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Вступ 

Бурхливий розвиток проектної форми роботи в самих різних галузях, що 

спостерігається в останні десятиліття у всьому світі, дозволяє багатьом 

фахівцям вважати ХХI століття золотим століттям управління проектами. До 

найбільш важливих чинників, які обумовили популярність проектної 

організації праці, що росте, у всьому світі, фахівці у сфері управління 

проектами Кліффорд Ф. Грей і Ерік У. Ларсон відносять [1]: 

− скорочення життєвого циклу продукту; 

− глобальну конкуренцію; 

− вибух об'єму знань; 

− зменшення розміру організацій; 

− необхідність клієнтоорієнтованого підходу; 

− швидкий розвиток країн третього світу і країн із закритою 

економікою. 

У цих умовах величезного значення набувають пошуки найбільш 

ефективних способів управління проектами, і, як наслідок, проблеми 

формування ефективних проектних команд. 

В управлінській літературі існує безліч класифікацій груп, що 

позначаються як команди, і неоднозначність розуміння самого терміну команда 

як виду групи. 

Так, Т.Ю. Базаров згадує наступні типи команд: проектні групи, що 

займаються підготовкою рекомендацій, реальні виробники чого-небудь і 

керівники процесом [2]. 

Г.Паркер виділяє такі види команд як: функціональні команди, прикладом 

яких можуть служити пірамідальні організаційні структури; команди 
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самокеровані, в яких члени команд відповідальні за повний робочий процес або 

за якусь відносно самостійну його частину; крос-функціональні команди, 

представлені співробітниками різних підрозділів і рівнів організації [3]. 

Мета дослідження - розгляд методичних положень застосування 

експертних систем для формування команди проекту. Методи, які ґрунтуються 

на припущенні, що на базі думок фахівців в певній галузі знань можна 

побудувати адекватну картину майбутнього розвитку з урахуванням усіх 

можливих зрушень і стрибків, дістали назву методів експертиз або методів 

експертних оцінок.  
 

1.Основні проблеми створення команди проекту 

1.1. Особливості створення команди проекту 

У сучасних організаціях прийнято виділяти чотири типи команд [8]: 

1. Функціональна команда - команда, що працює в рамках 

функціонального підрозділу, всі учасники якої об'єднані завданнями одного 

бізнесу-процесу. Звичайно відповідає границям підрозділу. Наприклад, 

торгівельна команда, команда сервісного центру, ремонтна команда й т.п. 

2. Проектна група - команда, зібрана для рішення актуального бізнесу-

завдання на певний час. Завдання може бути як внутрішньої для організації 

(наприклад розробка системи мотивації, організація корпоративного свята, 

реінжиніринг компанії й т.д.), так і зовнішньої (переговори, продажі для 

особливо важливого клієнта, створення нового продукту, проведення акції по 

просуванню, робота на виставці й т.д.). 

3. Управлінська команда - команда керівників організації (переважно 

керівників вищої ланки, топ-менеджерів), які проймають участь у процесі 

вироблення стратегії й прийнятті рішень по її реалізації. 

4. МЕТАкоманда - персонал всієї організації, об'єднаний корпоративною 

культурою компанії, що розділяє її стратегічні цілі й одержує задоволення від 

своєї причасності до компанії, а також особистої участі в реалізації її місії. 



 

Кожний з названих типів команд має свою специфіку. Але також слід 

зазначити, що в правилах формування команд різного типу є досить багато 

загального. У подальшому дослідженні розглядаються як загальні аспекти, так і 

особливості стосовно проектних команд. 

Важливим завданням управління проектом є формування команди. 

Керівникам проекту і функціональних підрозділів, які беруть участь у створенні 

проекту, на цій стадії доводиться розв’язувати ряд специфічних задач, 

пов’язаних із мотивацією праці, конфліктами, виконанням, контролем, 

відповідальністю, комунікаціями, владою, лідерством і т. п. Багато дослідників 

підтверджують, що близько 80 % опитаних висувають фактор людських 

відносин на перше місце з усіх факторів, що впливають на успішне здійснення 

проекту, тому пріоритетність цієї сфери діяльності не викликає сумнівів [5]. 

Створення професіональної команди для нового проекту – один із 

основних обов’язків проект-менеджера на першому етапі його роботи. Цей 

процес вимагає ряд навиків управління у визначенні, відборі й об’єднанні в 

команду спеціалістів із різних відділів і організацій.  

Команда проекту – сукупність працівників, які здійснюють функції 

управління проектом і персоналом проекту. 

Формуючи команду, проект-менеджер збирає разом групу людей, 

намагаючись об’єднати їх загальною ціллю і єдиними задачами. Новизна, 

унікальність, ризик і швидкоплинність – всі ці риси притаманні новому 

проекту, вони ж і визначають труднощі при формуванні команди. Створення 

команди для нового проекту ускладнено ще й тим, що ці люди не працювали 

разом, не мають загальних цінностей і норм, але повинні працювати ефективно 

і синхронно.  

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, які 

володіють знаннями і навичками, необхідними для ефективного досягнення 

цілей проекту. 

Процес формування команди проекту (командоутворення) зазвичай 

розглядають як утворення єдиного, цілісного колективу управлінців, здатного 

ефективно досягати мети проекту. Значення командної роботи по реалізації 

проекту укладається в можливості синергічного 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». 

