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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В даний час у світі спостерігається тотальний командний 

бум. Ситуація, що склалася, обумовлена цілим рядом причин. 

Одна з них полягає в тому, що темпи змін у сучасній 

дійсності не дозволяють окремій людині, навіть дуже освіченій 

та талановитій, хоча б відстежувати ці зміни, не кажучи вже про 

те, щоб їх попереджати, використовуючи можливості і 

пом'якшуючи несприятливі наслідки. 

Друга причина пов'язана з тим, що застосування командної 

форми організації спільних дій нерідко веде до появи так званих 

синергетичних ефектів, коли загальний результат виявляється 

істотно вищим, ніж проста сума окремих індивідуальних 

результатів. 

Третя причина лежить у емоційній сфері. Дуже часто робота 

в злагодженій команді приносить задоволення не тільки у 

зв'язку з отриманням матеріально відчутних результатів, але і з 

тим, що при цьому створюється ється неповторна емоційна 

атмосфера. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 

знань у галузі організації командної роботи на основі засвоєння 

основних теоретичних положень та опанування необхідними 

практичними навичками, що дозволяють ефективно формувати 

команду та організовувати ефективну взаємодію її учасників. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична 

підготовка студентів та одержання практичних навичок з таких 

питань: формування структури команди підприємтсва чи 

фірми; системи вимог до членів команди; проектування 

структури персоналу; складу персоналу фірми; 

формування системи заохочень в команді. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні поняття формування команди; принципи 

формування команди; проблеми, що виникають під час 

формування команди; організаційні аспекти формування 

команди; основні характеристики команди; основні 
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підходи до мотивації команди; основні підходи до 

розвитку команди; вміти: узгоджувати виконання роботи 

з процесами та функціями управління персоналом в 

організації; формувати стратегію створення команди; 

проводити кадрове планування команди; організовувати 

процес залучення, відбору та оцінки персоналу; визначати, 

оцінювати та переглядати ключові показники ефективності 

команди. 
У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатися з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми. 

 

Тема 1. Концепція підприємницької команди 

 

Мета: зрозуміти сyтнiсть концепції підприємницької 

команди.  

Зміст теми. Поняття підприємницької команди. Фактори для 

створення команди. Необхідність формування команди. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 знати необхідні фактори для створення команди. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати оcнoвнi поняття стосовно підприємницької 

команди. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 розуміти необхідність формування команди організації. 
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Основні положення.  

Командою називають групу, що діє спільно для досягнення 

результатів, яких прагне кожна людина з групи. Потенціал 

команди набагато вищий за потенціал групових або 

індивідуальних зусиль (закон синергії). 

Саме робота в команді може дозволити використати навички, 

зусилля, творчі можливості та здібності всіх учасників проекту. 

Команда, діючи гнучко та ефективно, дає можливість 

працювати спільно. 

Підприємницька команда складається з керівника та його 

безпосередніх підлеглих. У малому та середньому бізнесі в 

"команду керівника" можуть входити і "опорні працівники" 

колективу («творці» та «незамінні фахівці»). Нерідко менеджери 

малого та середнього бізнесу використовують ці поняття для 

характеристики всього колективу. 

У великих корпораціях за принципом «команда» 

створюються і цільові групи (тимчасові та постійні) для 

вирішення складних завдань функціонування та розвитку; 

розробки принципово нових видів товарів; вторинного 

використання відходів; реконструкції тих чи інших служб, 

корпорації загалом тощо. 

Таким чином, команда – це спілка однодумців; група людей, 

що згуртувалися навколо лідера, навколо спільної мети та 

єдиних цінностей. 

Основними факторами для створення команди є: 

необхідність підвищення швидкості прийняття рішень; 

забезпечення більшої гнучкості організаційної структури; 

зростання складності діяльності; посилення значення 

спеціалізації та, як наслідок, необхідність підвищення якості 

взаємодії; зростання конкуренції на ринки праці; необхідність 

високонадійних систем відбору, підготовки, адаптації, розвитку 

та стабілізації персоналу; зростання значення негрошової 

мотивації, розвиток теорії втягуючого менеджменту; збільшення 

навантаження (інформаційного, емоційного, фізичного), що 

призводить до необхідності розвитку системи дублювання, 

взаємодопомоги та взаємозамінності. 
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Кожна команда має свій професійний почерк, є свої 

специфічні внутрішньокомандні (внутрішньогрупові) відносини: 

за наявності команди з управлінського середовища йде стиль 

роботи у вигляді затяжних та часто безрезультативних нарад. 

Короткі ділові робочі зустрічі – перший показник командного 

стилю роботи; практично знімається питання про виконавську 

дисципліну, бо працює морально-психологічний механізм 

«взаємної відповідальності» (взаємозалежності через загальну 

ставку) тощо. 

На відміну від просто групи, об'єднаної за принципом «наказ 

підпорядкування», команда є органічним ядром, живим 

соціальний організмом, що володіє соціально-психологічною 

спільністю. 

Формування команди необхідне у тих випадках, коли хоча б 

кілька з перелічених тверджень присутні на підприємстві: 

керівнику необхідно знайти додаткові нематеріальні ресурси 

підвищення ефективності співробітників; керівнику необхідно 

підвищити творчу активність співробітників; існує необхідність 

зміни корпоративної культури, правил поведінки, норм; 

особисті цілі співробітників починають переважати над 

загальними цілями підприємства: співробітники працюють 

більше на себе, ніж на ідприємство; наявність нерозуміння та 

неузгодженості цілей підприємства на різних рівнях ієрархії; 

існує неефективний розподіл функцій – в одних виникає 

відчуття, що роблять більше, ніж інші; керівництво приділяє 

недостатньо уваги оцінці діяльності підлеглих: система 

мотивації побудована односторонньо (тільки матеріальне 

стимулювання чи покарання); виникнення нерозуміння 

співробітниками того, що на даний момент відбувається для 

підприємства; відмова співробітників від навчання, підвищення 

кваліфікації; при конфліктах чи помилках переважає тенденція 

шукати винних, уникати відповідальності. 

Якщо є хоча б кілька перелічених тверджень присутні – 

керівнику слід подумати про проведення командоутворення, 

починаючи з верхнього рівня керівництва. 
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Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення команди. 

2. Що таке підприємницька команда? 

3. Назвіть основні фактори для створення команди. 

4. Чим відрізняється команда від простої групи? 

5. В яких випадках необхідне формування команди на 

підприємстві? 

 

Тема 2. Ефективність команди 

 

Мета: зрозуміти принципи забезпечення ефективності 

командної роботи. 

Зміст. Критерії підвищення ефективності роботи команди. 

Роботи по згуртуванню команди та підвищенню її ефективності. 

Критерії створення і функціонування успішної команди. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти сутність критерів створення і функціонування 

успішної команди. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати критерії підвищення ефективності роботи 

команди. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 вміти оцінювати значення роботи по згуртуванню 

команди та підвищенню її ефективності. 
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Основні положення.  

Побудова команди насамперед спрямована на створення груп 

фахівців різноспрямованих спеціалізацій, які несуть 

відповідальність за свою діяльність і на повній рівній основі 

здійснюють розподіл праці в команді. 

Управління людськими ресурсами є одним із ключових 

факторів успіху організації. Керівники сучасних організацій 

акцентують увагу на всіляких рівнях управління персоналом, 

залишаючи у пріоритетах управління людськими ресурсами. 

