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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ 

Для здійснення проектного фінансування в межах діяльності виникає 

необхідність формування проектної команди, яка буде реалізовувати той чи 

інший проект. Сформована проектна команда є одним із визначальних чинників 

успішності проекту, а тому особливості та новації в її формуванні є 

актуальними та такими, що потребують подальшого вивчення з огляду на 

необхідність системних змін в управлінні персоналом усіх суб’єктів 

господарювання. 

У своїх наукових працях, В. Воропаєв, М. Разу, Ю. Якутін [1], В. 

Москаленко [2], досліджуючи питання проектної команди, визначили її 

особливості та групи працівників. Принципи формування проектної команди 

висвітлили в своїх роботах Л. Батенко, О. Загородніх, В. Ліщинська [3]; Д. 

Анкона, Х. Бресман [4]. Порівняльній характеристиці проектних команд 

традиційного і нового типів присвячені праці А. Оленіч, З. Шацької [5]. Шляхи 

формування ефективної проектної команди визначені Г. Євтушенко [6]. 

Аналіз вітчизняних публікацій та останніх досліджень у цій сфері 

свідчить, що переважна більшість важливих проблем залишилися поза увагою 

дослідників, що обумовлює нагальну потребу у подоланні цієї прогалини. 

Метою даної роботи є опрацювання теоретичних засад формування 

проектної команди з визначенням методичних аспектів організації її ефективної 

роботи. 

Важливим завданням управління проектом є формування команди. 

Керівникам проекту і функціональних підрозділів, які беруть участь у створенні 



проекту, на цій стадії доводиться розв'язувати ряд специфічних задач, 

пов'язаних із мотивацією праці, конфліктами, виконанням, контролем, 

відповідальністю, комунікаціями, владою, лідерством і т. п. Це створює 

сприятливі умови для роботи, допомагає перебороти величезні психічні 

навантаження, що виникають у процесі пошуку, узгодження і реалізації 

проектних рішень, дозволяє уникнути конфліктів і стресів, що в кінцевому 

рахунку позначаться на науково-технічному рівні та якості проекту. 

Багато дослідників підтверджують, що близько 80% опитаних висувають 

фактор людських відносин на перше місце з усіх факторів, що впливають на 

успішне здійснення проекту, тому пріоритетність цієї сфери діяльності не 

викликає сумнівів. 

Створення професіональної команди для нового проекту – один із 

основних обов'язків проект-менеджера на першому етапі його роботи. Цей 

процес вимагає ряду навиків управління у визначенні, відборі й об'єднанні в 

команду спеціалістів із різних відділів і організацій. 

Під командою проекту розуміють сукупність працівників, які здійснюють 

функції управління проектом і персоналом проекту. Формуючи команду, 

проект-менеджер збирає разом групу людей, намагаючись об'єднати їх 

загальною ціллю і єдиними задачами. Новизна, унікальність, ризик і 

швидкоплинність – всі ці риси притаманні новому проекту, вони ж і 

визначають труднощі при формуванні команди. Створення команди для нового 

проекту ускладнено ще й тим, що ці люди не працювали разом, не мають 

загальних цінностей і норм, але повинні працювати ефективно і синхронно. 

Потрібен тривалий час, щоб всередині групи виникло командне почуття, щоб 

встановилися загальні норми, стандарти і цінності. Щоб проект був успішним, 

згрупування людей повинно відбутися до того, як команда почне працювати 

«на повну потужність».  

За формою команда проекту відображає існуючу організаційну структуру 

управління проектом, розділення функцій, обов'язків і відповідальності за 

рішення, що приймаються в процесі його реалізації. На верхньому рівні 



структури знаходиться менеджер проекту, а на нижніх – виконавці, відділи і 

фахівці, що відповідають за окремі функціональні сфери. 

За змістом команда проекту є групою фахівців високої кваліфікації, які 

володіють знаннями і навичками, необхідними для ефективного досягнення 

цілей проекту. 

Основним інтегруючим чинником створення і діяльності команди 

виступає стратегічна мета реалізації проекту. У процесі досягнення цілей 

проекту команда набуває своїх меж, використовує організаційні можливості 

учасників і ресурси проекту. Команда проекту виступає як соціальний організм, 

що має свій початок, здійснює процес життєдіяльності (управління проектом) і 

завершує своє існування розформуванням або трансформацією в іншу 

управлінську команду. 

Специфіка управління командою полягає в тому, що вона не є 

традиційною організацією, відповідна організаційна форма повинна бути 

індивідуально підібрана під конкретний проект. Загалом організаційні 

структури управління проектами належать до гнучких структур управління 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Складові системи управління командою проекту [‘dnei] 
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З одного боку, команда проекту впливає на створення певного 

організаційного середовища проекту, формуючи цінності, принципи і норми 

поведінки персоналу. З іншого боку, діє в ній, підкоряючись єдиній меті та 

філософії управління проектом. 

Отже, для ефективного здійснення фінансування та роботи проектної 

команди необхідно: 1) збалансована система ролей персоналу в спільній 

проектній діяльності; 2) забезпечення управління командою проекту, яке 

вкладається у певні часові проміжки, оптимальні для реалізації проекту; 3) 

розвиток активного лідерства і гнучкої структури команди проекту. 
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