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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства особливо�

го значення набуває питання співіснування та взаємодії
між людьми в межах певної системи. Від якості цієї взає�
модії залежить успішність функціонування системи та
її розвиток у майбутньому. В якості таких систем мож�
на розглядати об'єднані територіальні громади, одним
із головних елементів яких є людські ресурси. Сила взає�
модії між людьми в межах об'єднаних територіальних
громад дозволяє оцінити синергетичний ефект, від якого
залежатимуть можливості громади щодо досягнення
спільних цілей.

При цьому для об'єднаних територіальних громад
важливим є досягнення лише позитивного синергетич�
ного ефекту, який дозволить розвиватися у майбутньо�
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му. За умови виявлення негативного впливу від синергії,
необхідним є розробка заходів щодо підвищення ефек�
ту від взаємодії людських ресурсів у межах громади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Основоположником синергетичного напряму та ав�
тором поняття "синергетика", "синегетичний ефект" є
Г. Хакен, який акцентує увагу на узгодженні взаємодії
частин при утворенні структури як єдиного цілого [1].

Cеред вітчизняних науковців значний внесок у дос�
лідження проблем розвитку синергетичного підходу
зробили І. Граб, Є. Ходаківський, Ю. Цаль�Цалко [2—
3] та інші. Вчені розглядають теоретичні аспекти си�
нергії.
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Синергетичний ефект у діяльності громад досліджу�
ють вчені К. Іонассен та Дж. Хіллер [4—5].

Незважаючи на значну кількість наукових праць,
потребує більш глибокого дослідження оцінка си�
нергетичного ефекту у об'єднаних територіальних
громадах та його вплив на розвиток людських ре�
сурсів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення синергетичного ефекту

та аналіз його впливу на розвиток людських ресурсів об'єд�
наних територіальних громад

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "синергетика" був запропонований німець�
ким фізиком Г. Хакеном для позначення узгодженої дії
між елементами в межах системи та їх аналіз як єдино�
го цілого [1, с. 11]. В межах синергетичного підходу роз�
глядається поняття синергетичного ефекту, головним
для досягнення якого є взаємодія.

Поняття "взаємодія" використовується у міждис�
циплінароному аналізу. Кожна з галузей науки надає
своє визначення цієї категорії (рис. 1).

Аналіз визначень різних галузей знань (рис. 1)
свідчить про те, що спільним для всіх трактувань є "взає�
мний вплив, зв'язок та єдність", що дає можливість до�
сягти кінцевих результатів із меншими витратами ре�
сурсів порівняно із тими зусиллями, які потрібні для до�
сягнення мети індивідуально.

Взаємодія є особливо важливою для згуртування
людей, в результаті якого створюється своєрідний за�
гальний банк ідей, способів і прийомів вирішення конк�
ретних завдань, які використовуються у спільній діяль�
ності для вирішення нових завдань.

Взаємодія відіграє ключову роль у функціонуванні і
розвитку об'єднаних територіальних громад, оскільки:

— у результаті взаємодії стає можливим те, що в
принципі є недосяжним для однієї людини, адже потен�
ціал колективу виявляється набагато більшим від суми
потенціалів кожного з його членів;

— сталість взаємодії протягом усього часу існуван�
ня територіальної громади у результаті цього стає мож�
ливим взаємний вплив один на одного, що веде до фор�
мування загальних цілей і інтересів, реального усвідом�
лення цієї спільності і єдності практичних дій.

Взаємодія людських ресурсів громад сприяє виник�
ненню синергетичного ефекту, який пояснюється отри�
манням додаткового результату від тісної злагодженої
взаємодії окремих елементів системи. За умов високого
рівня організованості системи сума властивостей сис�
теми буде вище суми властивостей її компонентів. Різни�
ця між сумою властивостей системи і сумою властивос�
тей її компонентів називається синергетичним ефектом,
додатковим ефектом творчої взаємодії компонентів
[12].

На нашу думку, у функціонуванні громади можна
виокремити такі види синергії: структурну, функціо�
нальну та адміністративну [13].

