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Статтю присвячено дослідженню особливостей створення  Agile-команди, її складових 
та ролі в підвищенні інноваційної активності організації. Виявлено, що дане питання є 
малодослідженим та потребує подальшого вивчення. Обґрунтовано, що створення 
Agile-команди є ефективним способом впливу на показники інноваційної активності 
підприємства. 
Ключові слова: інноваційна активність, конкурентоспроможність, Agile, інновації, 
інноваційний потенціал. 

 
Статья посвящена исследованию особенностей создания Agile-команды, ее 
составляющих и роли в повышении инновационной активности организации. 
Выявлено, что данный вопрос является малоисследованным и требует дальнейшего 
изучения. Обосновано, что создание Agile-команды является эффективным способом 
влияния на показатели инновационной активности предприятия. 
Ключевые слова: инновационная активность, конкурентоспособность, Agile, инновации, 
инновационный потенциал. 

 
The article is devoted to the study of the peculiarities of the Agile team, its components and 
role in increasing the innovative activity of the organization. It was found that this issue is 
poorly studied and needs further study. It is substantiated that the creation of Agile-team is 
an effective way to influence the indicators of innovation activity of the enterprise. 
Keywords: innovation activity, competitiveness, Agile, innovations, innovation potential. 

 
В сучасному світі з його стрімким розвитком технологій підприємствам необхідно 

постійно винаходити та створювати інноваційні продукти та рішення, щоб забезпечити собі 
конкурентну позицію на складному та мінливому ринку, підлаштовуючись під зміни переваг 
та смаків клієнта. Більшість науковців пропонують класичні шляхи підвищення інноваційної 
активності підприємства, проте ці способи зазвичай є досить часо- та ресурсозатратними. В 
теперішніх умовах далеко не кожна компанія може дозволити собі витрачати багато ресурсів 
на не дуже надійні довгострокові проєкти. Саме тому, актуальність дослідження полягає в 
новизні пропонованого методу підвищення інноваційної активності підприємства, а саме 
створенні міждисциплінарної Аgile-команди для роботи над інноваційними проєктами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що основи сучасних концепцій 
використання інновацій, стимулювання інноваційної спрямованості, мотивації персоналу до 
творчої діяльності, інноваційної активності є предметом наукових досліджень багатьох 
зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як І. Ансофф, А. Акмаєв, І. Афонін, В. Антонюк, 
Н. Лук’янченко, О. Новікова, В. Стадник, Л. Федулова, А. Бовіна, В. Горшеніна, 
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Н. Денисенко, С. Захаріна, Е. Уткіна, Л. Череднікова, А. Чухно, Т. Пітер, Б. Твісс, К. Хайос, 
Й. Шумпетер та інших. 

Метою статті є дослідження аспектів формування інноваційної активності 
підприємства та розроблення рекомендацій щодо її підвищення на основі розгляду 
особливостей Agile-команди, її складових та ролі в підвищенні інноваційної активності 
організації. 

Agile (з англ. – рухливий, гнучкий, спритний) – узагальнюючий термін для позначення 
цілого ряду гнучких методологій та практик, являє собою ітеративний підхід до управління 
проєктами та розробки програмного забезпечення, який допомагає командам швидше та з 
меншою кількістю затрат отримувати цінність для своїх клієнтів.  

Agile-організація – це термін, що застосовується до організацій, які швидко реагують 
на зміни ринку або середовища та орієнтовані на потреби свого клієнта, які вимагають 
індивідуальних пропозицій, а не стандартизованих [1].  

Загальні риси Agile організацій [2]: 
- складаються з вмілих людей, які є хорошими командними гравцями; 
- лідери надихають інших, зберігаючи згуртованість всієї системи; 
- організація базується на постійному навчанні та експериментах; 
- використання відкритого стилю спілкування, такого як співпраця та обмін; 
- зосередження на довгострокових вигодах бізнесу. 
Організація такого типу використовує передові процеси, інструменти та навчання, які 

дозволяють успішно реагувати на появу нових конкурентів, швидкий прогрес у технологіях 
та раптові зрушення загальних ринкових умов. У більшості організацій при створенні 
програмних продуктів люди, відповідальні за ті чи інші етапи проєкту, знаходяться в різних, 
часто конфліктуючих між собою підрозділах. Ні для кого не секрет, що співробітники 
відділу експлуатації, тестувальники та розробники зазвичай знаходяться в конфлікті один з 
одним. І якщо продукт не працює і не приносить прибуток, то кожен шукає винного, щоб 
виправдати себе. Хоча насправді в таких випадках винні, як правило, всі.  