Головним чином це позначається на ефективності управління 

організацією та, безумовно, на результаті роботи. 

Для підвищення ефективності роботи команди слід 

дотримуватися кількох критеріїв. По-перше, управління 

кількісним складом команди. Цей критерій передбачає під собою 

підвищення ефективності командної роботи в організації за 

допомогою активного управління чисельністю. Для досягнення 

поставленої мети у малих командах переважає висока швидкість 

виконання робіт, оскільки відбувається згуртованість команди 

до тісної комунікації. У дуже великих командах відбувається 

зростання якості виконаної роботи. Разом з тим, зі збільшенням 

чисельності команди, зокрема, різко зростають потенційні 

конфлікти між членами організації, що може призвести до 

певних труднощів та затримки процесу виконання робіт. Для 

швидкості виконання роботи та підвищення якості роботи 

персоналу великі команди, що складаються більш ніж з 

п'ятнадцяти чоловік, можна розділити на кілька груп. Як 

наслідок, результат роботи та досягнення поставлених цілей 

займе невелику кількість часу. По-друге, управління 

функціональними обов'язками членів команди. Ефективність 

командної роботи переважно визначається рівнем 

компетентності, ввічливості, визначеними навичками та 

особистими якостями, якими повинні володіти всі члени 

команди. Керівники команди повинні якнайчастіше проводити 

оцінку рівнів компетентності та професіоналізму працівника, а 

також вживати заходів для їхнього своєчасного підвищення. По-

третє, розподіл функціональних та командних ролей. Для 

досягнення командної ефективності роботи персоналу важливі 
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не тільки досвід та знання певної сфери діяльності, а й особисті 

показники членів команди. 

Понад те, слід виділити такі види робіт, необхідних для 

згуртування команди та підвищення ефективності її роботи: 

постановка спільних цілей та завдань; планування спільної 

роботи; налагодження системи внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій; стимулювання командних досягнень; надання 

самостійності та ініціативи; формування командної культури та 

ідеології; моніторинг командної роботи. 

Внаслідок управління даними видами командних робіт 

керівник в силах контролювати діяльність командної роботи та 

своєчасно вживати заходів щодо підвищення ефективності 

роботи команди та організації загалом, і навіть їх 

результативності. 

Ефективною можна назвати таку команду, в якій: незамкнута 

та відкрита атмосфера; цілі визначені та зрозумілі всім 

учасникам; всі члени команди розуміють один одного; 

відбувається розумне та згуртоване вирішення проблемних 

питань. 

Найважливіші критерії створення та функціонування 

успішної команди: інвестування у ефективну команду. Чим 

більше ми платимо співробітникам команди, тим більше ми 

зможемо вимагати від них. Учасники звикають до певної якості 

життя, і їм не захочеться його втрачати. Але все це актуально до 

певного рівня (трохи вище середньоринкового за аналогічну 

роботу), далі за підвищення рівня оплати праці – ефективність 

знижується обернено пропорційно, тому що в кожного 

працівника є розумна межа його індивідуального ресурсу. 

Формування команди з тих, хто постійно навчається, 

створення їм умов для розвитку. Важливо, щоб учасники мали 

професійне зростання не лише за своєю спеціальністю, а й 

розвивалися міжпрофесійно. Професійне зростання важливе в 

розширеннї спеціалізованих знань та атестацій. Важливо 

розуміти, що якщо учасник не проходить перекваліфікацію, він 

буде звільнений або понижений на посаді. Також навпаки, якщо 

перекваліфікація пройде успішно, то співробітник підвищується 

на посади. Розробка та затвердження загальних принципів. 
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Підтримувати такий єдиний напрямок усередині команди 

допомагає проведення регулярних корпоративних свят (освітніх 

та розважальних). 

Потрібно постійно займатися навчанням керівного складу. 

Однією з найважливіших якостей команди є те, що члени 

команди повинні вміти швидко домовлятися та приймати 

рішення. Керівник команди має бути відповідальним та 

рішучим, бо члени команди можуть «страждати» від 

нерішучості менеджера. 

Обмін досвідом із іншими компаніями. Йдеться про 

спілкування з начальниками департаментів інших підприємств. 

З огляду на дані взаємовідносини, компанії розкривають один 

одному індивідуальні навички та вирішення конкретних 

проблем. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть критерії підвищення ефективності роботи команди та 

поясніть їхню суть. 

2. Які види робіт необхідні для згуртування команди та 

підвищення ефективності її роботи? 

3. Які команду можна назвати ефективною? 

4. Назвіть найважливіші критерії створення та функціонування 

успішної команди. 

 

Тема 3.  Мотивація команди 

 

Мета: зрозуміти  основні пpинципи й ocoбливocтi 

мотивування членів команди. 

Зміст. Підходи до командної мотивації. Динаміка мотивації 

команди. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 усвідомлювати сутність основних підходів до командної 

мотивації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 вміти аналізувати причини динаміки мотивації команди. 

Основні положення.  

Мотивація грає бездоганно цінну роль в будь-якій 

організації. Це риса, яка має бути прищеплена кожному 

співробітнику організації, незважаючи на його призначення чи 

обов'язки. Заявивши про це, дуже важливо, щоб вище 

керівництво розглядало шляхи підвищення командної мотивації 

в організації. 

Два основні підходи до командної мотивації: 

1. Негативна командна мотивація. 

Такий підхід до мотивації керується принципом фактора 

страху і є первинним підходом; той, який ми знаємо з нашого 

дитинства. Отже, ефекти таких негативних мотиваційних 

методів, безумовно, будуть ефективні в короткостроковій 

перспективі порівняно з бажаним результатом у довгостроковій 

перспективі. Деякі менеджери також схильні ставити 

нереалістичні цілі перед своїми командами в надії змусити 

членів команди працювати старанніше та ефективніше. Однак, 

коли ця помилка займе свою позицію, співробітники почнуть 

розуміти нереалістичну природу цілей і водночас відчують себе 

демотивованими через відсутність орієнтації на досягнення. 

2. Позитивна командна мотивація. 

Оскільки первинний підхід до методів негативної мотивації 

не приніс ефективні результати, все більше і більше менеджерів 

наразі звертаються до методів позитивної мотивації. Управління 

мотивацією команди на основі позитивного підкріплення 

включає кілька кроків: вам необхідно розуміти індивідуальні 

сильні та слабкі сторони і те, як ці сильні та слабкі сторони 

впливають на людину та його / її команду під час роботи в 

команді; формування самооцінки як команди, і окремих осіб; 
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присвоєння цінності кожному члену команди (наприклад, 

з'ясування їх думки, обмін інформацією та надання можливості 

їхнього вкладу брати участь у прийнятті командних рішень); 

вам необхідно розуміти індивідуальні сильні та слабкі сторони і 

те, як ці сильні та слабкі сторони впливають на людину та його / 

її команду під час роботи в команді; формування самооцінки як 

команди, і окремих осіб; присвоєння цінності кожному члену 

команди (наприклад, з'ясування їх думки, обмін інформацією та 

надання можливості їхнього вкладу брати участь у прийнятті 

командних рішень). 

Динаміка мотивації команди: 

1. Не дозволяйте припущенням керувати. 

Таким чином, ви можете оцінити сильні та слабкі сторони 

людини і помилково зробити висновок, що ця людина не буде 

ефективно функціонувати в команді через його особисті якості. 

