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СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «КОМАНДА» І ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ПОНЯТТЯ
«ГРУПА»

Створення команди підприємства, здатної до ефективної продуктивної діяльності
в умовах жорсткої конкуренції, – одна з ключових проблем в сучасній практиці
підприємницької діяльності. Для того, щоб створити команду необхідно брати до уваги
сутність цього поняття, а також розуміти, чим група працюючих людей відрізняється
від справжньої команди.

Семантика поняття команда представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Семантика поняття команда

Автор, джерело Визначення поняття команда
Геллерт М.,
Манфред К. [1]

спільна цілеспрямована робота двох – восьми спеціалістів, які
вирішують певну загальну комплексну задачу, проблему або
реалізують спільний проект на основі інтеграції знань в різних
професійних областях по правилам, що вироблені спільно

Каліта Н. І. [2] об'єднання людей, що здійснюють спільну діяльність і мають
загальні інтереси, яке здатне досягати мети автономно й узгоджено
при мінімальних керуючих впливах

Халіна А. О. [3] група, члени якої об'єднані спільною метою, володіють
відпрацьованими процедурами координації своїх дій у досягненні
конкретних результатів, несуть взаємну відповідальність за
результати своєї діяльності на основі спільного бачення ситуації

Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д.,
Фролов Д. Ф. [4]

група фахівців, зацікавлених у досягненні спільного результату

Мажнік Н. А.,
Шульга Н. В. [5]

трудовий колектив працівників, об'єднаних виконанням загального
завдання, які характеризуються високим рівнем згуртованості та
прихильності загальним цілям і цінностям організації. Це група
фахівців, які мають спільні цілі, взаємодоповнювані навички та
вміння, високий рівень взаємозалежності і розподілену
відповідальність за досягнення кінцевих результатів

Шавкун І. Г. [6] група, що існує в атмосфері, яка сприяє прояву активності і
зацікавленості, ухвалює рішення за умов повної одноголосності,
кожен член якої висловлює свою думку, керівник якої частіш за все
не домінує, а делегує свої повноваження

Таким чином, під поняттям «команда» необхідно розуміти невелику групу людей,
взаємодіючих один з одним в ході досягнення поставлених цілей.

Основні відмінності між поняттями група і команда були розглянуті в роботах
Н. Редіної [7], М. Геллерт, К. Манфред [1], Н. Мажнік, Н. Шульга [5]. Узагальнення і
доповнення цього списку приведено в табл. 2.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика групи та команди

Параметри
порівняння

Група людей Команда

Мета Немає спільної мети Тимчасово пов’язана спільною метою
Розподілення ролей Відсутність чіткого

розподілення ролей
Ролі та завдання чітко розподілені і
відомі членам команди

Обов’язки Немає взаємних
обов’язків, скоріше лише
випадкова взаємодія

Зобов'язання один перед одним щодо
зустрічей і трудових процесів, існують
взаємозалежності

Діяльність Пасивне очікування Кожний вносить свій вклад у
вирішення спільних задач

Правила і норми У кожного члена свої Спільні для всіх
Мотивація Зовнішня Внутрішня
Конкуренція Між членами групи Направлена на зовнішнє оточення
Колективна
відповідальність за
результати діяльності

Немає Є, перед третіми особами

Постійність складу
(регулярність
спільної роботи)

Склад не постійний,
робота не спільна

Склад постійний,
робота спільна

Ефект синергії Відсутній Має місце

З табл. 2 видно, що поняття «група» і «команда» не є однаковими за сутністю.
Усвідомлюючи цю різницю можна зрозуміти, що для підприємства є найбільш
ефективним створення саме команд, а не стихійних груп, оскільки формування команди
створює такі переваги, як більш швидке досягнення поставленої мети в результаті
чіткого розподілення ролей, переважання внутрішньої мотивації і збільшення відчуття
відповідальності за результати роботи, збільшення стресостійкості до зовнішнього
впливу та, головне, збільшення конкурентоздатності колективу.
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