рис. 1. Принципи високого рівня 
синергізму команди

Джерело: [3]

Існує певний комплекс передумов, які спонука-
ють до запровадження синергетичного ефекту під 
час формування управлінської команди. 

До організаційних передумов синергетичного 
ефекту варто віднести [11, с. 121]: 

1) правильну кількість учасників команди; 
2) цілісність як соціально-психологічний зв’язок 

учасників команди; 
3) традиційність сталих принципів командної 

роботи, норм, правил, цінностей;
4) підкреслення ролі кожного учасника команди 

з виділенням для нього певної низки індивідуаль-
них завдань.

Ми вважаємо, що пріоритетним завданням 
організації мають бути попередньо сформульо-
вані мотиваційні принципи для роботи в команді. 
У разі відсутності останніх окремі індивіди можуть 
не усвідомлювати потреби в налагодженні коге-
рентних взаємодій з іншими учасниками, і це 
досить помітно зменшить вплив синергічного 
ефекту [5, с. 152].

Психологічними передумовами синергізму є 
[3, с. 63]: 

1) загальна мета команди, що є засобом інте-
граційної діяльності членів команди в цілісну 
систему; 

2) суб’єкт-суб’єктні (партнерські) взаємодії чле-
нів команди у процесі реалізації загальнокоманд-
ної мети, що стимулюють розвиток індивідуальної, 
творчої компетентності; 

3) відчуття відповідальності за роботою кож-
ного учасника команди, що сприяє виникненню 
взаємної відповідальності; 

4) спорідненість ціннісних орієнтирів учасників 
команди, що утворюють субкультуру команди.

Багато вчених вважають, що економічне спря-
мування синергічного ефекту пов’язане з тим, що 
комбіноване використання кількох взаємоузгодже-
них стратегій є доцільнішим, ніж ізольоване впро-
вадження якоїсь однієї, і на практиці менеджерів 
більше цікавить результат дії синергії в результаті 
поєднання складників у ціле. Це поняття назива-
ють ефектом «2 + 2 = 5», тобто ефект від суми 
складених потенціалів більший, ніж сума самих 
потенціалів, внаслідок цього виникає додаткова 
одиниця ефекту (1 = 5 – 4), яку визначають як 
синергетичний ефект [10, с. 673].

Під час розгляду питання про правильне співвід-
ношення організації та самоорганізації у команд-
ній праці необхідно акцентувати увагу на системі 
орієнтирів (командній карті) – межах відповідаль-
ності, або рамках свободи. Система орієнтирів 
для команди повинна мати в собі компоненти як 
нормативного, так і ціннісно-цільового характеру: 
команда повинна добре уявляти, як її цілі спів-
відносяться із загальноорганізаційними цілями, 
наскільки її рішення співвідносяться з базовими 
цінностями організації. А отже, для високого рівня 
ефективного менеджменту команди важливе зна-
чення має вивчення впливу ціннісного аспекту 
взаємного існування членів управлінських команд 
на продуктивність організації.

Незважаючи на наявність потенційного синер-
гізму в командах, яким притаманні ознаки самоор-
ганізації й самоуправління, перешкодою для його 
втілення у синергізм можуть стати такі моменти 
[11, с. 121]: 

1) особливості структурного змінювання кла-
сифікаційних робочих моментів та управлінського 
рівня можуть спонукати до опору з боку працівни-
ків, які мають звичку до більш традиційного під-
ходу організації праці;

2) формування ефективної команди забирає 
багато часу та енергії, при цьому досить таки 
часто базується на міжособистісних конфліктах, 
що в подальшому призводить до значних втрат;

3) самоорганізовані команди характеризуються 
величезним ризиком вибору. 

