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Сьогодні однією з фундаментальних змін, 
які переживає бізнес, є поступовий від- 
хід від ієрархічної моделі управління. 

За останні кілька років стали широко вжива- 
тися такі терміни, як «digital», «agile» та «net- 
work». У рамках дослідження Global Human 
Capital Trends 2017 року респонденти визна- 
чили «побудову організації майбутнього» 
основним трендом, який 88 відсотків респон- 
дентів вважають важливим або дуже важли- 
вим. Вісім відсотків респондентів цьогоріч- 
ного опитування вказали, що майже повністю 
перейшли до командного принципу роботи, 
а ще 23% стверджують, що більшість робіт 
виконується в командах у межах відповід- 
ної ієрархічної структури (рис. 1). 65 відсотків 
наших респондентів оцінили здатність управ-
ляти через вплив як вимогу до лідерів 21-го 
століття, від яких очікується побудова моделі 
управління на основі переконання.

Як свідчать дані цьогорічного опитування, 
перехід до командної організаційної моделі 
підвищує ефективність роботи, в окремих 
випадках досить відчутно (рис. 2).

Перехід до командного принципу роботи 
і справді виправданий, особливо за умови 
його правильного застосування організаціями. 

Перехід від ієрархічної структури до роботи у крос-функціональних командах набирає обертів. 
Наші дані свідчать, що запровадження командної моделі підвищує ефективність організацій. 
Ті ж, хто ще не використовує таку модель, ризикують відстати. Щоб підвищити ефективність 
роботи команд, організації можуть обрати декілька варіантів, серед яких навчання лідерів 
роботі у крос-функціональних командах, а також трансформація підходів до винагороди та 
управління ефективністю.

Розвиток команд

Ефективність роботи організації

Ефективність та командна робота: 
підтверджений взаємозв'язок

Чудовим прикладом слугують такі високо-
ефективні організації як Cisco, Google та інші. 
Вони пропагують командну та мережеву орга-
нізаційні моделі роботи1. Незважаючи на велику 
кількість топ-менеджерів і функціональних 
підрозділів, ці компанії забезпечують активну 
ротацію працівників, швидко розкручують 
нові бізнеси, запускають і за необхідності 
призупиняють проекти, переводячи людей на 
нові посади.

Приклад із практики: у компанії Liberty 
Mutual Insurance команди, що розробляють 
продукти для клієнтів, об’єднують працівників 
з різних підрозділів, що забезпечує більш 
гнучкий підхід до розробки продуктів та 
залучення клієнтів загалом. У межах такого 
підходу маркетологи розробляють матеріали 
для залучення нових клієнтів, спеціалісти 
кол-центру передають отриману від клієнтів 
інформацію, а фінансисти надають інсайти 
щодо методів оплати2. Liberty виявила, 
що подібна командна робота сприяє по-
кращенню якості продуктів компанії, а сама 
команда більш натхненно працює. Щоб 
полегшити та підтримати роботу в командах 
у межах своєї організації, Liberty Mutual Insu- 
rance розробила цілу систему, що має назву 
Liberty Management System. Вона визначає, яким 
чином формуються команди, як вони працюють, 
як оцінюють свою роботу і як взаємодіють з 
іншими працівниками3.
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На якому етапі переходу до командної/мережевої організаційної структури Ви знаходитесь?

Яким чином перехід до командної/мережевої організаційної моделі впливає на роботу?

РИСУНОК 1. Тридцять один відсоток респондентів стверджують, що «біль-
шість» або «майже вся» робота виконується в командах

РИСУНОК 2. Перехід до командної організаційної моделі підвищує 
ефективність роботи

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.

Примітка: На це питання відповіли лише ті респонденти, чиї організації хоча б частково працювали у кросфункціо-
нальних командах.