Аналогічно життєвому циклу проекту команда проекту має свій життєвий 

цикл, в якому можна виділити п’ять основних стадій: формування, 

спрацювання, функціонування, реорганізація, розформування. Характеристика 

різних стадій життя команди проекту наведена в табл. 1. Відповідно до даних 

таблиці, першою стадією життєвого циклу команди проекту є її формування. 

Необхідність команди проекту очевидна й обумовлена наступними 

обставинами: 

− проекти стають більш складними й комплексними, вони включають 

різноманітні види діяльності, і одна людина вже не в змозі здійснювати їх 

самостійно, потрібні помічники, профільні фахівці; 

− давно відзначена ефективність спільної творчості й обміну ідеями, 

що властиво роботі команди, де народжуються нові ідеї й обговорюються 

існуючі; 

− дуже важливо, щоб у проекті були забезпечені різні ролі, як 

командні, так і функціональні, а це можливо тільки при наявності команди; 

− для забезпечення успіху проекту необхідна наявність 

консолідованої відповідальності за нього, що й дозволяє здійснити команда, — 

у ній, коли щось не виходить у члена команди, інші надають підтримку й 

розділяють відповідальність за результат; 

− робота в проекті вимагає ефективних і значущих результатів, що 

забезпечується  так званим синергічним ефектом команди. Робота в правильній 



 

команді - це не просто колективна праця декількох фізичних осіб, це синергічне 

об'єднання енергій і потенціалів, 3 працівника трудяться не як 3, а як 5; 

− ефективність роботи в проекті і створення кінцевого результату 

забезпечується особливим мікрокліматом, який створюється у команді та 

атмосферою доброзичливості. 

Таблиця 1 

Основні стадії життєвого циклу команди проекту 
№ 
п/п 

Найменування 
стадії 

Особливості управління командою 

1 2 3 
1. Формування Фахівці команди не знають один одного, не є єдиним колективом із 

встановленими механізмами взаємодії, груповими установками. На 
цій стадії відбувається знайомство 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 конфліктності, викликаним відмінністю в характерах 
фахівців, підходах, стилях і методах розв’язання проблем. 
Всередині команди йде процес виявлення лідерів, формування 
неформальних груп, визначаються ролі окремих працівників і їх 
місце в команді, встановлюється психологічний клімат у колективі, 
його внутрішня культура тощо. 

3. Робоча 
(нормального 
функціонування) 

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 
структури і змісту робіт, що виконуються; об'єднання в робочі 
групи і функціональні підрозділи працівників із різними 
індивідуальними здібностями; підтримка в команді атмосфери 
довіри і взаємовиручки, єдності в розумінні цілей і задач проекту і 
способів їх досягнення; визначення і вирішення конфліктних 
ситуацій; створення дійової системи мотивації; контроль за 
досягненням проміжних результатів проекту і координування 
діяльності всіх функціональних відділів. 

4. Реорганізація 
 

Стадія виникає при змінах у 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 
видів робіт, учасників проекту; заміною працівників через 
професійну невідповідність; додатковим залученням нових 
фахівців; запрошенням тимчасових експертів. 

 
Закінчення таблиці 1 



 

 
1 2 3 

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 дій 
фахівців команди. При матричній структурі управління працівники 
по закінченні проекту повертаються в свої функціональні 
підрозділи організації. При проектній структурі управління 
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, при успіху діяльності 
команди менеджер має можливість запросити частину фахівців у 
команду нового проекту. Керівнику команди рекомендується 
виявляти увагу до подальшого працевлаштування фахівців у 
професійній сфері, надавати об'єктивні рекомендації членам 
команди проекту з вказівкою їх кваліфікації, знань, навичок і 
досвіду роботи. 

 

Здійснення проекту силами конкретної компанії має на увазі формування 

команди проекту з її співробітників, на яких покладає виконання певних 

завдань протягом усього життєвого циклу на основі постійної зайнятості або по 

сумісництву. Число членів команди визначається необхідними в даному проекті 

компетенцією, трудомісткістю й тривалістю робіт із проекту, режимом роботи, 

доступністю іншого задіяного персоналу. Склад членів команди визначається 

керівником проекту, що і очолює її подальшу роботу.  

 

1.2 Відбір членів команди і організація їх спільної роботи 

Ефективність роботи організацій великою мірою залежить від добору й 

розстановки працівників, які здійснюють управлінські функції, – керівників 

усіх рівнів. Пошук працівників-управлінців здійснюється тими самими 

способами, що й інших працівників. Разом із тим на практиці організації, які 

успішно залучають висококваліфікованих керівників (управлінців), 

використовують такі стимули: 

− високий оклад; 

− матеріальне стимулювання результатів діяльності; 

− можливість продовження освіти; 



 

− перспективи кар'єри; 

− постійна зайнятість; 

− високий ступінь самостійності; 

− соціальні гарантії та пільги; 

− вирішення побутових проблем; 

− масштаби й престиж підприємства; 

− можливість мати вільний час. 

Розробкою цих стимулів займається відділ управління персоналом. Для 

кожної категорії управлінців (технічні, економічні працівники та ін.) є 

різноманітні стимули залучення. Залучення висококваліфікованих керівників зі 

сторони має ряд негативних факторів. Тому більшу увагу необхідно приділяти 

підготовці резерву керівників організації з числа її працівників. 

