
Психологічні аспекти 

роботи в команді



Ключові принципи організації 

командної форми роботи
 принцип колективного виконання роботи – кожен член команди 

виконує ту частину загального завдання, яку йому доручила 
команда (хоча завдання адміністративного керівництва не 
виключається в рамках команди).

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

 принцип єдності. В команді створюються єдині форми 
стимулювання, оплати за кінцевий результат; розподілу завдань та 
винагороди – всі ці питання вирішуються в середині команди.

 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.



Форми управління в команді

Форми управління в команді достатньо різноманітні і 
специфічні. Вони залежать від того, наскільки збалансовані 
наступні показники:

 специфіка сфери діяльності команди;

 задача, що стоїть перед командою;

 рівень спрацьованості команди;

 рівень індивідуального професіоналізму членів команди;

 наявність конструктивних лідерських якостей у керівника;

 характер міжособових стосунків в команді;

 рівнозначність мотивації усіх членів команди;

 численність команди;

 відповідність основного змісту  роботи вузькій спеціалізації 
членів команди.



 Перша форма управління в команді – “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 і 
керівник 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 
керівника-лідера приймається усіма членами команди на підсвідомому 
рівні. 

 Друга форма управління в команді – “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 
керівник є одним з ключових спеціалістів команди, всі відповідальні 
рішення приймаються колегіально і втілюються в життя.

 Третя форма управління в команді – “Рада”. В таких командах 
відповідальні рішення приймаються після обговорення з провідними 
спеціалістами на раді команди. Ця форма найбільш прийнятна для 
великих виробничих бригад, педагогічних колективів, тощо.

Вдала форма управління в команді є одною з найважливіших умов її 
ефективності іму вона обговорюється з кожним членом команди до 
початку її функціонування.



Роль самодисципліни в 

діяльності команди
Можна говорити про становлення самодисципліни в 

компанії, якщо вона дотримується таких правил:

 Досягнення довготривалих результатів залежить від здатності 
компанії створити таку корпоративну культуру, яка спирається 
на дисциплінованих людей, що демонструють дисципліновані дії.

 Якщо команда підібрана вірно, і всі непотрібні люди пішли, тоді 
не потрібна бюрократія.

 Формування дисципліни вимагає, з одного боку, покори 
правилам системи, з другого, вона надає свободу і 
відповідальність в рамках цієї системи.

 Культура дисципліни передбачає залучення до роботи 
організованих людей із структурованим мисленням, які потім 
дисципліновано діють.

 Культура дисципліни не будується на силі, це не тиранія. 
Культура дисципліни базується на відданості ідеалам компанії.



Недоліки командної форми 

роботи

 Командна форма роботи вимагає значної концентрації всіх

спеціалістів на вузькому напрямку роботи, інколи це не можливо,

тому що висококваліфікованих фахівців не так багато.

 Для команди потрібна ефективна система стимулювання і більш

інтенсивний ритм роботи усіх служб забезпечення.

 Важливий елемент ефективної діяльності команди - її

чисельність. Чим більше людей в команді, тим складніше

забезпечити психологічну сумісність. Чим менше членів в

команд, і тим вона згуртованіше і вище ефективність її роботи.

Найбільш раціональний склад команди це 7 –9 осіб.



 Слід зауважити, що команди можуть не тільки створюватися, 

але і  розпадатися. В більшості це характерно для команд, що 

діють в інтелектуальній сфері (управлінська діяльність, 

мистецтво, наука, культура, освіта, тощо). У виробничій сфері, 

як правило, чітко визначені задачі, терміни, умови діяльності 

команди. Тому розпад команди у виробничій сфері завжди 

логічний та зрозумілий, його можна спрогнозувати. В 

інтелектуальній сфері, метою діяльності є не конкретна задача 

або продукт, а пошук рішення проблеми (народження ідеї), що не 

передбачає чіткого визначення термінів і умов, які можуть 

змінюватись в залежності від зовнішніх обставин і 

результативності команди. Тому мотивація  членів команди є 

динамічною, вона може знижуватись, або  перестати бути 

адекватною зовнішнім умовам, що часто  приводить до розпаду 

команди.



Основні стадії життєвого 

циклу команди

Формування
На цій стадії особливості роботи полягають в тому, що 

фахівці команди не знають один одного, команда не є єдиним 

колективом. 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. Деталі 
взаємодії уточнюються в ході виконання задач, спілкування в 
різних ділових ситуаціях. Серед основних задач керівника на цій 
стадії є: раціональний розподіл функцій між фахівцями і 
відділами; забезпечення відповідності особистих 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 
проекту,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 та підприємстві виникає 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 роб; заміною

працівників через професійну невідповідність; додатковим

залученням нових фахівців; запрошенням тимчасових експертів.

Розформування
Після виконання задачі команда розформовується.

Керівнику організації варто виявляти увагу до подальшого

працевлаштування учасників команди, надавати їм об'єктивні

рекомендації із зазначенням рівня кваліфікації, знань, навичок і

досвіду роботи.



Критерії ефективності  

команди

Наявність загальної задачі. Для того, щоб команда проявила

захопленість справою, енергійність, креативність їй необхідна мета, на

досягненні якої вона сконцентрує свої зусилля.

Націленість на кінцевий результат.

Креативність. Ентузіазм і творчий підхід в розвитку команди і

вирішенні задач.

Взаємна відповідальність. Всі учасники команди відчувають

відповідальність за кінцевий результат і за виконання задач окремими

членами команди.


