
Командоутворення 

та лідерство в 

публічному управлінні 

ІРИНА ХАВРОНЮК

ПОЗАШТАТНИЙ ВИКЛАДАЧ КРЦПК



У чому різниця між

групою і командою?



Група

Сукупність людей, які 

виділяються із соціуму завдяки 

наявності таких ознак (спільна 

професія, уподобання, погляди)



Команда – група людей, що 

мають:

Спільну мету

Взаємодоповнюючи навики і 

вміння

Високий рівень взаємозалежності

Розподілену відповідальність за 

досягнення кінцевих результатів



Як визначити чи Ваш 

колектив – це команда?
 Єдність мети

 Спільна діяльність

 Несуперечність інтересів

 Автономність діяльності

 Колективна і взаємна відповідальність за 
результати

 Конструктивна міжособистісна взаємодія

 Професіоналізм кожного працівника

 Здатність узгоджено працювати на спільний 
результат 



Відмінність групи від 

команди?
Група

• Кожен учасник переслідує 

власну мету

• Учасники групи незалежні 

один від одного у своїй роботі 

• Особиста відповідальність 

• Зустрічі для обміну 

інформацією та думками 

• Отримання індивідуального 

результату 

• Подолання особистих 

труднощів

Команда
• Загальна ціль, заради якої 

учасники можуть пожертвувати 

деякими своїми особистими 

інтересами 

• Існування взаємної залежності 

членів команди 

• Зустрічі для спільного 

планування, прийняття рішень 

• Подолання труднощів, які 

зустрічаються на шляху до цілі 

команди



Основні питання

 Основні елементи організації командної роботи

 Основні стадії життєвого циклу команди

 Командна згуртованість

 Соціально-психологічний клімат в команді

 Яким повинно бути лідерство в команді?

 Чи впливають неформальні групи на ефективність 

роботи?

 Cпособи оптимізації складу команди

 Яка вона, команда майбутнього?



Основні елементи організації 

командної роботи

1. Основні принципи організації командної форми роботи

 принцип колективного виконання роботи – кожен член команди виконує 
ту частину загального завдання, яку йому доручила команда (завдання 
адміністративного керівництва не виключається в рамках команди)

 принцип колективної відповідальності – в команді на кожного учасника 
покладається відповідальність за вирішення загальної задачі

 принцип адекватного стимулювання. Якщо команда є сформованою, то її 
учасники працюють не тільки за заробітну платню, колективне визнання 
є іноді більш цінним стимулом ніж матеріальна оплата

 принцип автономного самоуправління команди – управління діяльністю 
членів команди здійснюється її лідером, а не адміністративним 
керівництвом організації

 принцип підвищеної дисципліни, що приймається кожним членом 
команди, як свідомий мотив поведінки



2. Форми управління в команді

З великого розмаїття  варіантів управління в команді виділяють три основні 

форми

«Театр одного актора». Ця форма використовується в командах, які мають 

загальновизнаного талановитого лідера-професіонала, якому команда повністю 

довіряє. 

Його розпорядження не підлягають сумніву та критиці. Лідер команди здійснює 

одноособове керівництво її діяльністю, періодично отримує поради від членів команди 

на свій розсуд. 

Така команда ефективна у своїй діяльності до тих пір, доки авторитет лідера 

приймається усіма членами команди на підсвідомому рівні. 

«Команда згоди». Така форма найбільш прийнятна для малочислених команд 

«високих професіоналів». Кожен член команди має автономну частину роботи і думка 

кожного важлива для команди в цілому. В таких командах лідером є одним з ключових 

спеціалістів команди, всі відповідальні рішення приймаються колегіально і втілюються 

в життя.

«Рада». В таких командах відповідальні рішення приймаються після обговорення з 

провідними спеціалістами на раді команди. Ця форма найбільш прийнятна для 

великих (за чисельністю) команд.



3. Основні стадії життєвого циклу команди

Формування

На цій стадії особливості роботи полягають в тому, що фахівці 

команди не знають один одного. Відбувається знайомство членів 

команди, формуються норми і правила взаємодії, спільні установки, 

загальні цілі та цінності, визначаються шляхи і принципи їх 

досягнення.  

