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Формування команди та забезпечення ефективної роботи.

Основна функція керівника
проекту — спрямувати зусилля
команди виконавців таким чином,
щоб проект був успішно
завершений. Керівник проекту несе
відповідальність за успіх проекту.

Керівник проекту контролює виконання всіх цілей проекту і здійснення
всіх запланованих заходів відповідно до встановлених правил. Він також
здійснює нагляд за відповідністю всіх компонентів проекту: змісту проекту,
адміністративної та фінансової частин. При сучасному підході до управління
проектами основна роль керівника проекту — лідерство.

Керівник проекту повинен:

задати команді виконавців напрямок роботи; 
керувати командою виконавців під час процесу управління проектом (створення і
виконання плану за проектом); 

отримати схвалення проектного плану, реагувати на запити щодо його зміни; 

сприяти згуртуванню команди — міжособистісному процесу, спрямованому на об’єднання
виконавців проекту в єдину команду; 

усувати перешкоди під час роботи, щоб команда 
могла довести виконання проекту до кінця; 

виконувати роль посередника при взаємодії з донором та зацікавленими сторонами; 

організовувати і проводити збори команди; 

підготувати заключний звіт за результатами проекту

Команда проекту — це певна чисельність людей, які працюють разом для досягнення спільної
мети. Вони безпосередньо працюють над здійсненням проекту і підпорядковані керівникові
(менеджеру)проекту. Команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його
завершення розпускається.



ЩО ТАКЕ «КОМАНДА»?

це група людей, що мають:

• спільну мету, 

• взаємодоповнюючі навики і 
вміння,

• високий рівень 
взаємозалежності,

• розподілену  відповідальність за 
досягнення кінцевих 
результатів.

Станіслав Ігнатьєв
СEO, Інститут сталого розвитку
засновник Харківського енергетичного кластеру



ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ

Генератор ідей

Дослідник ресурсів

Координатор

Мотиватор

Аналітик

Реалізатор

Контролер

Спеціаліст

Натхненник команди

Станіслав Ігнатьєв
СEO, Інститут сталого розвитку
засновник Харківського енергетичного кластеру



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, що володіють
знаннями і навичками, необхідними для
ефективного досягнення цілей проекту.



Члени команди проекту є одним із найважливіших чинників його успіху. Член команди має: пропонувати ідеї,
які можуть допомогти команді створити якісний продукт вчасно і в рамках бюджету; вчасно виконувати свою частину
роботи над проектом; повідомляти команді про проблеми, що виникають; брати участь у командному процесі
планування; допомагати команді не зійти з правильного шляху при втіленні проекту; прагнути до взаємодії з
командою і підтримувати її бойовий дух. Таким чином член команди проекту відіграє активну роль у спільному
управлінні проектом. Він не тільки виробляє кінцевий продукт, але також допомагає в плануванні та спостереженні за
проектом. Член команди відповідає за те, щоб його частина роботи сприяла успіху всього проекту.

Команду можна вважати сформованою тільки тоді, коли люди почнуть працювати разом, функціо-

нуючи як єдине ціле. Домогтися цього вам допоможуть сім принципів формування команди,

запропо- новані П. Мартином та К. Тейтом.

Основними характеристиками команди є:
Склад – це сукупність характеристик членів команди, важливих для її аналізу як єдиного цілого. 

Наприклад, чисельність, віковий склад, кваліфікація тощо.

Структура – розглядається з точки зору функцій, які виконує кожен член команди, а також з точки 
зору міжособистісних відносин.



- Специфіка проекту. Вона визначає формальну структуру команди, рольовий склад, перелік
знань, вмінь, навичок, якими повинні володіти члени команди.

- Організаційно-культурне середовище. Зовнішнє середовище – це всі фактори, які не залежать
від команди проекту, але впливають на її роботу. Внутрішнє середовище - це організаційна
культура команди, вона включає способи розподілу влади, способи організації взаємодії між
членами команди, способи розв’язання конфліктів, організція зовнішніх зв’язків тощо.