В цілому, у сфері функцій управління керівники мають володіти 

достатніми знаннями методів аналізу, комп'ютерних систем, засобів і способів 

комунікації, методів планування та прогнозування, організації документообігу, 

мотивації персоналу, методів управління, основ статистики і психології. У 

сфері виробництва їм необхідні знання маркетингу, управління фінансами, 

технології. Крім цього, вимагається достатній рівень підготовки з питань 

економіки, політики, соціології, трудового і господарського права [6]. 

Що стосується команди, то це група співробітників, які працюють на 

досягнення спільної мети. Така робота передбачає елементи незалежні 

(індивідуальні) і спільні водночас. Для якісного добору членів команди 

необхідно мати якомога повніше уявлення про їхні можливості. Орієнтиром для 

цього можуть послужити результати тестування [9]. 

Відбір необхідного складу команди має на увазі рішення двох основних 

питань. 

Перше з них – забезпечення достатнього розміру команди. Багато 

досліджень показують, що команди, які складаються з 5-7 чоловік, найбільш 

ефективні, тому що: 



 

− число членів достатньо для рішення поставленого перед ними 

завдання; 

− добре можна побачити внесок кожного учасника команди; 

− усі члени команди потребують небагато часу для спільного 

рішення; 

− в таких командах дуже рідко виникають підгрупи. 

Таким чином, оптимальним вважається розмір команди, коли число 

учасників відповідає кількості й трудомісткості розв'язуваних завдань та нормі 

керованості (не більше 10 чоловік). 

Але навіть достатній розмір команди сам по собі не забезпечує виконання 

завдань, що стоять перед нею. Необхідні дії повинні відповідати можливостям 

того, хто їх буде виконувати. Люди, у яких не вистачає здатностей для якої-

небудь праці, витрачають дуже багато часу і енергії, намагаючись зробити те, 

чого вони зробити фактично не можуть. Тому друге важливе завдання, 

розв'язуване при комплектуванні складу команди – забезпечення наявності в 

членів команди необхідних професійних і індивідуально-психологічних 

якостей. 

Існують концепції, згідно яким ефективна команда повинна бути 

збалансованої в плані системи своєрідних ролей, які в спільній діяльності 

додатково до основних приймають на себе люди. Щодо обов'язків і ролей 

кожного члена команди, то кожний член команди повинен розуміти у чому 

полягають його функції і як вони зістиковуються з функціями всіх інших її 

членів [10]. 

Ю.Н.Лапигін відзначає, що іноді ролі в команді умовно розділяються між 

постановниками проблем, аналітиками, генераторами рішень і фіналістами. 

Звичайно виділяються два типи ролей: функціональні ролі та командні 

ролі. 

Функціональні ролі безпосередньо відносяться до посадових обов'язків 

члена команди і охоплюють навички, уміння і технічні навички, якими він 

володіє. 



 

Опис функціональної ролі містить у собі: 

1. Розподіл обов'язків, тобто доручення, завдання, дії або рішення, які член 

команди, якщо він керівник, очолювана їм група, відділ, підрозділ, повинні 

здійснювати. 

2. Визначення повноважень. Члену команди, що прийняли на себе 

відповідальність за задовільне виконання обов'язку поряд із завданнями, 

даються певні повноваження, тобто право використати ресурси організації і 

працю її працівників для виконання поставлених завдань. Інакше кажучи, 

повноваження показують, що особа, що займає яку-небудь посаду, має право 

робити. 

Командні ролі відображають спосіб, за допомогою якого член команди 

виконує свою роботу, робить внесок у роботу команди і взаємини між 

учасниками команди. Командна роль багато в чому визначається вродженими 

особистими якостями і придбаною поведінкою. 

Найбільше яскраво командні ролі проявляються: 

- при визначенні послідовності виконуваних членами команди робіт у 

рамках єдиного трудового процесу; 

- при організації процесу розробки й ухвалення групового рішення. 

Командна роль багато в чому визначається вродженими особистими 

якостями. Тому досить важливо підібрати для члена команди роль, що 

відповідає його психологічному профілю. Із цією метою може бути 

використана спеціальна тестова методика, призначена для визначення 

командної ролі, що даний учасник найкраще може виконати. 

Формування команди розпочинається з прийому придатних кандидатів. 

При цьому можуть бути такі форми найму працівників: призначення, обрання, 

наймання за контрактом.  

Комплектуванням проектної групи кадрами формування команди не 

закінчується. Проектувальників необхідно об'єднати загальною метою і 

єдиними задачами. Без цього об'єднуючого фактора група людей продовжує 

залишатися набором випадкових особистостей. Процес "притирання" людей у 



 

проектній групі дуже складний і обумовлений, як уже зазначалося, такими 

особливостями проектної роботи: новизна виконуваних функцій і задач; 

унікальність виконуваної роботи; ризик і швидкоплинність; недостатнє знання 

один одного; відсутність загальних цінностей, норм і традицій; різний 

темперамент людей; розходження в ціннісних орієнтаціях, особливостях 

пізнавальних психічних процесів, здібностях. 

 

2. Етапи методики формування проектної команди 

2.1. Визначення кількісних параметрів і показників експертного 

опитування 

Багато методів прогнозування основані на використанні достатньо широкої 

ретроспективної інформації, що дозволяє розкрити тенденції, закономірності та 

взаємозв'язок показників. Але в управлінні виробництвом трапляються 

випадки, коли інформаційний масив надмірно обмежений або зовсім відсутній. 