Незважаючи на те, що багато організацій 
бачать можливості, які дає перехід до команд- 
ної організаційної моделі, шлях до неї неблизь-
кий. Шістдесят п’ять відсотків респондентів 

Працюємо в ієрархічній структурі, проте деякі з проектів здійснюються 
у крос-функціональних командах

Значно підвищується ефективність роботи

Здебільшого працюємо в командах у межах відповідної функціональної ієрархії

Майже не підвищує ефективність роботи

Майже повністю працюємо у крос-функціональних командах

Ніяк не впливає на ефективність роботи

Не можу відповісти

Майже не зменшує ефективність роботи

Значно зменшується ефективність роботи

Не застосовується/Не можу відповісти

Сьогодення кидає нові виклики цьогорічного опитування оцінюють перехід 
від «функціональної ієрархії до командної 
і мережевої організаційної моделі» як важ-
ливий або дуже важливий крок, а лише 7 
відсотків абсолютно готові здійснити такий 
перехід. І тільки 6 відсотків вважають себе 
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дуже ефективними в управлінні кросфунк-
ціональними командами. Незважаючи на 
сотні статей про методологію agile та широке 
впровадження agile і IT-інструментів для роботи 
в команді, для великих компаній все ще складно 
організувати високоефективну командну роботу. 

Коли експерименти щодо такого підходу 
тільки починалися, багато організацій нерву-
вали з приводу переходу до командної моделі 
роботи. Як результат, щоб зменшити ризики, 
до новостворених команд увійшли лише 
найталановитіші працівники. Недивно, що такі 
організації спостерігали різке зростання рівня 
залученості персоналу, індексу лояльності 
клієнтів та інших релевантних показників. 
Проте зростання цих показників виявилося 
тимчасовим по своїй суті, до того ж було важко 
розрізняти, де результати роботи окремих 
працівників, а де – всієї команди.

З часом стало зрозуміло, що управління пер-
соналом і, власне, робота в командах – це не 
просто створення робочих місць за принципом 
agile та проведення standup- і scrum-зустрічей. 
Це також і зміна підходів до розподілу бюджетів, 
навчання працівників та виплати винагороди. 
Це розвиток взаємодії на рівні керівництва, в 
тому числі топ-менеджерів. Це кардинальна 
зміна моделі побудови кар’єри, що передбачає 
забезпечення переміщення працівників у межах 
організації, аби потрібні люди опинялися в 
потрібних командах у потрібний час незалежно 
від місця їхнього фактичного знаходження.

Щоб подолати такого роду виклики, мислення 
категоріями командної роботи потрібно «вшити 
в ДНК» компанії. Для досягнення цієї мети 
потрібно задіяти п’ять рівнів:

• Екосистема. Визначити команди, об’єд- 
нані однією метою, яку вони прагнуть дося- 
гнути всередині організації та транслюють 
зовні, з урахуванням думок клієнтів, парт-
нерів і суспільства загалом.

• Організація. Створити мережі команд 
«на передовій», які пропагуватимуть крос-
функціональну взаємодію та самостійне 
прийняття рішень з відповідною власною 
відповідальністю. 

• Команда. Створити команди, які будуть 
демонструвати гнучкість та готовність 
співпрацювати.

• Лідер. Відібрати і розвивати командних 
лідерів з акцентом на професійне зростан-

ня, що, зі свого боку, створить умови для пос- 
тійного самовдосконалення, відкритості, 
інклюзивності та ефективності команд. 

• Особистість. Кинути виклик традицій- 
ним підходам  до управління персоналом 
і перейти від принципу наступництва та 
управління ефективністю до винагороди 
та навчання, щоб люди могли не «дертися 
по сходах», а зосередитися на накопиченні 
досвіду.