Результативність команди на цьому етапі досить низька, тому що 

члени команди ще не мають впевненості один в одному.



Спрацювання (психологічної напруженості)

Це період початку спільної роботи, розвитку згуртованості групи, що 

вирішує колективну задачу. 

Він характеризується підвищенням рівня конфліктності, через  

відмінності в характерах, підходах, стилях і методах розв’язання 

проблем. 

В середині команди йде процес виявлення лідерів, формування 

неформальних груп, визначення ролей  працівників і їх місце в команді. 

Формується психологічний клімат та внутрішня культура колективу.



Робоча (нормального функціонування)
Найбільш тривала стадія. На основі сформованого командного 

почуття йде продуктивний процес роботи. 

Серед основних задач цієї стадії є: 

• раціональний розподіл функцій між фахівцями і відділами;

• забезпечення відповідності особистісних можливостей і здібностей 

людини структурі і змісту робіт; 

• поєднання в робочих групах і функціональних підрозділах 

працівників з різними індивідуальними здібностями; 

• підтримка в команді атмосфери довіри і взаємовиручки, спільного  

розуміння цілей і задач проєкту, способів їх досягнення; 

• розв’язання  конфліктних ситуацій, створення ефективної системи 

мотивації; 

• контроль за досягненням проміжних результатів проекту і 

координація діяльності всіх функціональних підрозділів



Реорганізація 

При змінах в організації (підприємстві тощо) може виникнути 
потреба в реорганізації. Вона може бути обумовлена: 

• змінами в проекті (задачах, планах, результатах проекту); 

• змінами структури управління проектом; 

• завершенням окремих стадій; 

• зміною об'ємів і видів робіт; 

• заміною працівників через професійну невідповідність;

• додатковим залученням нових фахівців; 

• запрошенням тимчасових експертів

Розформування

Після виконання задачі  команда розформовується



Командна згуртованість

Це показник міцності, єдності і стійкості 

міжособистісних відносин, що характеризується 

взаємною емоційною привабливістю і загальною 

задоволеністю учасників команди спільною діяльністю в 

цілому



Чинники, що впливають на 

згуртованість команди



Чинники посилення 

командної згуртованості



Соціально – психологічний 

клімат – це психологічний 

стан команди



Характеристики соціально –

психологічного клімату



Яким має бути лідер?

Авторитарний лідер:

 Постійно жорстко 

контролює ситуацію узявши 

відповідальність на себе;

 Вимагає беззаперечного 

підпорядкування, члени 

команди звикають до цього, 

знімають з себе частину 

власної відповідальності

Демократичний лідер:

 Йому цікаві індивідуальні 

особливості членів команди;

 Схильний делегувати 

повноваження;

 Вміє уважно спостерігати і 

слухати, брати 

відповідальність і 

правильно  передавати 

іншим



Авторитарний: діє за 

принципом «Піраміди» 

(працівники – основа, 

керівник - вершина)

Демократичний: діє за 

принципом «Колеса», лідер 

стає центром командної 

взаємодії



Дії авторитарного лідера 

за принципом «Піраміди»:

В таких умовах

сформувати команду дуже

складно, оскільки практично

неможливим є досягнення

розподіленої відповідальності

за досягнення кінцевих

результатів

Цілеспрямоване (кероване)

командоутворення

Дії демократичного

лідера за принципом

«Колеса»:

Тут можна сподіватися на

стихійну появу команди

Природне (стихійне)

командоутворення –

відбувається під впливом двох

чинників: закономірностей

групової динаміки та стилю

керівництва



Способи формування 

команди

Цілеспрямоване (кероване) 
командоутворення

Два варіанти рішення:

- запросити зовнішню організацію
компетентну в питаннях
командоутворення

- діяти самостійно

Зовнішні інструменти:

• Наставництво

• Тренінг

• Психодіагностика

• Коучинг

Природне (стихійне) 
командоутворення

Крім стилю керівництва тут
важливу роль відіграють
закономірності групової динаміки, які
вимагають від керівника:

 На стадії орієнтації, створити
умови для комфортного
знайомства і встановлення
взаємовідносин;