А в деяких випадках статистичні дані неможливо отримати або для їх 

отримання потрібен значний час. Прийняти рішення в таких умовах, тобто в 

умовах невизначеності, коли та чи інша дія породжує багато можливих 

наслідків, причому ймовірності цих наслідків невідомі, важко і ризиковане. 

Тому при недостатності чи взагалі відсутності інформації розробка прогнозу не 

тільки не виключається, а, навпаки, стає особливо актуальною і практично 

важливою, тому що таким чином можна понизити рівень невизначеності та 

підвищити достовірність управлінських рішень. Особливо складні проблеми 

виникають, коли необхідно дати перспективні оцінки якісно новим процесам і 

явищам, які раніше не траплялись в суспільному житті і про які, природно, 

відсутня будь-яка інформація. 

Можливість вирішення названих проблем, навіть в умовах відсутності 

теоретичних обґрунтувань, досягається за рахунок умілого використання 

досвіду, інтуїції та знань спеціалістів, вчених, що працюють над розв'язанням 

відповідних проблем: науково-дослідні роботи, впровадження розробок і т.п. 



 

Методи, які основані на припущенні про те, що на базі думок спеціалістів в 

певній галузі знань можна побудувати адекватну картину майбутнього 

розвитку з урахуванням всіх можливих зсувів та стрибків, отримали назву 

методів експертиз або методів експертних оцінок. 

Методи експертних оцінок в прогнозуванні використовуються в умовах 

відсутності достатньої за обсягом та достовірної інформації про прогнозовані 

явища (процеси) або в умовах значної невизначеності середовища, де 

функціонує об'єкт, а також в умовах дефіциту часу чи екстремальних ситуацій 

та при розробці середньої - та довгострокових прогнозів об'єктів, які 

підпадають під вплив корінних змін, наприклад, наукові відкриття. 

Методи, що основані на використанні експертних оцінок, діляться на дві 

групи: індивідуальні (персональні) експертні оцінки та групові (колективні) 

експертні оцінки. 

Методи індивідуальних експертних оцінок в свою чергу діляться на 

аналітичні експертні оцінки, інтерв'ю, парні порівняння та інші. 

Методи колективної експертної оцінки включають метод комісії, метод 

Дельфі, Паттерн та інші. 

Поділ на методи індивідуальних та колективних експертних оцінок 

проводиться в залежності від того, розробляється прогноз на основі висновків 

одного експерта чи групи експертів. 

Незважаючи на відмінність, вказані методи мають ряд загальних процедур 

при їх використанні, наприклад: 

− визначення необхідних і достатніх умов для оцінки експерта; 

− оцінка характеристик експерта; 

− організація форм проведення експертизи;  

− вибір методів стимулювання експертів та обробки експертної 

інформації; 

− верифікація результатів експертизи. 

Від прогнозування за методом експертних оцінок треба відрізнити так 

зване прогнозування, яке широко використовується в соціології, політології, 



 

маркетингу та інших сферах. Останнє базується на репрезентативних даних, 

отриманих в результаті опитування респондентів в випадковому порядку. 

Індивідуальні експертні оцінки основані на використанні думок 

спеціалістів в певній сфері незалежно одне від одного. Вживаються в 

основному два методи індивідуальної експертної оцінки: інтерв'ю та аналітичні 

записки. 

Метод інтерв'ю передбачає бесіду організатора експертизи (прогнозиста) з 

спеціалістом-експертом в певній області знання, що проводиться згідно з 

раніше розробленою програмою. Переваги цього методу полягають в тому, що 

прогнозист може в процесі бесіди уточнювати та корегувати відповіді. Недолік 

цього методу полягає в тому, що у експерта мало часу на обдумування 

відповідей. Тому результат залежить насамперед від того, наскільки експерт 

може відповісти експромтом достатньо точно на поставлені питання. 

Метод аналітичних записок (оцінок) передбачає можливість дов-

гострокової та ретельної роботи експерта над поставленими запитаннями, що 

дозволяє використовувати необхідну інформацію для оцінки тенденції, шляхів 

розвитку прогнозованого об'єкта. Результати своєї роботи експерт оформлює у 

вигляді аналітичної записки. Суттєвим недоліком методу індивідуальних 

експертних оцінок є те, що далеко не кожний експерт бере на себе 

відповідальність самостійно дати оцінку складним явищам (процесам) без 

урахування думки інших експертів. 

Тому при необхідності прогнозної оцінки складних проблем, особливо тих, 

що знаходяться на стикові різних сфер знань, застосовують групові 

(колективні) методи експертних оцінок, наприклад, метод комісій, 

дельфійський метод. 

Суть методу комісії полягає в тому, що спеціалісти, які входять до однієї 

групи, погоджують свою думку про стан будь-якого процесу (явища, об'єкта) в 

майбутньому або шляхах і методах досягнення цілей у відкритій дискусії, 

найчастіше за круглим столом, що дозволяє впливати одне на одного таким 



 

чином, щоб компенсувати помилки одне одного. Метод комісій має як переваги 

над індивідуальними методами експертних оцінок, так і певні недоліки. 