Стимулювання бажаної 
поведінки

Зміна установок повинна починатись згори. 
Часто проблемою на шляху створення культури 
з акцентом на командну взаємодію та структури, 
що базується на роботі команд, є неготовність 
топ-менеджменту організації працювати як 
єдина команда. У звіті Global Human Capital 
Trends 2018 року ми вже вказували, що за 
своєю природою посади керівників вищої 
ланки, а саме: директора з маркетингу, IT-
директора, фінансового директора та інших, є 
функціональними. Однак щоденне управління 
та робота над довгостроковими стратегіями 
виходять за межі однієї функції. Як показало 
наше цьогорічне опитування, лише 17 відсотків 
лідерів «регулярно працюють у команді над 
довгостроковими проектами», порівнюючи з 
34 відсотками в 2018 році; 44 відсотки наших 
респондентів заявили, що топ-менеджери їхніх 
організацій працюють повністю незалежно 
або лише в окремих випадках об’єднуються в 
команди. В тому числі це відбувається через 
застарілість програм: тринадцять відсотків 
керівників вищого рівня, що взяли участь у 
нашому опитуванні, визнали, що «програми 
компенсаційних виплат і  преміювання 
функціональних керівників не передбачають 
винагороди за взаємодію та співпрацю», що 
значно обмежує їхнє бажання співпрацюва- 
ти в команді. Змінилося саме визначення 
функціонального керівника, проте лідери 
багатьох організацій все ще стикаються з 
труднощами при зміні парадигми роботи. 

Проблема винагороди стосується не лише 
топ-менеджерів. Часто організація, що прак-
тикує командний підхід до роботи, призначає 
на керівні посади функціональних спеціалістів 
та експертів з управління проектами, вина-
городжуючи людей за вміння прислухатися, 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2018/senior-leadership-c-suite-collaboration.html
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будувати взаємовідносини, за надійність та 
вміння працювати в команді. Щоб бути ефек-
тивними самим і зробити ефективними свої 
команди, такі лідери мають пропагувати ін- 
клюзивність, справедливість та прозорість. 

Окрім цього, організація з командним під- 
ходом до роботи здійснює оплату праці, 
зважаючи на вплив кожного конкретного 
працівника на її діяльність, а не лише відповід- 
но до посади та функціональних обов'язків. 
Проте багатьом такий спосіб заохочення 
працівників до командної роботи досі не-
зрозумілий. Один із можливих способів 
заохочення та винагороди працівників 
за ефективну роботу в команді полягає в 
побудові управління ефективністю навколо 
командних цілей; 28 відсотків наших рес-
пондентів розповіли, що їхні організації 
винагороджують за «досягнення вимірюваних 
показників ефективності команди» (рис. 3). 
Нещодавнє дослідження Bersin™ щодо уп- 
равління ефективністю показало, що висо- 
коефективні організації вдвічі частіше оці- 
нюють загальну ефективність команди, 
порівнюючи з їхніми низькоефективними  
конкурентами4.

Організації мають розуміння того, як долати 
такі виклики. На практиці починають застосо- 
вувати аналіз організаційної мережі (organiza- 
tional network analysis - ONA), що дозволяє вив-
чати поведінку людей в команді та ефективність 
їхньої роботи. Дані щодо роботи в команді можна 
без проблем зібрати за допомогою коротких 
опитувань. До того ж постачальники нових тех-
нологій починають впроваджувати алгоритми, 
побудовані на командній взаємодії, в системи 
обміну електронною поштою, надаючи органі- 
заціям можливість аналізувати «цифрову 
поведінку» своїх працівників, щоб зрозуміти, 
як працюють їхні мережі, і де ієрархія може до- 
помагати або заважати їм у роботі. Тим часом 
як у деяких регіонах збір необхідних для ONA 
даних забороняється, в Європейському Союзі, 
наприклад, Загальний регламент про захист 
даних вимагає від працівників надання дозволу 
на збір5. Така методика варта більш детального 
вивчення.

Наприклад, одна з компаній технологічної га- 
лузі, яка прагнула спростити свою організацій- 

Свіжий погляд на роботу 
в команді

Що лежить в основі системи винагороди за результатами роботи працівників Вашої організації? 

Оберіть усі годящі варіанти:

РИСУНОК 3. Як і раніше, більшість систем винагороди базується на оцінці 
індивідуальності працівниців 

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.