Але якщо інакше ви не помістите цю людину в командне 

середовище і будете спостерігати за динамікою команди, ви 

точно не дізнаєтесь результат. 

2. Знайте, що люди різні. 

По-друге, слід зазначити, що люди відрізняються один від 

одного. Тому, коли справа доходить до мотивації команди, 

менеджерам потрібно буде робити певні речі, щоб урівноважити 

негативні наслідки. Тому ви матимете справу з різними 

особистостями, хоча є набір правил, за якими працює команда, 

ваша дипломатія та гнучкість у роботі також сприятимуть 

збереженню успішної мотивації команди. 

3. Не ізолюйте чорну вівцю. 

В будь-якій сім'ї або в будь-якої організації буде паршива 

вівця. Це радикальні люди, які шукають додаткової уваги. Тому 

замість того, щоб ізолювати цих персонажів, вам потрібно бути 

досить вмілим, щоб заспокоїти почуття приналежності до таких 

осіб. 

4. Зрозуміти психологію речей. 

Трохи психології має велике значення у мотивації команд. 

Вам не потрібно вивчати психологію формально, щоб зрозуміти 

основні поняття. Тим не менш, це може стати в нагоді, якщо ви 
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прочитали про пару мотиваційних теорій та мотиваційних 

факторів, які сприяють людській динаміці. 

5. Подавати приклад. 

Якщо ви наставляєте команду та намагаєтесь вибудувати 

командний дух серед людей, але якщо ви самі не є хорошою 

натхненною людиною, вам буде надзвичайно важко змусити 

свою команду досягти почуття ідентичності як команди. 

6. Робота та веселощі в рівновазі. 

І нарешті, але не в останню чергу, постарайтеся знайти 

баланс між роботою та веселощами. Кожна команда має 

займатися роботою і не пов'язаною з роботою діяльністю, щоб 

зміцнити свій дух. Тому переконайтесь, що ваша команда 

отримала багато можливостей поспілкуватися один з одним та 

поділитися хорошим сміхом. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть причини важливості командної мотивації. 

2. Які ви знаєте підходи до командної мотивації? 

3. Назвіть основні кроки управління мотивацією команди на 

основі позитивного підкріплення. 

4. Розкрийте основні фактори динаміки мотивації команди. 

 

Тема 4. Розподіл командних ролей та функцій 

 

Мета: засвоїти принципи розподілу ролей та функцій в 

команді. 

Зміст. Основні командні ролі за типом розподілу 

«Професійна діяльність». Основні командні ролі за типом 

розподілу «Вирішення складних проблем». 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти принципи розподілу на основні ролі в команді 

за типом «Вирішення складних проблем». 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати принципи розподілу на основні командні ролі за 

типом «Професійна діяльність». 

 розуміти принципи розподілу на основні ролі в команді 

за типом «Взаємодія із зовнішнім середовищем». 

Основні положення 
Сьогодні все більшого значення набуває здатність фахівців 

працювати в команді, де тісно об'єднано дві складові: 

матеріальна та духовна. Матеріальну складову представляють 

люди, об'єднані в команду, духовну – ідеологія та психологія. 

Ідеологія команди формується із сукупності ідей та поглядів, 

що відображають кінцеві цілі виконання трудової функції 

(наприклад, прагнення до збагачення, служіння суспільству або 

певній ідеї тощо). 

Психологія команди виявляється у сукупності соціально-

психологічних особливостей, що виявляються під час її 

створення та розвитку, на основі взаємодії членів команди, 

форм, та способів взаємного задоволення потреб. У процесі 

роботи учасники повинні спланувати спільну діяльність, 

організувати обмін інформацією, налагодити порозуміння, 

виробити форми спільних дій. Це передбачає формування 

морально-психологічного клімату, спільного досвіду, суспільної 

думки, а також вирішення питань лідерства, розуміння природи 

внутрішньогрупових конфліктів тощо. Велике значення при 

цьому мають особисті якості кожного та особистісні 

характеристики членів команди. 

Коли люди працюють у складі однієї групи чи команди, 

кожен з них виконує ролі двох типів: функціональну, що 

базується на професійних навичках та практичному досвіді, та 

командну, в основі якої лежать особистісні особливості. 



 17 

Командну роль можна розглядати як характеристику якості 

застосування індивідуальних навичок та досвіду, що становлять 

зміст виконуваної функціональної ролі. 

Розглянемо основні командні ролі з трьох класифікацій та на 

прикладі дамо оцінку кожному учаснику відомої команди. 

1 тип рольового розподілу: «Професійна діяльність». 

Основні ролі тут цілком очевидні: «координатор» виконує 

організаторські функції у команді – підбирає членів команди, 

розподіляє завдання, організовує колективні обговорення, 

намічає терміни виконання завдань, контролює правильність 

виконання тощо; «головний спеціаліст» (2 – 3 особи) – члени 

команди найбільш високої кваліфікації, що виконують ключові 

операції (процедури, роботи) технологічного циклу професійної 

діяльності; «напарник» (1 – 2 чол.) – члени команди, що 

працюють у зв'язці з «головними спеціалістами» під їхнім 

керівництвом; «завгосп-ремонтник» – член команди, 

відповідальний за спорядження, обладнання та інвентар 

команди; «агент із постачання» – член команди, найбільш 

успішно чинний із забезпечення команди всім необхідним. 

2 тип рольового розподілу: «Неформальна командна 

взаємодія». 

I тип ситуації: «Взаємодія із зовнішнім середовищем». 

Основні ролі: «аналітик» – найбільш урівноважений член 

команди з системним складом мислення; «переговорник» – член 

команди, найбільш майстерний з усіх комунікації, "геній 

спілкування"; «скептик» – критикує запропоновані ідеї, має 

здатність до глибокого аналізу та послідовного логічного 

мислення, однак часом позбавлений уяви; «лобіст-діставала» – 

найбільш "пробивний" член команди, що «все може дістати», у 

якої великі зовнішні зв'язки; «душа команди» – найбільш 

емоційний та життєрадісний член команди, її Імпульс та Совість 

ІІ тип ситуації: «Вирішення складних проблем». 

Основні ролі: «генератор ідей» – член команди з найбільш 

розкутим, образним складом мислення, з високою освітньою 

підготовкою і широким світоглядом, з добре розвиненим 

творчим мисленням; «концептуалізатор» – член команди зі 

схильністю та досвідом системного аналізу, широкого 
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узагальнення та перспективного бачення, він вміє надати ідеї 

«закінченого вигляду», зробити її привабливою і зрозумілою як 

автору та його соратникам, так і «звичайним» людям; 

«оптимізатор» – член команди, який має здатність і навички 

виділення критеріальних ознак та проведення зіставних оцінок 

різних сценаріїв дій, він вміє зіставити ідею та потреби 

практики, продумати технологічний цикл реалізації ідеї, оцінити 

ризики та наслідки, скласти загальний план спільних дій; 

«реалізатор» – член команди прагматичного та практичного 

складу мислення з навичками планування та організації 

практичної діяльності (можливо це – керівник команди), він 

вміє практично втілити ідею, організувати всі спільні дії, 

правильно «розставити всіх на місця»; «критик» – аналізує 

проблеми з прагматичного погляду, оцінює ідеї та пропозиції 

таким чином, щоб команда могла ухвалити збалансовані 

рішення. 