 На стадії боротьби, допомогти у
виявлені причин конфліктів і
конструктивного їх вирішення;

 На стадії продуктивності
виявити команди, нейтралізувати
«компанії»



Чи впливають неформальні 

групи в організації на 

ефективність роботи?
Ознака Неформальна група Команда

Структура Формується спонтанно Створюється самостійно 

або керовано

Спрямованість 

у досягнені 

мети

Задоволення особистісних 

потреб

Досягнення загальної мети

Ухвалення 

рішень

Приймаються під впливом 

лідера та емоцій

Приймаються на основі 

консенсусу

Основа для 

об’єднання

Симпатії Взаємо доповнення

Основа 

контролю

Суспільні санкції Відкритий взаємний 

контроль



Методи налагодження 

ефективної взаємодії з 

неформальними групами

1. Визнати наявність неформальної організації, 

усвідомити необхідність роботи з нею;

2. Виявити лідерів неформальних груп, залучити їх 

до процесу прийняття рішень, враховуючи їх 

думки;

3. Для ослаблення опору змінам залучати членів 

групи до прийняття управлінських рішень;

4. Швидко забезпечувати точною інформацією, щоб 

попереджати поширенню чуток;

5. Якщо неформальна група не іде на співпрацю, 

знищити її.



Способи оптимізації складу 

команди

 Оптимізація професійно - кваліфікаційної
структури для забезпечення необхідного набору
компетенцій, знань, умінь, навичок

 Оптимізація розподілу завдань, функцій,
повноважень

 Оптимізація рольової структури команди



Найпопулярніші рольові 

підходи

 Модель Р.М. Белбіна

 «Колесо команди» Марджерісона – МакКенна

 Модель управлінських ролей Базарова



Командні ролі за Реймондом 

Мередітом Белбіном

«Недосконалі люди можуть створити 

досконалу команду» Р. М. Белбін

• Довів, що люди в команді зазвичай обирають для 

себе 1 – 3 ролі

• Довів, що слабкі сторони команди 

компенсуються правильним розподілом ролей



Модель Р. М. Белбіна

У кожній команді, для ефективної роботи мають виконуватись 

наступні ролі:

 Орієнтовані на дії: Мотиватор, Реалізатор, Контролер 

 Соціальні ролі: Ведучий, Дослідник, Гармонізатор

 Інтелектуальні ролі: Аналітик, Генератор ідей

Ефективною команда стає лише тоді, коли вона збалансована з 

точки зору виконання членами команди командних ролей.



Характеристика командних ролей за 

моделлю Белбіна



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну 

роботу

Ведучий – спокійний, впевнений в собі.

Функції: обирає шлях просування команди до спільних цілей, забезпечуючи оптимальне

використання внутрішніх ресурсів. Визначає сильні і слабкі сторони команди досягає ефективного

використання особистого потенціалу її членів.

- Вислуховує, розглядає

ситуацію з усіх боків,

оцінює пропозиції, при

цьому здатний приймати

одноосібні рішення

- Сильно орієнтований

на досягнення цілей

- Спокійний в дискусіях,

самодисциплінований,

наділений природним

ентузіазмом

- Має середні

інтелектуальні та

творчі здібності

- Спокійна та

довірлива людина. Не

домінує над членами

команди в процесі

спільної роботи

- Емоційно стійкий,

об’єднує команду.

Фахівець з

виявлення

потенціалу групи.

- Управляє групою

непомітно,

спокійно, кожен

член команди

виявляється «в

потрібний час, в

потрібному місці»



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну роботу

Мотиватор – динамічний, азартний, нервовий, екстравертований тип з яскравою установкою на успіх.

Функції: надає діям команди впорядкованої форми. Направляє увагу учасників на завдання, що

стоять перед ними, акцентує увагу на пріоритетах. Азартний, прагне до перемоги.

- Готовий боротися з

інертністю,

самозаспокоєнням та

самообманом. Здатний

швидко засвоювати

матеріал.

- Прагматичний тип

особистості, не

сором’язливий.

- Наполегливий,

«затійник» заходів

постійно тягне команду

за собою

- Використовує

різноманітні підходи до

справи, часто досягає

високого темпу роботи

- Схильний до

розчарувань,

незадоволеності,

дратівливості, підозрілості.

