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Опис
«Команда команд» — справжнє відкриття для керівників
компаній, лідерів різних організацій. Ця книжка стане в пригоді
як тим, хто вже обіймає керівні посади, так і тим, хто тільки-но
збирається започаткувати власну справу.
«Команда

команд»

—

чудове

поєднання

маневреності,

адаптивності та згуртованості маленької команди з потужністю
та ресурсами великої організації.
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У книжці 12 розділів, з яких ви дізнаєтеся:

Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 416



спритність і згуртованість маленької команди з
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чого можна досягти, якщо поєднати адаптивність,
могутністю та ресурсами величезної організації;



що буде, якщо змінити традиційну неповоротку
«вертикальну» систему управління на більш складну
«горизонтальну», надавши право ухвалювати

Рубрикатор: новинки, скоро у продажу,

відповідальні рішення підлеглим;

бестселери, бізнес, менеджмент,
керування компанією.



що станеться, якщо покласти наріжним каменем не
ефективність роботи, а пристосовність, не

Реліз: 15 січня 2018 року

потайливість, а прозорість комунікації.

Наклад: 1000 примірників

У чому фішка
Перші 30 сторінок:

Генерал армії США Стенлі Маккрістал під час керування

переглянути тут

антитерористичною операцією в Іраку дійшов висновку, що в
сучасному світі високих технологій, де інформація

Рекомендована роздрібна ціна:

поширюється миттєво, не діють старі правила. Для вдалої
боротьби з «Аль-Каїдою», що стала його породженням,

290 грн

знадобилася нова тактика, і найпотужніша в світі військова

Bestseller Amazon and New York Times.

вирішив дослідити дієвість нових принципів управління в інших

машина була реформована задля швидкості й маневреності,
які виявилися запорукою успіху. Стенлі Маккрістал пішов далі й
сферах, зокрема в бізнесі. Результатом цього масштабного
дослідження стала цікава, наочна та вражаюча книжка
«Команда команд», яку варто прочитати кожному українському
керівникові — і тому, хто б’ється з ворогом на полі бою, і тому,
хто воює з конкурентами з офісу.

Про автора
Стенлі Маккрістал. Чотиризірковий генерал у відставці, який керував JSOC
(Об’єднане Командування спеціальних операцій США). Був звільнений у 2010
році з посади через скандальне інтерв’ю для журналу Rolling Stone, де злісно
розкритикував

діяльність

Барака

Обами

та

представників

адміністрації

президента через нерішучість у розв’язанні конфлікту в Афганістані. З 2010 року
веде семінари з лідерства в Єльському університеті. Засновник консалтингової
компанії McChrystal Group. У грудні 2011 року Маккрістала призначили головою ради директорів компанії
Siemens Government Technologies. Став прототипом героя Бреда Пітта у фільмі «Машина війни» 2017 року.
«Бонуси». Цікаві приклади з історії та власного життя. Детальна інформація про те, через які зміни треба
пройти, щоб ваша «команда команд» стала адаптивною у мінливому світі.

Відгуки
Відгук з сайту Amazon
«Генерал Стенлі Маккрістал та його команда авторів розповідають нам, що для
перемоги над спритним ворогом у мінливому середовищі кваліфікована команда
ніколи не буває такою ефективною, як адаптивна. Реорганізоване Об’єднане
командування спецпідрозділів від класичного наказово-контрольного військового
стилю управління до заснованого на команді, «команді команд», було набагато
краще спроможне боротися з невловимою «Аль-Каїдою» в Іраку (АКІ) під
керівництвом відомого Абу Мусаб аз-Заркаві. Відкинувши редукціоністський приклад Фредеріка Тейлора,
який завжди був дієвим та ефективним, завдяки адаптації Маккрістал переробив своє командування в
«команду команд» — адаптивну, довірливу та зі спільною метою, — яка добре звітувала, задавала
питання, і зрозумів, як бути успішним у мінливому середовищі. Добре зроблено».
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