Команда може покладати на свого найбільш видатного в 

особистісному плані члена команди не одну, а дві і більше 

рольових функцій, що природно підвищує його вагу та вплив на 

команду. Для того, щоб команда отримувала максимальну 

користь з усієї різноманітності командних ролей, кожному її 

члену повинні бути відомі особливості командних ролей своїх 

колег. Тільки в цьому випадку можна встановити, чи немає 

серед цих ролей таких, які не відносяться до природних сильних 

сторін членів команди. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення ідеології та психології команди. 

2. Назвіть типи ролей, які виконуються членами команди.  

3. Які ви знаєте командні ролі за типом розподілу «Професійна 

діяльність»? 

4. Назвіть командні ролі за типом розполілу «Неформальна 

командна взаємодія». 

5. Які ви знаєте командні ролі за типом розподілу «Вирішення 

складних проблем»? 
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Тема 5. Розвиток команди 

 

Мета: знати основні принципи розвитку команди. 

Зміст. Стадії розвитку команди і їх характеристика. Поняття 

групового мислення і фактори його виникнення. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати стадії розвитку команди і їх характеристику. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 вміти аналізувати фактори виникнення групового 

мислення. 

Основні положення.  

Чітко функціонуючі команди не виникають власними 

силами. Вони створюються лідерами, які докладають багато сил 

до об'єднання людей. При цьому дуже важливо, щоб лідери 

знали: усі команди проходять послідовні стадії розвитку. 

Зазвичай виділяють чотири основні стадії. 

Перша стадія – формування команди: члени організації 

знайомляться один з одним і придивляються один до одного, 

намагаються зорієнтуватися в робочій ситуації та з'ясувати, чим 

саме їм доведеться займатися; співробітники намагаються 

налагодити контакти та визначити ступінь особистої 

зацікавленості кожного в тому, щоб працювати в цьому 

колективі; працівники намагаються «не висовуватись», 

приховують або маскують особисті почуття і переживання, тому 

що їм поки що неясно, що тут відбуватиметься; творча та 

надихаюча колективна робота відсутня. Завдання лідера тут 
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полягає у налагодженні спілкування та взаємодії між членами 

команди, допомоги їм у знайомстві один з одним та пояснення 

принципів подальшої роботи команди. Дуже важливо, щоб лідер 

створив доброзичливу атмосферу, у якій кожна людина 

відчувала б комфорт і відчувала себе повноправним членом 

колективу. Таким чином, на першій стадії розвитку перед 

командою стоять наступні завдання: визначити напрямок руху 

команди, сформулювати місію та цілі її діяльності, визначитися 

з нормами, процедурами та очікуваннями; встановити довірчі 

відносини між лідером та членами колективу. 

Друга стадія – розлад (ближній бій): по мірі руху до 

поставленої мети члени колективу починають усвідомлювати, 

що кожен учасник має свої власні специфічні інтереси, 

пріоритети та мотиви; виникають різні думки, які виражаються 

більш відкрито, співробітники можуть не погоджуватися з 

місією та цілями колективу; утворюються клани, коаліції та 

угруповання, оскільки поступово виявляються відмінності у 

цінностях та нормах членів колективу; висуваються особи, які 

прагнуть очолити різні угруповання та претендують на роль 

лідера (іноді може відбуватись і силова боротьба за лідерство); 

колектив стрясають найрізноманітніші конфлікти та інтриги; 

починають проявлятися сильні та слабкі сторони окремих членів 

групи; організація починає обговорювати способи досягнення 

згоди, прагне налагодити ефективні взаємини. Якісь колективи 

на цьому етапі розвалюються, інші або пристосовуються до 

відмінностей, або жорстко придушують «бунт на кораблі», або 

відкрито обговорюють протиріччя. Багато в чому успішне 

проходження даного етапу визначається лідером команди, який 

повинен провести її через «рифи» сум'яття на наступну стадію. 

Завдання, які вирішуються на цій стадії: управління 

конфліктами та розбіжностями, пошук прийнятних механізмів їх 

вирішення; визнання за кожним членом команди права на прояв 

особливості, що не заважає, а дуже допомагає роботі команди; 

підтримка процесів, що сприяють досягненню згоди та пошуків 

ефективних методів роботи. 

Третя стадія – стадія нормалізації: виробляється механізм 

вирішення внутрішньогрупових конфліктів і досягається 



 21 

згуртованість та єдність, члени команди приходять до 

консенсусу щодо розподілу ролей та влади; члени колективу 

усвідомлюють свій потенціал, дедалі більш актуальною стає 

проблема ефективного використання здібностей та ресурсів 

команди; з'являється стійкий інтерес до покращення роботи, 

методи роботи переглядаються та вдосконалюються; з'являється 

бажання експериментувати та реально підвищувати 

ефективність роботи організації; колектив дедалі частіше 

поводиться як команда. До основних завдань, які повинна 

вирішити команда на цій стадії, відносяться: пошуки 

найефективніших методів роботи; максимальне використання 

сильних сторін членів команди та нейтралізація слабкостей; 

надання підтримки «слабким» членам команди або їх заміна. 

Четверта стадія – ефективність: колектив демонструє 

відмінні результати роботи як наслідок накопиченого досвіду 

вирішення проблем та використання ресурсів; основну увагу 

членів команди зосереджено на досягненні колективних цілей, 

всі їхні дії спрямовані на реалізацію місії; працівники 

переживають почуття гордості за свою приналежність до 

«команди-переможниці»; спільні цілі поєднуються з 

індивідуальними цілями членів команди; співробітники 

постійно контактують один з одним і ведуть конструктивні 

дискусії щодо досягнення поставлених цілей; діють міцні 

зв'язки між членами організації, відносини мають дружній, 

неформальний характер; проблеми, що виникають, 

досліджуються реалістично і вирішуються творчо, особисті 

розбіжності вирішуються без негативних емоцій та психічної 

напруги; розширюється делегування повноважень, дедалі 

більше членів організації беруть участь у плануванні та 

прийнятті рішень, керуючі функції можуть делегуватися різним 

членам організації в залежності від конкретних завдань. У цей 

момент керівнику слід концентрувати увагу на підвищенні 

ефективності роботи команди та стимулювати самоврядування. 

Основними проблемами, з якими стикається команда на цій 

стадії, є: забезпечення постійного вдосконалення, підтримки 

творчої активності та високого рівня енергії команди; 
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підвищення власного рівня компетентності; подолання 

феномена групового мислення. 

Сутність даного явища у тому, що команда починає мислити 

як одна людина, альтернативні ідеї не допускаються та не 

розглядаються. Таким чином, виявляється наростаюча 

нездатність команди породжувати різноманітність варіантів та 

перспектив у команді. Групове мислення виникає в тих 

випадках, коли завдання збереження згуртованості та інертність, 

що розвинулася в команді, превалюють над завданням 

прийняття правильних рішень або високоефективного 

розв'язання задач. Групове мислення, як правило, виникає 

внаслідок наступних факторів. 

1. Ілюзія невразливості. Члени команди впевнені, що їх 

діяльність завжди буде успішною («Виходячи з наших 

досягнень, ми просто не можемо не перемогти»). 

2. Спільність стереотипів. Члени команди відмовляються 

від розгляду неприємної інформації шляхом дискредитації її 

джерел («Вони нічого в цьому не тямлять»). 