-Особистий стиль взаємовідносин керівника з членами команди. Цей стиль залежить від типу 
лідера. 

Фактори, що визначають принципи формування команди проекту:

Сучасна концепція лідерства виділяє такі типи керівників:

- лідер, який може організувати роботу команди на принципах самокерівництва є найбільш
цінним, його називають суперлідером;

- сильний лідер, він впливає на членів команди шляхом застосування сили, санкцій, 

формального авторитету;
- транзактор – лідер, який організує ефективну роботу команди шляхом створення особливих
форм комунікацій та інформаційних систем в команді;
- герой-візіонер – лідер, який впливає на людей силою власного переконання;

- пассіонарні особистості – лідери, які в змозі запропонувати іншим високі цілі та переконати
членів команди в необхідності досягнення цих цілей.



ФАКТОРИ, ЩО РУЙНУЮТЬ КОМАНДУ

Незрозуміле донесення цілей◉ Нечітка стратегія досягнення результатів◉ Відсутність метрик вимірювання

Погано налагодженний фідбек◉ Недостатність розмов віч-на-віч◉ Не надається зворотній зв’язок для всієї команди

Відсутність кодексу поведінки◉ Не прописані норми та правила ◉ Не донесені до команди Станіслав Ігнатьєв
СEO, Інститут сталого розвитку
засновник Харківського енергетичного кластеру



Правильна постановка цілей
К – конкретність
В – вимірюваність
Л – локалізованість в просторі
В – визначеність в часі 



Зворотній зв’язок◉ Планований і регулярний фідбек 
для кожного учасника команди ◉ Створення дошок візуалізації 
виконаної роботи всієї команди



Основа кодексу◉ Порядність і принциповість у 
відносинах з клієнтами та 
колегами◉ Відповідальність за виконання 
кожної задачі◉ Професійна організація роботи



Формування команди проекту як управлінський процес.

Процес формування команди проекту (командоутворення) звичайно розглядають як утворення
єдиного, цілісного колективу управлінців, здатного ефективно досягати мети проекту.

Значення командної роботи по реалізації проекту укладається в
можливості синергетичного ефекту від об'єднання групових зусиль, знань і вироблення групових
управлінських рішень, тобто в досягненні “стану,при якому ціле більше, ніж сума його
складових частин”.

Організаційна структура управління проектом – це сукупність взаємопов’язаних органів
управління проектом та взаємовідносин між учасниками проекту.



Основні стадії життєвого циклу команди проекту
№

п/п Найменування стадії Особливості управліннякомандою

1. Формування

Особливості роботи в проекті полягають в тому, що фахівцікоманди не знають один 
одного, не є єдиним колективом звстановленими механізмами взаємодії, груповими 
установками.

На цій стадії відбуваєтьсязнайомство членів команди один з одним і з проектом 
загалом, формуються загальні цілі і цінності, визначаються норми і правила взаємодії, 
ставляться задачі команди і визначаються шляхи і принципи їх досягнення.

2.
Спрацювання

(психологічної напруженості)

Це період початку спільної роботи, розвитку згуртованості групи, що вирішує 
колективну задачу. Він характеризується підвищеним рівнем конфлікт-тності, 
викликаним відмінністю в характерах фахівців, підходах, стилях і методах розв’язання 
проблем. Всередині команди йде процес виявлення лідерів, формування 
неформальних груп, визна-чаються ролі окремих працівників і їх місце в команді, 
встановлюється психологічний клімат в колективі, його внутрішня культура тощо.

3. Робоча 
(нормальногофункціонування)

Найбільш тривала стадія. На основі сформованого командного почуття йде 
нормальний продуктивний процес роботи. Деталі взаємодії уточнюються по ходу 
виконання задач, спілкування в різних ділових ситуаціях.