До переваг методу комісії можна віднести. 

По-перше, доведено досвідом, що сукупність інформації, якою володіють 

всі члени групи експертів, по меншій мірі не менше обсягу інформації, якою 

володіє найбільш досвідчений експерт. І якщо навіть є спеціаліст, який в 

більшій мірі знайомий з об'єктом дослідження ніж решта членів групи, то все ж 

таки останні здатні зробити корисний внесок в прогнозну оцінку досліджуваної 

проблеми. 

Як правило, до складу групи входять спеціалісти, які добре обізнані на 

певній проблематиці, тому їх сукупний обсяг знань перевищує кількість 

інформації, якою володіє будь-який із спеціалістів групи, інакше кажучи, група 

спеціалістів виробляє більше «розумової» енергії, ніж один спеціаліст. 

По-друге, загальновідомо, що кількість факторів (напрямків), що визначає 

розвиток процесу (явища, об'єкта), і які розглядаються всіма членами групи, по 

меншій мірі не менше тієї, яку може визначити будь-який член групи. 

І, нарешті, по-третє, група експертів, як правило, з більшою готовністю 

бере на себе відповідальність за прийняття важливих, ризикованих рішень, ніж 

окремий спеціаліст. 

Разом з тим метод комісії має і ряд недоліків: 

− частина групи може мати певний вплив на решту членів групи; 

− можливі випадки коли на думку групи серйозний вплив має 

спеціаліст, наприклад, крупний вчений; 

− група експертів, як і будь-яка група, являється самостійним 

організмом і функціонує завдяки цьому за певними законами; 

− інерційність мислення, «честь мундира» переконує певну частину 

групи схиляти решту членів до прийняття певних рішень. 

Характерний для післявоєнного періоду бурхливий ріст науки та техніки 

викликав великі зміни в оцінках майбутнього розвитку. Одним із результатів 

цих перемін є розробка методу експертної оцінки, відомого як «метод Дельфі». 



 

Вдале проведення експертизи потребує чіткої, добре продуманої 

організації робіт — від постановки задачі до подання споживачам (замовникам) 

прогнозної інформації у вигляді пояснювальної записки. 

Прогнозування на основі методу експертних оцінок, як і будь-яке інше 

дослідження, повинно початися з попереднього формулювання задачі, цілей та 

призначення розробки прогнозу. 

Успіх організації експертизи здебільшого залежить від розробки 

розгорнутої програми проведення робіт, яка включає такі основні етапи: 

− відбір експертів та формування експертної групи в залежності від 

напрямку дослідження; 

− методичне забезпечення розробки; 

− інформаційне забезпечення розробки; 

− кадрове забезпечення дослідження; 

− програмне та технічне забезпечення дослідження; 

− стимулювання членів експертної групи. 

Методичне забезпечення включає, в першу чергу, розробку прогнозних 

анкет, складання інструкцій по їх заповненню, сукупність моделей та методик, 

необхідних для розрахунку системи показників, що використовуються в 

експертних оцінках. 

В анкетах повинно бути сформульовані питання, що відображають 

сутність проблеми, і на які повинні дати відповіді експерти. Форма і зміст 

питань визначаються специфікою об'єкта дослідження. Однак є загальні 

вимоги, які пред'являються до запитань: 

− питання повинні бути чітко сформульовані в загальноприйнятій 

термінології; 

− формулювання питання повинно виключити будь-яку смислову 

неоднозначність; 

− питання повинні логічно відповідати структурі об'єкта 

прогнозування; 

− питання не повинні складатися з декількох частин. 



 

Анкета — це найбільш поширена форма дослідження при збиранні 

першочергових даних, причому інструмент дуже гнучкий, в тому плані, що 

запитання можна задавати багатьма різними способами. Анкета потребує 

ретельної розробки, опробування та усунення виявлених недоліків до початку її 

широкого використання.  

Багато дослідників ділять якості працівника по-різному, а саме як 

сукупність професійних, ділових, морально психологічних та інтегральних. В 

той же час цей перелік доповнюють такими блоками, як організаційні здібності, 

результати праці, уміння організовувати себе та підлеглих та знання в 

необхідних сферах роботи [6]. У даному дослідженні була обрана сукупність 

якостей для анкети, яку можна представити у вигляді наступної схеми (рис. 1.): 

Обробка анкет опитування включає обчислення цілого ряду показників, що 

дозволяють в кінцевому рахунку зробити остаточні узагальнюючі висновки. В 

економічному прогнозуванні широке розповсюдження отримала оцінка 

порівняльної важливості окремих факторів (параметрів, напрямків). Оцінка 

експертом відносної важливості факторів здійснюється, як правило, шляхом 

присвоєння деякої кількісної оцінки. Експерт може надати однакову кількість 

балів декільком факторам, якщо на його думку вони в рівному ступені суттєві. 

При обробці матеріалів колективної експертної оцінки відносної ваги факторів 

(параметрів, напрямку) доцільно використовувати метод рангової кореляції. 

Тому дані, отримані в балах, відповідним чином ранжуються по мірі зменшення 

та отримують оцінки рангів. Порядковий номер, що визначає місце кожного 

фактора в загальній сукупності факторів, називається рангом. 