3. Ілюзія моральності. Члени команди вважають, що вони в 

силу своєї моральності просто не можуть приймати неправильні 

рішення («Наша команда просто не здатна прийняти погане 

рішення або зробити аморальний вчинок»). 

4. Самоцензура. Члени команди намагаються не говорити 

вголос про свої побоювання і намагаються приховати сумніви 

(«Напевно, я помиляюсь, адже всі інші дотримуються іншої 

думки»). 

5. Прямий тиск. На членів команди, які дотримуються 

поглядів, що відрізняються від загальних, накладаються санкції 

(«Якщо ви не згодні з нами, то навіщо вам залишатися в нашій 

команді?»). 

6. Захист від занепокоєння. Члени команди намагаються 

захистити її від впливу турбуючих ідей, не помічати проблем, 

що виникають («Не слухайте їх. Це відомі бунтівники»). 

7. Ілюзія одностайності. Члени команди вважають 

показником консенсусу згоду більшості «дзвінкоголосих» її 

членів («Якщо А. і Б. згодні, це є консенсус »). 
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8. Користь від перебування у команді. Члени ефективних 

управлінських команд, як правило, мають високий статус і добрі 

доходи, з якими не хочуть розлучатися. Вони бояться бути 

вигнаними з команди і тому побоюються висловлювати 

судження, відмінні від думки лідера (більшості). 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Які ви знаєте стадії розвитку команди та чим вони 

характеризуються? 

2. Назвіть завдання керівника та членів команди на всіх стадіях 

розвитку команди. 

3. В чому сутність феномену групового мислення в команді? 

4. Назвіть фактори виникнення групового мислення. 

 

Тема 6. Підтримка командного духу 

 

Мета: зрозуміти методи підтримки командного духу та 

нормального функціонування команди. 

Зміст. Інструменти підтримки командного духу. Ознаки 

нормального функціонування команди. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти принципи застосування інструментів підтримки 

командного духу. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розрізняти ознаки нормального функціонування 

команди. 
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Основні положення.  
Кількість учасників: якщо команда надто маленька, цілком 

можливо, що в ній представлені не всі необхідні навички, а 

якщо команда занадто велика – взаємодія може бути 

недостатньо інтенсивною. Розмір команди – наслідок даних 

умов динаміки групи. Маленькі команди (від 3-х до 6-ти 

чоловік) можуть бути дуже продуктивними, якщо в них 

представлені всі навички. Команди до 12 осіб теж показують 

зручну динаміку. Команди з більш ніж 20 учасниками 

найчастіше розбиваються на субгрупи. В принципі, розмір 

групи від 2 до 20 людей забезпечує можливий простір для 

роботи, найоптимальніша кількість – від 4 до 12 учасників. 

Якщо завдання вимагає більшої кількості людей, зручніше буде 

працювати з системою ключової та побічних команд. 

Додаткові навички – у команді повинні бути скомбіновані всі 

здібності та навички, необхідні для розв'язання поставленого 

завдання. А тут часто бувають потрібні найрізноманітніші види 

навичок. Насамперед, це чисто технічні та функціональні 

навички, тобто основні умови для розв'язання задачі. Крім того, 

необхідні навички методів роботи, які допоможуть команді 

аналізувати проблеми, генерувати ідеї, приймати рішення та 

представляти результати. Третя група навичок стосується сфери 

соціальних компетенцій, тобто члени команди мають бути 

здатні до комунікації один з одним, вміти вирішувати конфлікти 

та розробляти врівноважений баланс критики та готовності 

допомогти. 

Загальне завдання – від учасників потрібна захопленість, 

енергія та креативність. Для вирішення завдання їм потрібна 

мета, на досягненні якої вони сконцентрують усі свої зусилля. 

Вона повинна бути зрозумілою, тобто доступною в контексті 

стратегії компанії. Команди хочуть бути корисними, вони 

хочуть вкладати свою креативність та енергію у справу, яка 

буде вигідна компанії, а не просто брати участь у «показових 

боях». Завдання має бути визнане командою принципово 

вирішуваним, адже ніхто не витрачатиме сили на досягнення 

мети, яка від початку визнана недосяжною. Команда повинна 

ідентифікувати себе із завданням. Звичайно завдання дається 
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компанією, але потім команда обов'язково повинна мати час на 

те, щоб якось розподілитися відповідно до завдань, виробити до 

них свій підхід. Команді потрібен простір, щоб модифікувати 

завдання з погляду різних його аспектів в домовленості з 

керівництвом. Тільки тоді, коли завдання затверджено та 

прийнято всіма учасниками проекту, у проектної роботи 

з'являється шанс стати по-справжньому успішною. 

Загальна робоча стратегія – для того, щоб досягти 

поставленої мети, команда обов'язково має виробити стратегію 

своєї роботи. Завдання повинні бути розподілені відповідно до 

особистих навичок, час розпланований. Обов'язково слід 

обговорити організацію роботи та «правила гри», за якими вона 

проходитиме. Цей етап не завжди проходить легко і часто буває 

пов'язаний з конфліктами. Як уже було сказано вище, до 

команди підбираються люди з додатковими навичками. 

Результатами цієї несхожості учасників є їх різні погляди на 

завдання, їх різні точки зору щодо їх вирішення. Тому 

конфлікти неминучі навіть раніше, ніж почалася сама робота. 

Процес перетворення цільової установки на конкретну робочу 

стратегію може пройти значно легше, якщо з самого початку є 

основа, підкріплена корпоративною культурою, та правила, які 

приймаються всіма. 

Взаємна відповідальність – у межах робочої групи кожен 

відповідальний за свою діяльність, в рамках команди ж кожен з 

учасників бере на себе відповідальність за вирішення спільного 

завдання нарівні з рештою. Звідси походить право кожного 

висловлювати свою критику стосовно співробітників. Ніхто 

нікого не повинен зобов'язувати до участі та зацікавленості в 

роботі, оскільки за загального прийняття загальної мети кожен 

із співробітників бере на себе рівну частину відповідальності за 

досягнення мети. Тому така відповідальність не допускає 

байдужості щодо роботи інших. Кожен, хто досягнув 

поставленої проміжної мети, посилює загальну відповідальність 

а також підвищує кількість вже подоланих труднощів та криз. 

Як можна дізнатися, чи вийде з робочої групи команда? Вона 

повинна мати свою власну «індивідуальність», тобто в неї є 

власна мова, яка не повною мірою зрозуміла стороннім, 
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оскільки ця мова стає зрозумілою тільки в контексті. В команди 

власна історія розвитку, з власними успіхами та невдачами, 

сумні та радісні події. В ній панують власні правила поведінки, 

власний стиль роботи та інколи навіть стиль одягу. 

Хороша команда відрізняється тим, що її учасники працюють 

інтенсивно і з ентузіазмом, причому сторонні тут приживаються 

далеко не завжди. Члени команди показують решті, що вони 

працюють не за зарплату та не в офіційних часових рамках. 

Вони показують, що вважають своє завдання дуже важливим, і 

завжди радіють досягнутим результатам та підвищенню своїх 

компетенцій чи успіхів своїх колег. Важлива ознака успішної 

команди – якість досягнутих результатів. Хороші команди 

працюють швидше та краще, а високопродуктивні команди 

досягають результатів, які ніхто навіть не вважав досяжними. 

Команда має бути переконана в тому, що доручене їй 

завдання дійсно має велике значення для компанії. Це повинно 

бути обговорено під час спілкування менеджменту та команди. 