Оцінка індивідуальної ефективності працівників

Досягнення вимірюваних показників ефективності роботи організації

Досягнення вимірюваних показників ефективності окремого працівника 

Досягнення вимірюваних показників ефективності команди

Демонстрація визначеної індивідуальної поведінки

Немає

Інше
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Посилання

Рівень зусиль: Ефективність організації та команд

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ

Зміна установок і уявлень про роботу, а також поява нових тех- 
нологій значно полегшують перехід до командної організацій-
ної моделі. Однак наявні підходи до управління персоналом та 
поведінка самих працівників продовжують створювати значні  
перешкоди для повного переходу до командного принципу 
роботи.

 1  На основі інтерв’ю авторів з лідерами компаній.

2  Tom Relihan, “Agile at scale, explained”, MIT Sloan School of Management, 6 липня 2018 р.

3  Josh Bersin, Irresistible: Seven Management Imperatives for Success in the Digital Age, видається у 2019 р.

4  Kathi Enderes and Matthew Deruntz, “Seven top findings for enabling performance in the flow of work”, Bersin™, Deloitte 
Consulting LLP, 2018.

5  European Commission, “Data protection: Rules for the protection of personal data inside and outside the EU”, 15 березня 2019 р.

ну структуру, щоб стати більш проактивною та 
клієнторієнтованою, провела ONA методом 
опитування і виявила дещо несподіване. Не- 
зважаючи на те, що функціонально компанія 
поділялася на 14 вертикальних структур, фак-
тично її співробітники працювали лише в чоти- 
рьох різних командах. Ця інформація дала 
змогу організаційно перебудувати компанію з 
урахуванням її реальної структури та взаємовід- 
носин між зацікавленими сторонами.

Розглянемо інший приклад. Тор- 
гівельна компанія, в якій працюють 
десятки тисяч співробітників, про- 
вела ONA, щоб перевірити, чи пра- 
цює її мережа команд так, як було 
заплановано. Під час аналізу порів- 
нювалася «кількість кроків», які 
роблять працівники для отриман- 
ня від колег рішень, що допома-
гають задовольнити клієнта – не- 
формально VS формально (ієрар- 
хічна модель). Виявивши прога- 
лини, організації мали змогу внести 
корективи до структури команд на 
основі даних щодо ефективності їхньої робо- 
ти. Порівняння формальних і неформальних 
способів виконання роботи є важливим кро- 
ком у побудові команди та організації, а також 
сприяє прийняттю конструктивних рішень щодо 
концепції команд, що співпрацюють.

Такого роду зусилля якнайкраще демонстру- 
ють, що реорганізація компанії орієнтована на 

працівників. Завдяки використанню техноло- 
гій компанії можуть побачити, як насправді 
взаємодіють та працюють їхні люди, і здатні під- 
вищити ефективність, створюючи умови для 
розвитку командної роботи. А одночасно й на- 
ділити працівників повноваженнями та від- 
повідальністю, які дозволять їм повністю роз-
крити свій потенціал.

Глобальний тренд переходу організацій до 
командного принципу роботи зростає 

з таких причин: робота в команді є 
більш ефективною моделлю функціо- 

нування у динамічному і непередба- 
чуваному бізнес-середовищі сього- 
дення. Ми вважаємо, що у довго- 
строковій перспективі всі провідні 

організації функціонуватимуть, 
головним чином, на основі ко- 
мандної організаційної моделі. 
Однак, визнаємо, що багато ком- 

паній прийдуть до цього не одразу. 
Наприклад, масштабований agile 

та інші парадигми, завдяки 
яким командна робота в орга- 

нізації стає роботою через багатофункціо- 
нальні мережі, для деяких компаній можуть 
здатися недосяжними. Прагнення до культури 
співпраці та прив’язка програм заохочення 
до показників ефективності команди до- 
зволить організаціям зробити перший крок 
до побудови корпоративної культури, що 
базується на командній взаємодії.