Зазвичай ранги відповідають числам натурального ряду 1, 2, 3, ... п, де п — 

кількість ранжованих факторів. Ранг, рівний одиниці, присвоюється найбільш 

важливому фактору; ранг з максимальним числом п — найменш важливому 

фактору. Якщо експерт присвоює однакову кількість балів декільком факторам, 

то їм присвоюється стандартизовані ранги. Стандартизований ранг — це частка 

від ділення суми місць, зайнятих факторами з однаковими рангами, на загальну 

кількість таких альтернатив. 



 

 
 

Рис. 1. Складові частини портрета працівника 

 

Введемо такі умовні позначення вихідних даних: 

т — кількість експертів, що взяли участь в колективній експертній оцінці; 

п — кількість напрямків досліджень, що запропоновані до оцінки; 

1, 2, 3,...,j,..., п — можливі номери напрямків досліджень. 

Всі бальні оцінки експертів, що приймають значення від 0 до 10, можна 

розмістити в окрему матрицю (табл.2.). 

 
Таблиця 2 

Матриця балів 
Напря

мки 
Експерти 
1 2 3 ... m 

1 11C  12C  13C  ... mC1  

2 21C  22C  23C  ... mC2  

3 31C  32C  33C  ... mC3  
...      
n 1nC  2nC  3nC   nmC  
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Таблицю балів необхідно перетворити в таблицю (матрицю) рангів 

методом, викладеним вище, тобто елементи матриці балів ijC  перетворюються в 

елементи матриці рангів ijR . 

При обробці результатів експертних оцінок по відносній важливості 

напрямків визначається ряд статистичних характеристик, на основі яких 

оцінюється кожний напрямок (параметр, фактор). На основі опитування із 

застосуванням комп‘ютерної програми Excel формуються усі результативні 

таблиці. 

Сума рангів, призначених експертами  j-му напрямку досліджень, 

визначається за формулою:  
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де jS  – сума рангів j-го напрямку досліджень; 

ijR — це ранг оцінки i-м експертом j-го напрямку; 

1, 2, 3,...,i,..., т — можливі номери експертів.   

Наприклад, для першого напрямку сума рангів дорівнює: 

171468...3451 =++++++=S . 

Для другого напрямку сума рангів дорівнює: 258585...7672 =++++++=S . 

Аналогічно визначається для усіх напрямків. Очевидно, чим менша сума 

рангів, тим важливіший певний напрямок. 

Середній ранг для кожного напрямку дорівнює: 
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де  jS – середній ранг для  j-го напрямку досліджень; 

jS  – сума рангів  j-го напрямку досліджень; 



 

ijR — це ранг оцінки i-м експертом  j-го напрямку; 

1, 2, 3,...,i,..., т — можливі номери експертів. 

Наприклад, для першого напрямку середній ранг дорівнює: 

275,440/1711 ==S .  

Для другого напрямку середній ранг дорівнює: 45,640/2582 ==S . 

При порівнянні важливості різних напрямків по jS найбільш важливим 

слід вважати напрямок, що характеризується найменшим значенням середньої 

величини рангу. 

Поряд з середніми рангами для кожного напрямку визначається середня 

величина в балах: 
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де jM – середня величина в балах  для  j-го напрямку досліджень; 

ijC — оцінка відносної ваги (в балах), даних i-им експертом j-ому напрямку 

досліджень; 

jm — кількість експертів, які оцінили j -ий напрямок. 

Середнє значення ( jM ) може приймати значення від 0 до 10 залежно від 

того, яку оцінка відповідно з важливістю дали експерти тому чи іншому 

напрямку. 

Середнє значення (в балах) для першого напрямку, наприклад, дорівнює: 

725,640/)75...76(1 =++++=M бала. Аналогічно визначаються середні 

значення і для інших напрямків. Відмітимо. що при визначенні середнього 

значення в балах враховується тільки та кількість експертів, котра дала оцінку 

певному напрямку. 

Чим більше значення jM , тим більше, на думку експертів, важливість 

розвитку j-го напрямку. 



 

При оцінці важливості окремих напрямків представляє інтерес показник 

частоти максимально можливих оцінок, що визначається за формулою: 
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де  jK 10 – частота максимально можливих оцінок;   

jm10 — кількість максимально можливих оцінок (10 балів), отриманих j -им 

напрямком досліджень; 

jm — кількість експертів, які оцінили j -ий напрямок. 

Показник jK 10 може приймати значення в межах від 0 до 1.Важливість j-го 

напрямку збільшується при зміні jK 10 від 0 до 1. Для першого напрямку він 

дорівнює 0,1, а для другого – 0.  

Показник jK 10 слід розглядати як додатковий до інших показників оцінки 

відносної важливості напрямку. 

Крім абсолютних величин оцінки важливості напрямку при обробці даних 

анкет опитування застосовуються також відносні показники. Для цього 

індивідуальні показники спочатку нормують, а потім обчислюються 

середньозважені величини. Нормування – це перехід від абсолютних величин 

до відносних. 

Середня вага кожного напрямку (нормована оцінка) розраховується за 

формулою: 
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Наприклад, 122,02200/26911 ==w . Аналогічно визначаються ijw  для кожного 

напрямку та по кожному експерту. 



 

Оскільки оцінки, поставлені кожним експертом окремим напрямкам 

різняться, як правило, значно, доцільно обчислювати розмах, використовуючи 

для цього залежність: 

minmax jjj CCL −= ,                                                    (6) 

 

де jL - розмах оцінок в балах, даних j-му напрямку; 

maxjC , minjC - відповідно максимальна та мінімальна оцінки. 