Задачею менеджера проекту на цій стадії є раціональний розподіл функцій 
між фахівцями і відділами; забезпечення відповідності особистих можливостей і 
здібностей структурі і змісту робіт, що виконуються; з'єднання в робочих групах і 
функціональних підрозділах працівників з різними доповнюючими індивідуальними 
здібностями; підтримка в команді атмосфери довіри і взаємовиручки, єдності в 
розумінні цілей і задач проекту і способів їх досягнення; визначення і дозвіл 
конфліктних ситуацій; створення дійової системи мотивації; контроль за досягненням 
проміжних результатів проекту і координування діяльності всіх функціональних відділів.



4. Реорганізація

Стадія виникає при змінах в кількісному і якісному складах команди 
у випадках, викликаних: змінами в проекті (задачах, планах, 
результатах проекту); змінами структури управління проектом; 
завершенням окремих стадій проекту; зміною об'ємів і видівробіт, 
учасників проекту; заміною працівників через професійну 
невідповідність; додатковим залученням нових фахівців; запрошенням 
тимчасових експертів.

5. Розформування

При завершенні окремих стадій і всього проекту розформовуються 
окремі підрозділи і вся команда проекту.

При цьому в залежності від прийнятої оргструктури виникають два 
варіанти подальших дійфахівців команди.

При матричній структуріуправління працівники по закінченню 
проекту повертаються в свої функціональні підрозділи організації.

При проектній структуріуправління менеджер проекту стикається з 
проблемою подальшого працевлаштування працівників, які не мають 
можливості повернутися на колишнє місце роботи. У цьому 
випадку, якщо очікується замовлення на новий проект, приуспіху
діяльності команди менеджер має можливість 
запросити частинуфахівців в команду нового проекту.

Керівнику команди рекомендується виявляти увагу до подальшого 
працевлаштуванняфахівців в професійній сфері, надавати об'єктивні 
рекомендації членам команди проекту з вказівкою їх кваліфікації, 
знань,навичок і досвіду роботи.



Задачею керівника проекту при формуванні команди є підбір членів команди, які 
забезпечували б:

- відповідність кількісного і якісного складу команди цілям і вимогам проекту;

- ефективну групову роботу по управлінню проектом;

- психологічну сумісність членів команди і створення активної стимулюючої
«внутрішньопроектної» культури;

- розгорнене внутрішньогрупове спілкування і вироблення оптимальних групових розв'язань
проблем, що виникають під час реалізації проекту.

Керівник проекту призначає проект-менеджера, що здійснює загальне керівництво проектом,
контролює його основні параметри і координує діяльність членів команди. Менеджер проекту
визначає необхідну кількість фахівців членів команди, їх кваліфікацію, проводить відбір і найм
працівників.



Визначення команди проекту.

Пошук членів команди проекту може проводитись за наступними напрямками:

безпосереднє звернення керівника проекту чи кадрової служби в організації, на 
підприємства, до знайомих і ділових партнерів;
публікація оголошень у засобах масової інформації і рекламних виданнях;
звернення до кадрових посередників (у державні центри зайнятості населення, недержавні 
фірми і т.п.).

Використання зазначених засобів залучення персоналу залежить від категорії найманих працівників
(керівники, фахівці, технічні виконавці, робітники), розмірів і складності проекту. Безпосереднє
звернення до того чи іншого кандидата на посаду виправдано у випадку пошуку керівника проекту чи
структурного підрозділу. При найманні фахівців, робочих і технічних виконавців ефективним є
звернення в засоби масової інформації чи центри зайнятості.

Якість контингенту буде залежати від того, як буде при найманні представлена привабливість
пропонованої посади чи роботи. Рушійними мотивами для кандидата на посаду можуть бути: 
привабливий оклад; перспективність кар’єри; надійність робочого місця; соціальні гарантії; престиж 
підприємства і посади; вільний час; індивідуальний характер проектної роботи; можливість творчості і
т.п.



Вирішенням цих проблем займається “маркетинг персоналу”, у функції якого входить: аналіз
вимог і запитів кандидатів; ідентифікація цих вимог і кваліфікаційних характеристик посади; вплив
на суб’єктивне сприйняття переваг запропонованої посади кандидатом; сегментування ринку 
робочої с; встановлення зв’язків кадрової служби з центром зайнятості, навчальними закладами, 
консультаційними фірмами і т.п.