Крім того, команда повинна знати, яких результатів очікує від 

командної роботи менеджер. Інтенсивний діалог між 

менеджментом та командою – центральний фактор успіху, і 

для цього має бути виділено спеціальний час. Час, витрачений 

менеджментом на спілкування з командою – вирішальний 

показник того, наскільки важливе для компанії поставлене 

завдання. Довірити команді важливе завдання – це ще й надати 

їй певну свободу дій та визнати повноваження команди тією 

мірою, якою їй це необхідно для вирішення задачі. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть і охарактеризуйте основні інструменти підтримки 

командного духу. 

2. Як ви розумієте поняття «індивідуальності команди»? 

3. Назвіть ознаки хорошої (успішної) команди. 

4. Розкрийте значення діалогу між менеджментом компанії та 

командою. 
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Тема 7. Врахування психологічних особливостей особистості 

 

Мета: оволодіти знаннями про вплив психологічних 

особливостей членів команди на її роботу.  

Зміст. Особливості типів темпераменту і рекомендації по 

виконанню певних видів робіт. Характер як індивідуальне 

поєднання стійких рис. Спрямованість та здібності як 

властивість особистості. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти значення характеру як індивідуального 

поєднання стійких рис для роботи вкоманді. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти поняття спрямованості та здібностей як 

властивостей особистості. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 вміти аналізувати особливості типів темпераменту для 

виконання певних видів робіт. 

Основні положення.  
Особистість у психології розглядається як носій свідомості 

та суб'єкт цілеспрямованої діяльності. Кожна людина як 

особистість володіє системою індивідуально-психологічних 

властивостей, до яких відносяться: темперамент, характер, 

спрямованість та здібності. В процесі трудової діяльності та у 

взаємодії з іншими людьми людина завжди виявляє ці 

особливості. 
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Темперамент є стійкою природною основою поведінки 

індивіда. Тому необхідно прагнути знаходження для людини з 

певним темпераментом найбільш підходящих способів 

реалізації його якостей, сприятливих для конкретного виду 

діяльності. 

Холерик – сильний, неврівноважений тип, що збуджується, 

високотривожний екстраверт. Він найбільш продуктивний там, 

де потрібна висока активність, захопленість, концентрація 

уваги, лідерство, висока рольова активність тощо. Але його слід 

за можливості усунути від конфліктних ситуацій, суворо 

об'єктивно оцінювати його успіхи та тактовно вказувати на 

недоліки, виховувати витримку та самовладання. Для холериків 

при ухваленні рішень на першому місці стоїть людський фактор, 

емоції та стосунки. Це робить їх дуже корисними у сферах, 

пов'язаних з особистим спілкуванням, знайомствами та 

послугами. З іншого боку, мінливість робить холерика важко 

керованим як працівника та непередбачуваним. Працездатність 

холерика висока, але нестійка. До всього нового холерик звикає 

легко та швидко, але стійкі навички формуються в нього довго і 

з великими труднощами. Холерикам рекомендується робота з 

яскраво вираженою циклічністю, де в якісь періоди робочого 

циклу потрібна максимальна напруга сил, а потім діяльність 

змінюється на більш спокійну до наступного циклу. Сильні 

сторони керівника з домінуючим темпераментом холеричного 

виду – вміння швидко видати свіжу ідею в ситуації, що 

несподівано змінилася, запалити і повести за собою оточуючих, 

не важливо, підлеглий це, клієнт або вищий керівник. Недоліком 

керівника-холерика є його відстороненість від технічних 

аспектів виробництва та орієнтація насамперед на людей. 

Сангвінік – це сильний, врівноважений, рухливий тип, 

малотривожний екстраверт. Він швидко пристосовується до 

нових умов, швидко вирішує поточні оперативні завдання, 

володіє швидким перемиканням уваги, високою емоційністю, 

контактністю, комунікативністю. Його можна використовувати 

для розрядки конфліктних ситуацій у групі, організації спільних 

дій, лідерства. Сангвініки мало схильні до нервових зривів, 

стресостійкі. Однак вони малопродуктивні в умовах монотонної 
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діяльності, що вимагає тривалої напруженої уваги, схильні до 

зміни обстановки та видів діяльності. Сангвінік є, мабуть, 

найкращим керівником з погляду підлеглих. Проте технічні 

моменти у роботі часто викликають у сангвініків утруднення. 

Його сильна риса – вмовляння та прихильність до себе – не 

завжди спрацьовує в умовах, наприклад, планового 

виробництва. 

Флегматик – сильний, врівноважений інертний тип, 

малотривожний інтроверт. Він незамінний у ситуаціях, які 

вимагають пильної уваги, докладності у справах, терпіння, 

неквапливості, продуктивний у монотонних умовах діяльності. 

Однак він зазнає значних труднощів при необхідності швидкого 

орієнтування на зміну ситуацій, швидкого прийняття рішень, 

при орієнтації в конфліктних та стресових ситуаціях. Мало 

придатний він і для швидкісного перероблення навчальної та 

виробничої інформації; соціально пасивний, не претендує на 

лідерство в групах, малотовариський і малоемоційний. 

Флегматика, напевно, можна назвати рекордсменом з 

працездатності та продуктивності, що робить його незамінним у 

всіх областях, пов'язаних із виробництвом. При всій зовнішній 

лінивості та повільності флегматик досягає кращих результатів 

за обсягом та якістю роботи в порівнянні з людьми будь-яких 

інших темпераментів у подібних умовах. Однак для успіху йому 

потрібні стабільні умови роботи; якщо ситуація постійно 

змінюється, працездатність флегматика падає. Ці властивості 

роблять флегматика незамінним у сферах виробництва, 

адміністрування та скрізь, де затребуване вміння підтримувати 

поточні процеси у стабільному стані. 

Меланхолік – це слабкий тип нервової системи, 

високотривожний інтроверт. Мало придатний до нервових 

навантажень, до подолання стресових ситуацій, у яких часто 

губиться, загальмовується; неконфліктний, але беззахисний 

перед конфліктами, намагається їх оминати, а не вирішувати. 

Меланхолікам рекомендується, насамперед, інтелектуальна 

сфера діяльності, де вони почуваються найбільш упевнено. 

Наприклад, це програмування, аналітична діяльність, 

конструювання, планування, робота з великими обсягами 
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«віртуальної інформації» тощо. Меланхолікам слід уникати 

великого емоційного навантаження та не перевантажувати себе 

контактами з людьми. 

Характер є індивідуальним поєднанням стійких 

характеристик, психічних особливостей людини, що 

зумовлюють типові для даної людини способи поведінки в 

певних життєвих умовах та обставинах та визначають 

відношення особистості до навколишньої дійсності. 

На відміну від темпераменту як динамічного боку поведінки, 

характер дозволяє оцінити змістовну соціальну сторону 

поведінки суб'єкта, його ціннісні орієнтації. В умовах 

профвідбору людей на певні посади (наприклад, на посаду 

керівника робочої групи) велику роль грає психодіагностика рис 

характеру, оскільки саме характер визначає придатність людини 

до нормального спілкування та сумлінного ставлення до 

виконуваної роботи. 

Під спрямованістю особистості мається на увазі провідна 

психологічна властивість особистості, в якій представлена 

система її спонукань до життя та діяльності. Спрямованість 

справляє організовуючий вплив не тільки на компоненти 

структури особистості (наприклад, прояв темпераменту або на 

розвиток здібностей), але і на психічні стани (наприклад, 

подолання стресу) та всю область протікання психічних 

процесів. 