Може сперечатися,

конфліктувати

- Не відчуває проблем у

використанні сумнівних

засобів для досягнення

цілей

- Любить посперечатися,

емоційно нестійкий

екстраверт. Схильний

надзвичайно гостро

реагувати на невдачі, але

одночасно життєрадісний,

безстрашний

- Якщо команда схильна

до бездіяльності,

мотиватор відновить

енергію, але може

здійснювати руйнівний

вплив на добре

збалансовану команду



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну 

роботу

Генератор ідей – індивідуаліст, серйозний, не консервативний, вирішує складні проблеми.

Функції: висуває нові ідеї і стратегії.

- Обдарований,

винахідливий,

талановитий,

креативний, має

високий

інтелектуальний

рівень

- Вирізняється

багатою уявою,

соціальною

активністю

- «Літає в хмарах»,

недооцінює

практичні деталі

- Команди, в яких

більше одного

«генератора»

виступають не

краще тих, в кого

його в загалі немає

- Може стати як

творцем успіху, так

і привести команду

до краху

- Інтроверт, дивак і

відлюдник. Сидить у

кутку і час від часу

пропонує цікаві

варіанти вирішення

проблеми

- Виконує креативну

роль

- Є джерелом

оригінальних рішень

(проте при виході за

межі цієї ролі цінність

«генератора»

знижується)



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну 

роботу

Аналітик – розсудливий, має стратегічне мислення.

Функції: аналізує проблеми, оцінює свої ідеї та пропозиції, аби команда могла приймати 

збалансовані рішення.

- Має хороші розумові

здібності.

- Серйозний,

стриманий член

команди з

притаманним йому

імунітетом проти

необґрунтованої

захопленості

- Не є натхненником і

не здатний спонукати

інших до дій

- Слабо орієнтований

на успіх, має слабкий

імпульс. Часто цей

недолік може

обернутися командною

перевагою – таким

чином досягається

неупереджене

прийняття рішень

- Може здаватися

нудним, докучливим та

занадто критичним

- Оцінка конкуруючих

пропозицій вимагає

високого рівня

інтелектуальних

здібностей, здатний

бездоганно

обґрунтовувати свою

позицію і підвести

команду до ухвалення

продуктивного рішення



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну роботу

Гармонізатор – чуйний, соціально орієнтований, спокійний, чутливий, дипломатичний.

Функції: сприяє гармонізації клімату в команді і прояву переваг всіх її членів. Підтримує колег при

невдачах, покращує взаємини і стимулює підйом настрою.

- Здатний нести

відповідальність за

людей і підтримувати

командний дух

- Вміє уважно слухати

інших,

налагоджувати

контакти з

«незручними людьми»

- Ставить цілі групи

вище за власні

інтереси

- Може проявляти

нерішучість у

визначні моменти

- Легко піддається

впливу

- Виглядає довірливою

і чутливою людиною

- Має стійку цікавість

до людей, особливо до

людських взаємин і

спілкування

- Напрочуд важлива

роль, моральний стан

команди стає вище і

вони краще

взаємодіють



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну 

роботу

Дослідник – комунікабельний екстраверт, сповнений ентузіазму, аналізує можливості, розвиває 

контакти.

Функції: виявляє нове і повідомляє команді пор ідеї, розробки і ресурси, що є за межами групи.

Налагоджує корисні для команди зовнішні контакти і проводить переговори.

- Добре контактує з

людьми і розробляє

нове

- Шукає і розвиває ідеї

через мережу

особистих контактів

і зустрічей

- Втрачає інтерес до

роботи, коли

проходить її

первинна

привабливість

- Комунікабельність,

ентузіазм, низька

емоційна стійкість

- Дуже успішно

забезпечує команду

різним ресурсами

- Вміє знаходити

вихід там, де його

ніхто не бачить

- Ніколи не сидить на

місці



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з колегами Внесок в командну 

роботу

Реалізатор – консервативний, дисциплінований, емоційно стійкий.