Попередньо було зазначено, що принцип синер-
гізму полягає в переважанні колективної праці над 
індивідуальною. Але саме індивідуальні відмін-
ності є джерелом потенційних переваг у спільних 
рішеннях. Зокрема, на думку Ю.О. Версти, роз-
маїття командних ролей дає змогу ефективніше 
розв’язувати спільні завдання та досягати синер-
гічного ефекту; при цьому модель ефективної 
командної праці передбачає рольову доповнюва-
ність та гнучкість (ротацію ролей залежно від ситу-
ації) [8, с. 187].

Синергетичний ефект в управлінській команді 
можливий у разі узгодження цілей фірми та її 
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підрозділів, оптимізації організаційної структури, 
засвоєння нових методів планування та засто-
сування новітніх методик управління. Як зазна-
чає В.Г. Воронкова, підсилення синергетичного 
ефекту відбувається у результаті виникнення у 
системі (зокрема, в системі управління) нових еле-
ментів (наприклад, наукових досягнень, інформа-
ції), їх комплексної взаємодії; виникнення якісно та 
істотно нових типів і форм власності, їх взаємодії 
з наявними формами; розвитку удосконалених 
форм господарського механізму, технічних та еко-
номічних відносин; правильного поєднання пере-
лічених основних відносин у цілісну економічну 
систему за наявності покращеної системи право-
вих, соціальних, політичних, культурних, духовних, 
ідеологічних відносин тощо [10, с. 674].

Зазначимо, що реалізація синергетичного 
управління як організаційно-управлінської нова-
ції відбувається для підвищення ефективності 
управління вже наявними виробничо-економіч-
ними системами. Отже, потрібно виходити з того, 
що модель організованої синергії будується не з 
«чистого аркуша», а шляхом трансформації вже 
діючих систем управління, які мають свою струк-
туру, особливості й історії розвитку [6, с. 5].

Необхідно підкреслити, що багаторівнева сис-
тема синергетичного управління має можливість 
застосовувати різноманітні принципи його імпле-
ментації залежно від загального рівня розвитку 
систем управління на підприємстві, поставлених 
стратегічних завдань, наявних резервів ресурсів 
і часу, рівня компетентності менеджерів і персо-
налу та інших суб’єктивних чинників [4, с. 712].

Таким чином, механізм, який запропонований 
вище, слід розглядати як базовий компонент, що 
має опиратися на конкретне наповнення у реаль-
них принципах її реалізації. Складник механізму 
організаційного спрямування включає в себе 
суб’єктів (менеджерів різних рівнів), об’єкти (еле-
менти і підсистеми структурно-функціональної 
моделі синергетичного менеджменту, переду-
мови виникнення й активізації процесів позитив-
ної самоорганізації та їх (процесів) синергетичні 
ефекти), мету (формування системи управління 
на засадах організованої синергії), організаційні 
форми та структури, методичний інструмента-
рій та етапи процесу організації синергетичного 
управління [12, с. 151].

Висновки з проведеного дослідження. 
Формування управлінської команди – досить 
складна справа, яка потребує оптимальних 
інструментів для майбутньої ефективної діяль-
ності. Синергізм надає команді всі необхідні 
інструменти вирішення управлінських питань. 
Його принципи побудовані на колективній праці, 
яка не виділяє діяльність окремих осіб, але вра-
ховує індивідуальні особливості кожного під час 
командної роботи.

Синергізм використовують для покращення 
життєдіяльності підприємства. Але слід зазначити, 
що, застосовуючи синергізм, варто дбати про допо-
міжні складники, які базуються на стимулюванні 
команди, мотивації кожного учасника, злагодженій 
роботі, повазі, підтримці та взаєморозумінні. Якщо 
ж раціональні підсистеми зразкових зв’язків від-
сутні, то економічний синергетичний ефект значно 
послаблює свої позиції. Таким чином, варто зазна-
чити, що, застосовуючи інноваційні інструменти та 
якісне інформаційне забезпечення в управлінні, 
можна сформувати перспективи оптимального 
застосування синергетичного ефекту керівниками 
підприємств. 
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