Метод Agile передбачає залучення всіх учасників процесу розробки програмного 
продукту, залишаючи учасникам звичні компетенції. Подібний підхід дозволяє зрозуміти, що 
всі вони працюють заради однієї і тієї ж кінцевої мети – якісного продукту для своїх клієнтів. 
Так відбувається зміна бізнес-культури самого підприємства. Як правило, всередині 
компаній-початківців і стартапів всі роблять все, найчастіше саме тому там народжується 
дружний колектив, що ефективно виступає на ринку. І з точки зору ефективності та 
виведення на ринок нових ідей – це ідеальна організаційна структура [3]. 

У ході дослідження компаній, які займають перші сходинки на ринку інновацій у 
певних сегментах, науковці дійшли висновку, що у кожній з них був реалізований командно-
орієнтований підхід. Серед цих компаній слід виділити «Xerox», «Honda», «Canon». Це 
означає, що стереотипна думка стосовно того, що Agile підходить лише для ІТ-компаній є 
помилковою та невиправданою [1]. 

Безумовно, є організації, яким Аgile взагалі не підходить і не потрібен. Наприклад, до 
них належать державні відомства. Їх діяльність ґрунтується на законодавстві. Ми не зможемо 
взаємодіяти з державою, якщо правила гри змінюються щодня. Також Agile не потрібен в 
рутинних операціях, таких як дзвінки з продажу, купівля чи облік. Він більше підходить для 
творчої колективної роботи й інновацій та передбачає додаткове навчання, зміни в поведінці 
та ознайомлення з інформаційними технологіями. Agile добре працює для стратегічного 
планування та розбиття складних проблем на модулі, які повинні вирішуватися 
міждисциплінарними командами. 

За методикою Agile, команда формує перелік генерованих ідей, шукаючи функції, які 
корисні для споживачів та призведуть до фінансових вигод. Вони також можуть вивчати 
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існуючі проблеми або вже наявні внутрішні проєкти та визначати, хто є замовниками та 
зацікавленими сторонами та який результат може бути отримано. 

Потім команда визначає пріоритети завдань і розбиває їх на менші частини, вирішує як 
підійти до завдання та скільки часу це займе. Ці частки відомі як спринти. Стимулювання 
інновацій, експериментуючи у швидких циклах зворотного зв’язку, адже детально 
спланувати можна лише те, що не зміниться до початку виконання завдань – такий принцип 
роботи Agile-структур. Усі в колективі знають, що роблять інші, регулярно проводячи 
зустрічі з обговоренням  прогресу. 

Цей тип роботи зменшує потребу в мікроменеджменті, тому менеджери мають більше 
часу для співпраці та розробки рішень. Команда приділяє увагу двом-трьом найважливішим 
ініціативам, а не роботі над декількома проєктами одночасно. Вони обмежують зустрічі до 
одного разу на день з незначною тривалістю. Керівники команд не повинні надто втручатися 
в те, що роблять окремі команди. 

Особливістю роботи в Agile-команді є те, що жоден з її учасників не знає, яким 
конкретно буде кінцевий продукт та які вимоги перед ним поставлені. Враховуючи це, 
очевидним є той факт, що реалізовувати Agile в українських реаліях досить складно. 
Насамперед тому, що цінності та принципи цієї методології суперечать усталеній роками 
бюрократичній ієрархії, де все контролюється та беззаперечно підпорядковується, де люди 
не мають можливості елементарно внести зміни до корпоративної культури. Для того, щоб 
це працювало в тому вигляді і приносило ті результати, що очікуються, потрібно змінювати 
традиційну культуру, змінювати мислення та руйнувати усталені принципи, сформовані 
десятиліттями [4].  

Одним із наріжних каменів методів Agile є поняття ітерацій чи дискретних часових 
вікон, в яких відбувається розробка. Отже, замість того, щоб виготовити весь продукт за 
один встановлений час, слід розділити проєкт на логічний набір етапів, кожен з яких 
завершується певним результатом. Таким чином, продукт створюється поступово, замість 
того, щоб виконуватись відразу. Основна увага приділяється зворотному зв’язку із 
клієнтами. Agile-організації зосереджуються на налагодженні міцних партнерських відносин 
зі своїми клієнтами та швидкій адаптації рішень для задоволення їх змін. 

Що стосується сутності Agile-методики та складових, що її забезпечують, то найбільшу 
увагу варто приділяти безпосередньо ролям учасників команди. Найпоширеніші ролі Agile- 
команди: 
- Керівництво команди. Якщо використовується метод Agile Scrum, то цю роль виконує 
майстер Scrum. Суть ролі – полегшити роботу команди. Майстер Scrum (або керівник 
команди) несе відповідальність за пошук ресурсів для команди та забезпечення того, щоб 
члени команди були захищені від офісної політики тощо. 
- Член команди. У гнучкому проєкті розробки цю роль, як правило, грає той, хто 
займається програмуванням або розробкою програмного забезпечення. Однак, оскільки Agile 
– це не лише ІТ, то це може бути людина, яка має щось цінне, щоб донести до команди, яка 
допомагає завершити результати. 
- Тестувальник. Оскільки Agile роботи все ще проводяться в ІТ-сфері, тестування 
програмного забезпечення все ще є великою частиною команд Agile. Навіть у непрограмних 
командах важливою частиною є тестування продукту. Оскільки Agile-проєкти здійснюються 
поступово, тестування дійсно важливе. 