Функції: перетворює концепції і плани в робочі процедури, систематично і продуктивно виконує

прийняті на себе зобов’язання.

- Має хороші

організаторські

здібності, старанний,

надійний,

консервативний

- Легко долає труднощі

і в будь яких

обставинах

неухильно виконує

свою роль

- Недостатньо

гнучкий,

несприятливий до

неперевірених ідей,

повільно реагує на нові

можливості

- Завжди слідує

первинному плану і

може потрапити в

безвихідь, якщо

потрібно буде змінити

режим роботи

- Його імідж не

привабливий, але він

успішно вживається в

будь яку команду

- Не просто виконує

або організовує роботу,

а береться за ту

роботу, яку не зробить

ніхто інший

- Ніколи не

сумнівається щодо

дорученої роботи

- Особисті інтереси і

цілі для нього

другорядні цінності

- Завжди прагне до

досягнення командної

мети



Рекомендації щодо використання моделі командних ролей 

Р. М. Белбіна при формуванні команди

Сильні сторони Слабкі сторони Взаємини з 

колегами

Внесок в 

командну 

роботу

Контролер – скрупульозний, організований, шукає помилки і упущення в роботі команди.

Функції: доводить результати командної роботи до кінця до готового продукту, прагне отримати 

найкращий результат з можливих.  Позбавляє команду від помилок пов’язаних як з діяльністю та 

із бездіяльністю.

- Націлений досягати

досконалості у всьому.

- Своєчасно виконує

доручену роботу.

Дуже розвинені

самоконтроль і

самодисципліна

- Схильний турбуватись з 

приводу дрібниць. 

Навмисно шукає і долає

стресові ситуації, що 

негативно позначається 

на стані здоров’я

- Неохоче делегує

повноваження, надмірно

прискіпливий до інших

людей

- Хоча і схильний до

емоційної нестійкості,

з рідка виглядає

збудженим, інтроверт

- Командний час ніколи

не витрачається

даремно



Експрес-діагностика 

навичок роботи в команді
Мета: оцінити рівень розвитку власних навичок роботи в 

команді.

Інструкції до виконання:

• Прочитайте твердження з таблиці і оберіть ту відповідь, яка 

найбільше притаманна Вашій поведінці як члена команди

• Пам’ятайте, що Ви маєте відповідати, як дієте чи діяли б в 

уявній ситуації, а не як, на Вашу думку правильно діяти



Опитувальний лист 

«Мій стиль роботи в команді»
№

з/п

Твердження Часто Іноді Рідко

1 Я досягаю згоди з членами команди для 

того, щоб рухатись до спільної мети

2 Я дозволяю іншим членам команди 

подбати про свої конкретні цілі

3 Я визначаю сферу відповідальності 

кожного члена команди як 

індивідуальну так і спільну

4 Я роблю ставку на великий успіх, а не 

на маленькі перемоги

5 Я тримаю всі мої проблеми при собі

6 Я вникаю в усі ідеї

7 Я надійний і чесний

8 Я не докучаю іншим членам команди 

надати мені зворотній зв’язок щодо моєї 

роботи

9 Я роблю пропозиції, спрямовані на 

поліпшення командної роботи

10 Я надаю іншим членам команди 

зворотній зв’язок



Оцінка та інтерпретація 

результатів
1. При відповідях на питання 1, 3, 6, 7, 9, 10 зараховується 

за відповідь «часто» - 3 бали, «іноді» - 2 бали, «рідко» - 1 
бал;

2. При відповідях на запитання 2, 4, 5, 8: за відповідь «рідко» 
- 3 бали, «іноді» - 2 бали, «часто» - 1 бал;

3. Порахуйте загальну суму набраних балів:

• Сума від 27 балів і вище свідчить про добре розвинені 
навички роботи в команді

• Сума від 22 до 26 балів говорить про те, що Вам необхідно 
попрацювати над  поліпшенням відповідних навичок

• Якщо Ви набрали 22 бали або менше, навички командної 
роботи потребують значного поліпшення



Яка вона команда майбутнього?

 Поширення

інформаційно-

телекомунікаційних

технологій в діяльності

команд

 Віртуалізація команд



Дякую за увагу!

Хавронюк Ірина