Захід щодо відбору Дії проект-менеджера

Вибір критеріїв відбору Здійснює вибір критеріїв для відбору 
менеджерів

Затвердження критеріїв Затверджує їх
Відбірна бесіда Проводить бесіду з менеджерами
Аналіз заяв і анкет Аналізує заяви і анкети менеджерів
Бесіда про прийняття Розмовляє з менеджерами, з фахівцями
Тестування Тестує менеджерів
Перевірка рекомендацій Перевіряє рекомендації менеджерів
Прийняття рішення про найм Ухвалює рішення



Модель 
формування
ефективної

команди
проекту





5.4 Підходи до формування команди. 

Проект реалізується в рамках підприємства. При цьому є такі можливості:
- Робота над проектом, як додаткова задача. Це означає необхідність включення роботи
команди в звичайний ритм роботи підприємства. Складність такої моделі управління полягає в 
тому, що через необхідність виконання поточної роботи, робота над проектом виконується в 
останню чергу. Менеджер проекту має обмежений вплив на членів команди через наявність
жорсткої ієрархії на підприємстві.

- Організація окремої структури в рамках оргструктури підприємства. При цьому проект 
знаходиться під безпосереднім патронажем керівництва, і робота над проектом має
пріоритетне значення.

- Змішані форми. Для роботи над проектом залучається досвідчений менеджер, який
займається тільки керівництвом проекту. Він може, в міру необхідності, залучати для роботи
також інших співробітників, які, в той же час займаються своєю поточною діяльністю.

Під час формування команди існують два варіанти:



Підходи до формування команди проекту
Підхід Коротка характеристика підходу
Целеполагающій підхід
(заснований на цілях)

Дозволяє членам команди краще орієнтуватися у процесах
вибору та реалізації спільних групових цілей проекту

Міжособистісний підхід Особлива увага приділяється поліпшенню міжособистісних
стосунків у команді і заснований на тому, що міжособистісна
компетентність сприяє підвищенню ефективності діяльності
команди. забезпечує зростання групового довіри, заохочення
спільної підтримки, а також розширення внутрікомандних
комунікацій

Рольовий підхід Передбачає проведення дискусії та переговорів серед членів
команди щодо їх ролей. Командну поведінку може бути змінено в
результаті зміни їх виконання, а також індивідуального сприйняття
ролей

Проблемно -орієнтований
підхід

Передбачає організацію заздалегідь спланованих зустрічей з
групою фахівців у рамках команди, що мають спільні організаційні
відносини і цілі.
Підхід включає послідовний розвиток процедур за рішенням
командних проблем і потім досягнення головної мети



Етапи формування команди. 

Стадії існування проектних команд наступні:

Освіта ( forming ) - члени команди об'єднуються з метою співпраці .

Інтенсивне формування ( storming ) - після початку спільної роботи виявляється, що члени команди
мають різні думки щодо способів досягнення цілей проекту і підходів до його здійснення , що може
призводити до суперечок і навіть конфліктів .

Нормалізація діяльності ( normalizing ) - члени команди приходять до взаємної згоди в результаті
переговорів і розробляють норми , на підставі яких буде побудована їх подальша робота.

Виконання планів з реалізації проекту ( performing ) - після того , як мотивація членів команди і
ефективність її роботи зростають , процес здійснення проекту стабілізується , і команда може
працювати з високою ефективністю протягом усього його періоду .

Трансформація команди , або її розформування ( transforming ) - у міру завершення роботи над
проектом вирішується питання про майбутню діяльність членів команди. По закінченні проекту
ефективність його виконання може або зрости (члени команди концентрують зусилля на
завершенні проекту , маючи досить чітку перспективу свого майбутнього ), або знизитися (члени
команди відчувають жаль з приводу закінчення їхньої спільної роботи , особливо якщо їх майбутнє
не визначене ) .
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