Спрямованість втілюється у різних формах – ціннісних 

орієнтаціях, симпатіях або антипатіях, смаках, схильностях, 

уподобаннях і проявляється у різних сферах життєдіяльності 

людини: професійної, сімейної, політичної та ін. Саме в 

спрямованості виражаються цілі, в ім'я яких діє особистість, її 

мотиви, її суб'єктивні відношення до різних сторін дійсності, 

тобто вся система характеристик. Спрямованість задає основні 

тенденції поведінки. Людина з яскраво вираженою позитивною 

спрямованістю володіє працелюбністю, цілеспрямованістю та 

високою соціальною активністю. 

Здібності являють собою властивість особистості, що 

визначають її придатність та готовність до засвоєння та 
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здійснення певних видів діяльності, успішного вирішення 

навчальних, виробничих та творчих завдань. 

Виділяють такі види здібностей: загальні здібності як основу 

успішності виконання різних видів діяльності (працездатність, 

наполегливість, активність тощо); спеціальні (професійні) 

здібності як основу успішності виконання конкретних видів 

діяльності (навчальної, спортивної, трудової). Необхідно 

зазначити, що, будучи необхідною умовою успішного 

виконання певної діяльності, здібності в той же час 

розвиваються в процесі цієї діяльності у зв'язку з умовами її 

організації. 

Отже, облік психологічних властивостей та якостей 

особистості дозволить керівнику найбільш ефективно 

підібрати собі персонал, а в подальшому повною мірою 

використати його потенціал на всіх етапах управління. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке особистість і чим вона характеризується? 

2. Назвіть типи темпераменту і дайте їхню характеристику. 

3. Що таке характер і чим він відрізняється від 

темпераменту? 

4. Як ви розумієте поняття спрямованості особистості? 

5. Що таке здібності і на які види вони поділяються? 

 

Тема 8. Технології командоутворення 

 

Мета: оволодіти знаннями про основні технології 

командоутворення.  

Зміст. Складові процесу командоутворення. Процедура 

зігравання команди.  

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти необхідні складові процесу командоутворення. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати основні етапи процедури зігравання команди. 

Основні положення.  
Розроблений комплексний підхід до командоутворення, 

заснований на формуванні загального бачення в команді. В 

основі підходу лежать ідеї «Action Research», «Reflective 

Practitioner» та «Total Quality Management». Відповідно до 

головних положень цих теорій командоутворення уявляється як 

циклічний процес, що складається з комбінацій дії та аналізу 

дії/рефлексії, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей 

команди/визначення та вирішення проблем. Ключовим 

положенням розробленого підходу є вироблення найбільш 

ефективного способу позиціонування команди в цілому та 

окремих її членів зокрема. Під позиціонуванням мається на увазі 

така система розподілу відповідальності в команді, яка 

функціонує в кожен конкретний період залежно від зміни 

робочої ситуації. 

Таким чином, узгодженість загального бачення визначає 

стратегічний бік командної роботи, а ефективний спосіб 

позиціонування – тактичний. 

Виділяють три логічні складові процесу командоутворення – 

комплектування, зігравання та діагностика команди. Залежно 

від ступеня складності та змістової спрямованості задач, для 

вирішення яких потрібно сформувати команду, виділяються три 

способи проведення комплектування команди: 

1) заснований на сучасних методах відбору та оцінки. В його 

основі лежать спеціальні методи та технології відбору 

потенційних членів команди. В даний час методи відбору та 

оцінки є максимально різноманітними та найбільш 

розробленими з усіх методів прикладної соціальної психології; 
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2) заснований на сумісності індивідуально-типологічних 

відмінностей членів команди. Тут розроблені різні процедури 

комплектування команди переважно у межах типологічних 

підходів Юнга та Кіртона; 

3) як демонстрація командної взаємодії у навчальних групах. 

Зазвичай використовуються два види процедур: просте розбиття 

групи на невеликі команди; спеціальні прийоми чи вправи для 

комплектування команд. Серед таких прийомів часто 

використовуються ігрові методи комплектування команди. 

Зігравання команди відбувається в результаті послідовного 

проведення спеціально організованих процедур роботи з 

командою, які передбачають проходження учасниками стадій 

командоутворення та відпрацювання комунікативних навичок, 

необхідних у командній роботі. Процедури зігравання команди 

проводяться на двох рівнях: 

1. Основний рівень, що здійснюється відповідно до стадій 

командоутворення: знайомство, орієнтування учасників – 

встановлюється первинний контакт, необхідний рівень довіри 

серед учасників, відбувається знайомство та орієнтування членів 

команди один в одному та в ситуації; загальне бачення 

(формування образу бажаного майбутнього) – узгодження 

поглядів, позицій, образу бажаного майбутнього тощо серед 

учасників, визначення напрямку руху, цілей, завдань та 

специфіки діяльності команди (організації); позиціонування – 

макро- та мікропозиціонування учасників. Внаслідок 

макропозиціонування учасники визначають основні позиції в 

діяльності своєї команди та відповідність її членів цим 

позиціям. Враховуються всі необхідні складові: схильності, 

здібності, рівень професійних знань, навички та досвід, тип 

особистості тощо. В процесі мікропозиціонування позначаються 

та розподіляються командні ролі, що забезпечують 

взаємодоповнення та сумісність членів команди; складання 

плану (планування перспективне) – стратегічне планування 

діяльності команди (організації), аналіз наявних ресурсів, 

визначення суб'єктів та основних напрямів діяльності. 

Результатом завершення етапу є складений план роботи (або 

технічне завдання) на найближчі два-п'ять років; планування 
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першого кроку (планування та бюджетування першого кроку) – 

конкретний план-графік, розподіл ресурсів, відповідальності та 

строків виконання; виконання – власне виконання наміченого та 

спланованого; аналіз результатів (робота з результатами). 

Команда постійно відстежує, як ефективно вона просувається 

вперед. Учасники оцінюють виконання конкретних завдань, 

аналізують, що заважає та що сприяє ефективній роботі 

команди). 

2. Тренінговий рівень, що дозволяє відпрацьовувати певні 

навички взаємодії, розширювати та коригувати поведінковий 

репертуар членів команди (активне слухання, управління 

дискусією, командна взаємодія тощо). 

Діагностика команди дозволяє, з одного боку, отримати 

інтегративне уявлення – портрет команди – та вдосконалювати 

технологію проведення командоутворення, включаючи 

розробку інформаційно-методичного та процедурного його 

забезпечення, а з іншого – досягти максимального ефекту від 

командоутворення за рахунок мінімізації числа помилок на 

стадії впровадження і цим значно розширити сферу 

застосування технології командоутворення. Діагностика 

команди представлена розробленим багатостороннім методом, 

який складається з кількох етапів: збирання та реєстрація 

результатів опитування. Для фіксації оціночних суджень 

учасників розроблено комплекс методичних інструментів, 

заснований на методах прямої оцінки, що включає шкали оцінки 

основних та допоміжних характеристик команди (відповідно, 

параметри ефективності команди і емоційні та мотиваційні 

компоненти). Цей комплекс відрізняється від традиційних 

методів оцінки груп гнучкістю, легкістю "налаштування" на 

поведінкові індикатори та економічність; обробка та аналіз 

даних. Недоліки, властиві шкалам прямої оцінки усуваються на 

цьому етапі за допомогою адитивного методу аналізу даних Цей 

метод дозволяє: скоригувати дані та нейтралізувати вплив 

артефактів (а саме існування різних стилів оцінювання та 

існування відмінностей у точках відліку різних індивідів); 

отримати більше інформації про команду та її членів, ніж дають 

традиційні методи аналізу даних, що описуються в термінах 
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співвідношення центральної тенденції та міри розкиду даних; 

отримати більш диференційовану картину даних;  інтерпретація 

та подання результатів є центральним моментом у діагностиці 

команди. Розроблено способи інтерпретації та подання 

результатів, які інтуїтивно зрозумілі, інформаційно прозорі та 

легко сприймаються учасниками командоутворення, оскільки 

дозволяють задіяти додаткові канали комунікації. 