Для великих команд або спеціалізованих продуктів також можуть бути залучені такі 
ролі, як Експерти з предметних питань у технічній чи іншій області та Архітектор. 

Варто також зауважити, що Agile-команди бувають різної структури та відрізняються 
своїми специфічними ознаками і методами роботи. 
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Розглянемо ці типи більш детально [2]: 
1. Загальна команда Agile Team. Як видно з назви, в команді загального покоління Agile 

будь-хто може підібрати будь-яке завдання в будь-який час. Ця структура команди найбільш 
ефективна для добре зрозумілих проєктів та з людьми, які без проблем можуть працювати в 
різних ролях.  

2. Спеціальна команда Agile. У команді спеціалістів усі в колективі мають різний набір 
навичок. Це дає якісні результати роботи, тести та аналіз даних, оскільки люди, які 
виконують ці ролі, кваліфіковані в цих сферах. 

3. Перехідна спритна команда. Кожен повинен десь починати. Коли команда 
переходить до спритного методу, такого як Agile, необхідно налаштувати команду на 
підтримку цього переходу 

4. Підкоманда Agile Product. У великих організаціях цілком поширена ця складна 
структура команд. Тут команда Agile – це самостійна одиниця більшої команди, що буде 
нести відповідальність за певну сферу роботи, але загальний результат складається з 
декількох підкоманд. Всі спритні команди працюють разом, кожен на певній ділянці, щоб 
зробити свій внесок у загальну картину. 

Під час впровадження Agile методики важливо слухати команду, зважати на те, що їм 
потрібно і як ви можете їй допомогти. Змінювати склад, місце, порядок та формат роботи 
потрібно до тих пір, поки це не запрацює у форматі ефективної взаємодії між всіма 
учасниками з якісним результатом на виході [2].  

Основа Agile-команди – це люди, які шукають інновації для бізнес-моделі, визначаючи 
нові способи задоволення потреб своїх внутрішніх чи зовнішніх клієнтів та створення 
більшої цінності для працівників, інвесторів, партнерів та інших зацікавлених сторін. 
Незалежно від того, наскільки велика інноваційна стратегія, вона не дасть успіху, якщо ви не 
зможете залучити людей до ваших процесів управління інноваціями. Найчастіше 
першопричиною подібних проблем є вищий менеджмент. Якщо старші менеджери не 
зможуть спілкуватися зверху вниз, навіть добра стратегія не буде працювати, якщо не 
інтегруватися в реальні способи роботи. Прийняття принципів Agile призводить до 
підвищення продуктивності, маючи втричі більший успіх порівняно з більш традиційним 
підходом. У тисячах проєктів з розробки програмного забезпечення методи Agile підвищили 
середній показник успішності з 11% до 39% [5]. 

На основі проведеного теоретичного дослідження було проаналізовано 
альтернативний спосіб ведення бізнесу, кардинально відмінний від класичного – так званий 
Agile-підхід, спрямований на діяльність підприємства як інноваційно активної структури. 
Зокрема, розглянуто поняття та складові Agile-команд, їх види, компетенції та ролі. Також 
було з’ясовано, що для того щоб впровадити Agile, підприємствам не обов’язково 
трансформуватись повністю, зміни почати доречно з відділів, що безпосередньо займаються 
розвитком та генеруванням інновацій, створюють нові проєкти для підвищення 
конкурентоспроможності компанії.  
 
1. Agile-організація як базова структура майбутнього. Інтернет-портал для управлінців компанії Strategic 
Consulting Group. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1011.html  (дата звернення: 05.09.2020). 2. Girl`s 
Guide to Project Management: вебсайт. URL: https://www.girlsguidetopm.com/ (дата звернення: 05.09.2020)  
3. Знай Справа – Бізнес з нуля. Бухгалтерія. Документація. Персонал. Бізнес плани : вебсайт. URL: 
https://kd43.ru/uk/ (дата звернення: 05.09.2020). 4. Комса К. Agile в дії: чи для кожної компанії це стане у 
пригоді? Mind – незалежний журналістський бізнес-портал. 2017. URL: https://mind.ua/publications/20178767-
agile-v-diyi-chi-dlya-kozhnoyi-kompaniyi-ce-stane-u-prigodi (дата звернення: 05.09.2020). 5. Vypr : вебсайт. URL: 
https://vyprclients.com/what-is-agile-innovation/  (дата звернення: 05.09.2020). 
 