— структурна синергія виникає завдяки структурі
(устрою) громади, і залежить від наявних інформацій�
них потоків, взаємозв'язків між групами та їх позиці�
онування відносно один одного. Основною умовою ви�
никнення структурної синергії є наявність такої куль�
тури, при якій правила групової поведінки враховують
людські потреби членів колективу, проводиться сис�
темне упередження конфліктних ситуацій, відкритість
роботи в групі, чітке розуміння значення командної ро�
боти для досягнення загального кінцевого результа�
ту;

Рис. 1. Міждисциплінарний аналіз категорії "взаємодія"

Джерело: складено автором на основі [6, с. 259; 7, с. 66; 8, с. 10; 9, с. 51; 10, с. 101].

 
Мовознавство 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

 
 
 
 
 

Філософія 

 
Соціологія 

співдія, співдіяння, взаємний зв’язок між предметами 
у дії, а також погоджена дія між ким -, чим-небудь 

1) філософська категорія, що відображає 
процеси впливу об’єктів один на одного, їхню 
взаємну обумовленість і породження одним 
об’єктом іншого; 

2) категорія відношення, яка породжує єдність 
речей і процесів почуттєвого світу; 

3) вплив речей один на одного для відображення 
взаємозв’язків між різними об’єктами для 
характеристики форм людського буття, людської 
діяльності і пізнання

феномен зв’язку, впливу і розвитку різних 
об’єктів у процесі взаємних дій один на одного й 
на інші об’єкти 

 
Психологія 

процес безпосереднього чи опосередкованого 
впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що 
породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок 

 
Економіка  

обмін інформацією й організація спільних дій, яка 
допомагає партнерам реалізувати деяку спільну 
для них діяльність 

В
 З

 А
 Є

 М
 О

 Д
 І 
Я

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

— функціональна синергія — налагоджена взаємо�
дія людських ресурсів у громаді, яка грунтується на
єдності цілей, спільності інтересів, та впровадженні
інновацій;

— адміністративна синергія визначає вплив на гро�
маду чи ззовні.

На основі вищевказаного, можливо зазначити, що
ключовий внутрішній ресурс громади зосереджений у
спроможності членів громади разом, за рахунок своїх
знань, навичок та взаємодії щодня робити внесок у роз�
виток громади. Кожен має певні навички або таланти і
кожен може бути рушійною силою розвитку, якщо чле�
ни громади будуть взаємодіяти між собою на основі
взаємної довіри, спільних цінностей і задля досягнення
спільних цілей [14, c. 6].

Відношення членів громади до праці можливо виз�
нати найважливішими серед соціальних відносин, що
виникають у процесі взаємодії працівників. Від відно�
шення до праці залежить не тільки стан реалізації
людського ресурсу у трудовій діяльності, але й найчас�
тіше у вигляді вирішального фактору ефективності ви�
користання цього ресурсу, тому що характеризує
ступінь використання можливостей людини (його по�
тенціалу) для високопродуктивної й високоефективної
діяльності.

Досить актуальними є погляди О. Головінова віднос�
но того, що кожна людина має приховані (латентні)
здібності, що не можуть бути відкриті доти, поки вона
не задіяна в специфічних видах діяльності, у яких ці
здібності необхідні для ефективної роботи [15]. Особ�
ливо це виявляється тоді, коли працівники отримують
нові посади. Вони одержують нове поле діяльності, яке
вимагає таких здібностей, про які зовсім або майже не�
відомо заздалегідь. Таким чином, можна зробити вис�
новок про значну роль громади у виявленні й розвитку
латентних здібностей працівника за рахунок взаємодії.
Як зазначає Ф. Хайек: "Люди відрізняються не стільки
великим обсягом знань, скільки великими можливостя�
ми здобувати корисність із знань інших людей" [16, c.
33].

Необхідність взаємодії в межах громади задля її
ефективного функціонування підкреслюють вчені
К. Іонассен [4] та Дж. Хіллер [5], які визначають тери�
торіальну громаду як об'єднання людей в межах тери�
торії, з поділом праці на спеціалізовані та взаємозалежні

функції, із спільною культурою та соціальною систе�
мою, яке організовує свою діяльність, члени якого усві�
домлюють їх єдність та приналежність до громади і хто
може діяти колективно в організованому порядку.
Дж. Хіллер дійшов висновку, що, незважаючи на наявні
розбіжності, в більшості з них найважливішими є такі
ознаки: соціальна взаємодія, територія і загальний зв'я�
зок.