Активність експертів по кожному напрямку обчислюється за допомогою 

коефіцієнта активності: 
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Завершальним етапом експертної оцінки є аналіз результатів опитування, 

які служать інформаційним та рекомендаційним матеріалом для прийняття 

управлінських рішень. Аналізу повинні підлягати не лише система 

статистичних оцінок, але і весь хід проведення експертизи: визначення цілей, 

підбір експертів, складання опитувальних анкет, організація проведення 

опитування. Всі етапи експертизи повинні бути ретельно проаналізовані, щоб 

виявити всі негативні моменти і виключити їх в майбутньому. Система 

статистичних характеристик, отриманих за результатами обробки статистичних 

анкет — це лише сукупність показників, «сировина», що потребує вмілого та 

професіонального осмислення, оцінки, трактування, від яких, в кінцевому 

результаті, залежить успіх та практична цінність всієї експертизи. 

Методика проведення аналізу результатів опитування експертів залежить, 

по-перше, від виду експертизи — індивідуальної чи колективної, а по-друге, від 

напрямку експертизи — визначення часу здійснення певної події, оцінка 

очікуваних в майбутньому величин параметрів об'єктів (процесів, явищ); оцінка 

відносної важливості фактора (напрямку); оцінка питомої ваги різних видів 

рішень та ін. 



 

Враховуючи певну обмеженість індивідуальних експертних оцінок, їх 

результати необхідно порівнювати з існуючими поглядами на досліджувану 

проблему та результатами прогнозних оцінок інших спеціалістів. 

За результатами експертизи слід провести якісну оцінку кожного члена 

експертної групи. При цьому слід звернути увагу не тільки на визнання та 

популярність окремих спеціалістів, а і від їх відношення до справи: точності, 

добросовісності, акуратності, творчого підходу, переконаності в своїй правоті, 

що може бути аргументована. 

Необхідно дотримуватися досить важливого правила: жоден із спеціалістів 

не повинен бути виключений з експертної групи за формальними правилами 

(наприклад, за показниками узгодженості думок) без зваженого аналізу суті 

питання. Історія науки та техніки неодноразово ілюструє факти, що, на перший 

погляд, парадоксальні ідеї та висновки містять в собі нові фундаментальні 

відкриття. 

 

2.2. Створення і злагоджена робота проектної команди 

Таким чином, команда менеджера проекту – одне з основних понять в 

управлінні проектами. Воно визначає групу фахівців, які безпосередньо 

працюють над упровадженням проекту під керівництвом менеджера проекту і є 

основним елементом його структури, тому що саме проектна команда 

забезпечує реалізацію ідеї, яка покладена в основу проекту. 

Мабуть, не треба наводити докази того, що, крім добре обґрунтованої 

бізнес-ідеї, для загального успіху проекту необхідно підібрати кваліфіковану 

команду виконавців й створити їм необхідні умови (стимули). Процеси щодо 

створенню команд є слабо структуровані і невизначені. Тобто створення 

ефективної команди менеджера проекту багато в чому залежить від кваліфікації 

керівника проекту (його "мистецтва"). 

Але, незважаючи на невизначеність дій з формування проектної команди, 

можна вказати на деякі особливості й загальні вимоги до них, які наводяться 

нижче. Залежно від специфіки, розміру та типу проекту, до його виконання 



 

можуть бути залучені від десяти до сотні виконавців, але це не означає, що всі 

вони мають бути представлені в проектній команді. Члени команди виконують 

насамперед координуючі та контрольні функції. Для їх ефективного виконання 

якраз і потрібна невелика група, яка здатна швидко реагувати на всі події, 

пов'язані з ходом реалізації проекту. 

Безумовно, що в правильному формуванні команди проекту та 

забезпеченні її плідної роботи велика роль належить менеджеру проекту. Тому 

в практиці управління проектами не доцільно призначати на цю посаду 

генератора ідеї, якщо в його особі не поєднані риси фахівця та сильного 

керівника. Але це буває дуже рідко. 

Характерними рисами лідера команди є: 

− високий рівень активності; 

− швидкість у прийнятті рішень та діях; 

− різносторонність поглядів та функцій, які виконуються; 

− постійний контакт з членами команди; 

− вміння налагоджувати зв'язки, які потрібні для ефективного 

проходження проектних робіт; 

− не зупинятися перед проблемою вибору і робити його у 

відповідності з інтересами зацікавлених сторін проекту [14]. 

Зважаючи на особливе значення суто управлінських навичок в організації 

виконання проекту, у країнах, де управління проектами вже давно є звичайною 

практикою й окремим напрямком загальної системи управління, менеджер 

проекту перетворився на окремий фаховий напрям. 

Існують спеціалізовані фірми, які поряд з наданням послуг у галузі 

управління проектами пропонують підготовленого менеджера проекту. Про 

престиж цієї спеціальності красномовно свідчить той факт, що в США 

менеджери проектів входять до першої трійки спеціальностей з найвищим 

рівнем оплати праці. Якщо проектна команда береться за розстановку кадрів, 

вона повинна враховувати характеристики потенційно доступного персоналу. 



 

Ці міркування включають попередній досвід, особисті інтереси, персональні 

характеристики, доступність.  