Питання технології проведення командоутворення 

вирішується за допомогою розробленого інформаційно-

методичного забезпечення. Воно являє собою потужний 

інструмент управління процесом командоутворення, забезпечує 

наступність технології через контроль змісту, структурування 

групового процесу, формування в початківців провідних 

когнітивної схеми реалізації програми проведення 

командоутворення. Використовуються різні форми 

інформаційно-методичних матеріалів: робочий зошит для 

учасника; роздатковий матеріал для учасника; блокнот 

ведучого; методичний посібник для ведучого; візуальний ряд. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. На чому заснований комплексний підхід до 

командоутворення? 

2. Назвіть способи комплектування команди. 

3. На яких рівнях проводиться процедура зігравання команди? 

4. Що таке діагностика команди і як вона проводиться? 

5. Що собою являє інформаційно-методичне забезпечення 
технології проведення командоутворення? 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Організація командної роботи». 

Самостійна робота полягає у поглибленому вивченні питань 

курсу, які не увійшли до тематики лекцій. Індивідуальна робота 

оформляється у вигляді презентації та захищається студентом на 

парі.  

Тематика індивідуальних завдань (одне на вибір студента) 

1. Основи командоутворення. 

2. Сутність командної форми організації робіт. 

3. Понятійний апарат командного менеджменту. Сучасне 

поняття групи та команди. Ознаки команди. 

4. Еволюція командних форм організації праці. 

5. Робочі команди. Міжфункціональні команди. Проектні і 

творчі команди. 

6. Віртуальні команди. Кроскультурні команди. 

Управлінські команди. Практика роботи різних видів команд. 

7. Класифікація команд. 

8. Види команд в сучасному менеджменті. Критерії 

диференціації команд. Команди-новачки. Команди-стажери. 

Команди-помічники. Команди-майстри. 

9. Компетентність менеджера командоутворення. 

10. Вимоги до компетентності менеджера 

командоутворення. 

11. Рівень компетентності сучасного менеджера 

командоутворення командний гравець, менеджер команди, 

замовник командної роботи. 

12. Поняття «корпоративна культура», її функції. 

13. Відмінності організаційної та корпоративної культури. 

14. Структура корпоративної культури. 

15. Класифікація корпоративних культур. 

16. Типології корпоративних культур. 

17. Універсальне і національне в корпоративній культурі. 

18. Фактори, що впливають на формування корпоративної 

культури. 

19. Етапи зміни корпоративної культури. 
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20. Модель процесу змін К. Левіна. 

21. Соціально-психологічні механізми корпоративної 

культури. 

22. Роль фахівця зі зв'язків з громадськістю у формуванні 

корпоративної культури. 

23. Поняття групи та колективу. Колектив та корпорація. 

24. Соціально-психологічний клімат у групі. 

25. Формування команди. Специфіка внутрішньо-командних 

відносин 

26. Атрибути корпоративної культури. Місія та візія 

організації та команди. 

27. Сумісність і спрацьованість команди. 

28. Домінуюча культура та субкультури. 

29. Працездатність і стомлюваність. Емоційне вигорання. 

30. Культура проведення нарад. 

31. Організація і проведення корпоративних заходів. 

32. Управлінська команда як форма самоорганізації 

професіоналів. 

33. Команда як сукупний суб'єкт діяльності. 

34. Самоорганізація управлінської команди. 

35. Формування стилю взаємодії в команді. 

36. Розвиток особистості в команді. 

37. Особливості оцінки ефективності команди. 

38. Становлення і розвиток «командного духу» в організації. 

39. Психологічні методи формування команди в організації. 

40. Тренінг командоутворення: відмінні риси, види, 

специфіка побудови. 



 38 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 
1. Брич В. Я., Корман М. М. Психологія управління : навч. 

посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 384 с. 

2. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських 

рішень : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2013. 420 с. 

3. Горностай П. П. Психологія малих груп: структура, динаміка, 

ідентичність. Педагогічна і психологічна наука в Україні. 

Т. 2. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. Київ : 

Педагогічна Думка, 2012. С. 115–125. 

4. Жуков Ю. М., Журавлев А. В., Павлова Е. Н. Технологии 

командообразования : учеб. пособ. Москва : Аспект-

Пресс, 2008. 320 с. 

5. Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку 

та проблеми впровадження в Україні : збірник матеріалів 

І Всеукраїнської наукової конференції студ. та молодих вчених, 

9–10 листопада 2011 р. Київ : КНЕУ, 2011. 83 с. 

6. Лякішева А. В. Проблема групової згуртованості: аналіз 

наукових досліджень. Науково-практичне видання. 2013. 

№ 5 (107). Київ : Вища школа, 2013. С. 93–103. 

7. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 192 с. 

8. Ширков Ю. Э. Фактор соперничества в креативной работе 

виртуальных команд. Психология в ВУЗе. 2014. № 1. С. 97–106.  

Допоміжна література 
1. Андрушків, Б. М., Черничинець С. П. Корпоративне 

управлінння : навч. посіб. Київ : Кондор, 2011. 528 с. 

2. Власова О. І., Никоненко Ю. В. Соціальна психологія 

організацій та управління : підручник. Київ : ЦУЛ, 2010. 398 с. 

3. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. Вид. 2-

ге, виправл. та допов. К. : ЦУЛ, 2008. 688 с. 

4. Психологія управління : навч. посіб. / Дзвінчук Д. І., 

Діденко Н. Г., Любчук О. К., Малімон В. І.; за заг. ред. 

проф. Д. І. Дзвінчука. К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013. 

293 с. 

 



 39 

4. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Видання. Інститут соціології Національної академії наук 

України : офіційний веб-сайт. URL: http://isoc.com.ua (дата 

звернення: 03.02.2022). 

2. Collections. Europeana – європейська цифрова бібліотека : 

веб-сайт. URL: http://www.europeana.eu (дата звернення: 

03.02.2022). 

3. Popular Тopics. Internet Public Library – сервісний центр 

публічних послуг та навчальне середовище : веб-сайт. URL: 

https://www.ipl.org (дата звернення: 04.02.2022). 

4. Database. Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв 

академічних журналів : веб-сайт. URL: 

http://www.journals4free.com (дата звернення: 04.02.2022). 

5. Search Content. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – 

доступ до репозитаріїв з усього світу : веб-сайт. URL: 

http://roar.eprints.org (дата звернення: 05.02.2022). 

http://isoc.com.ua/
http://www.europeana.eu/
https://www.ipl.org/
http://www.journals4free.com/
http://roar.eprints.org/