Для кількісної оцінки рівня взаємодії людських ре�
сурсів у межах певної громади можливо використати
коефіцієнт взаємодії ( взk ), який має синергетичний ефект
для функціонування й розвитку територіальної грома�
ди.

Коефіцієнт взk  враховує ступінь взаємодії членів
громади і є одночасно мультиплікатором. Сила або
якість цієї взаємодії призводить до синергетичного
ефекту. Тобто загальний людський потенціал всієї те�
риторіальної громади дорівнює не простій сумі потенц�
іалу кожного члена громади, а може бути або збільше�
ний (підсилений) завдяки колективній співпраці, або
зменшений (послаблений) в разі наявності, наприклад,
конфліктного середовища.

Визначення коефіцієнту взk  можливо різноманітни�
ми способами. Пропонуємо такий спосіб.

Визначається перелік з N питань ( 1,k N= ), що мо�
жуть характеризувати якість взаємодії членів те�
риторіальної громади за різними напрямами роботи
(трудова, наукова, креативна діяльність) та спілку�
вання. Питання повинно бути сформульоване таким
чином, щоб відповідь можливо було оцінити за шка�
лою:

1 — якщо взk  підсилює загальні якості громади,
0 — взk  не впливає на загальні якості,
�1 — якщо взk  впливає на послаблення загальної

якості взаємодії членів громади.
Нехай відповідь на кожне k питання оцінено значен�

ням { }1, 0, 1kd ∈ − . Тоді значення коефіцієнту взаємодії

взk  будемо розраховувати за формулою:

11
10

N

k
k

вз

d
k == +

∑
(1),

де kd  — оцінка відповідей на кожне питання k.
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Таблиця 1. Визначення коефіцієнта взаємодії

Напрямки діяльності 

Об’єкт, який оцінюється
Умовна громада 

(традиційний 
розрахунок) 

Ідеальна 
громада 

(методологія) 
Трудова діяльність 0 1
Наукова діяльність 1 2
Креативна діяльність 1 1
Спільне спілкування 2 3 
Коефіцієнт взаємодії 1,4 1,7

Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнта взаємодії
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Розглянемо приклад розрахунку коефіцієнта взає�
модії (табл. 1).

Таким чином, визначивши критерії, за якими мож�
ливо оцінити коефіцієнт взаємодії, розрахуємо, ко�
ефіцієнт взаємодії умовної громади та ідеалу.

Аналіз наведених вище критеріїв показав такі ре�
зультати (табл. 2).

Отримані результати дозволяють зробити вис�
новки про необхідність вдосконалення тих чи інших
показників і визначити наскільки значення показ�
ників об'єкта, який оцінюється (громади) відхиляєть�
ся від ідеального значення. Таким чином, маємо мож�
ливість покращення показників, які мають найниж�
че значення, що в свою чергу сприяє підвищенню
ефективності управління об'єднаними територіаль�
ними громадами.

На основі вищезазначеного, можливо підсумувати,
що людські ресурси об'єднаних територіальних громад
— це сукупність фізичних і розумових здібностей лю�
дей, що характеризується, особистими якостями, які
призводять до взаємодії між членами громади, створю�
ючи згуртований колектив, який має спільну мету, і
грунтується не лише на розподілі ролей та місць, але на
взаємній підтримці та допомозі в реалізації спільних
цілей — розвиток територіальної громади задля підви�
щення якості життя.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі проведеного дослідження, слід підсуму�
вати, що результатом взаємодії між елементами певної
системи є синергетичний ефект. Об'єднані територіальні
громади є певними системами, в межах яких взаємоді�
ють різні види ресурсів. Найбільший синергетичний
ефект досягається від взаємодії людських ресурсів,
адже досягти кінцевого результату за менший період
часу можливо тільки за умови поєднання потенціалу
членів громади, що неможливо реалізувати поодинці.
Важливим є те, що існує можливість коригувати синер�
гетичний ефект за рахунок вдосконалення системи уп�
равління людськими ресурсами об'єднаних територіаль�
них громад.
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