Що стосується професійних навичок та фахових напрямків діяльності, то, 

як свідчить практика проектного менеджменту, для членів команди вона не має 

принципового значення. Головне — це навички управлінця та вміння роботи в 

команді. І якщо вони відсутні, то ніякий навіть найвищий фаховий рівень не в 

змозі застерегти від провалів у діяльності, де передусім цінується злагодженість 

дій, творча атмосфера, колективне і критичне обговорення проблем. 

Таким чином, узагальнюючи все вищесказане, можна представити 

наступний перелік рис працівників у команді у вигляді наступної табл. 3. 

Таблиця 3  

Типові риси, позитивні якості та слабкості працівників  
Тип працівника Типові риси Позитивні якості Допустимі слабкості 

1 2 3 4 
Впроваджувач 1.Консервативність 

2. Відповідальність 
3. Передбачуваність 
дій 
4. Цілеспрямованість 
5. Дисциплінованість 

1. Організаторські 
здібності 
2. Здоровий глузд 
3. Працездатність 
4. Самодисципліна 

1. Недостатня 
гнучкість 
2. Несхильність до 
неперевірених ідей 
3. Нелюбов к частим 
змінам 

Координатор 1. Спокійність 
2. Упевненість у собі 
3. Врівноваженість 
4. Соціальне лідерство 

1. Здатність залучати всіх 
працівників за їхніми 
заслугами 
2. Об’єктивізм  
3. Комунікабельність  

1. Інтелектуальні 
здібності не вищі за 
середні 
2. Недостача 
творчості 
3. Можливість 
маніпулювання 

Формувальник 1. Велика 
напруженість 
2. Відвертість 
3. Динамізм 
4. Неврівноваженість 

1. Бажання боротися з 
інерцією, неефективністю, 
самовдоволенням або 
самообманом  

1. Схильність до 
провокування 
2. Дратівливість 
3. Нестримність 
 

Інноватор 1. Індивідуалізм 
2. Серйозність 
3. Оригінальність 
4. Довірливість 
5. Болісне сприймання 
критики 

1.Геніальність 
2. Уява 
3. Інтелект 
4. Знання 

1. Схильність витати 
в хмарах 
2. Нехтування 
практичними 
деталями і 
протоколами 

Дослідник 1. Екстраверт 
2. Ентузіазм 
3. Зацікавленість усім 
4. Комунікабельність 
 

1. Здатність контактувати і 
вивчати все нове 
2. Можливість виконувати 
важкі завдання 

1. Схильність 
втрачати інтерес, 
коли минає перша 
захопленість 
2. Піддається впливу 



 

Закінчення таблиці 2 
1 2 3 4 

Спостерігач-
оцінювач 

1. Тверезість 
2. Відсутність 
емоційності 
3. Розважливість 

1. Здоровий глузд 
2. Розважливість 
3. Витривалість 
4. Стратегічне бачення 

1. Не вистачає 
натхнення і 
здібностей до 
мотивації інших  

 
Член команди 

 
1. Орієнтація на 
команду 
2. М’якість 
3. Чуйність  

 
1. Здатність знаходити 
спільну мову з людьми 
2. Підтримка духу команди 

 
1. Нерішучість у 
критичні моменти 

Завершувач 1. Кропіткий 
2. Сумлінність 
3. Заклопотаність 

1. Здатність доводити 
роботу до кінця 
2. Здатність постійно 
поліпшувати проектне 
завдання 
   

1. Схильність 
хвилюватися через 
дрібниці 
2. Небажання 
залишити щось без 
нагляду  

 

Правильна оцінка рис особистості працівника допоможе формуванню 

ефективної команди. На роль лідера в команді підходять два типи: координатор 

і формувальник. Звичайно формувальник ставить мету й визначає пріоритети, 

розробляє форми або схеми групових дискусій, які охоплюють також і 

результати діяльності членів команди. Він знатний аналізувати можливі 

підходи до розв'язання проблем і відфільтрувати неперспективних працівників. 

Координатор же виконує функції контролю й використання ресурсів команди. 

До діяльності, орієнтованої на розв'язання завдань, найбільше підходять 

впроваджувач і завершувач. Впроваджувач займається питаннями реалізації 

намічених планів. Команда, в якій немає впроваджувача, погано організована й 

може не досягти успіху в освоєнні того, що вже фактично зроблено. 

Завершувач знаходить помилки й упущення, займається роботою, в якій багато 

уваги приділяє деталям. Він також підтримує в команді відчуття екстреної 

необхідності, яка гарантує, що всі питання будуть розв'язані вчасно. Команди, в 

яких немає завершувачів, часто не можуть подолати останній бар'єр.  

У діяльності, орієнтованій на обслуговування команди, незамінним є член 

команди. Він позитивно реагує на дії членів групи, допомагає їм у їхніх 

зусиллях і підтримує в разі невдач. Крім того, він сприяє спілкуванню між 

членами команди. 



 

Роль члена команди стає особливо важливою, коли її лідером є 

формувальник. У діяльності команди, орієнтованої на мислення й пізнання, з 

найбільшим ефектом працюють інноватори. Це ті люди, які виконують складні 

завдання і знаходять оригінальні рішення для виконання їх. Люди цього типу 

встановлюють корисні зовнішні контакти й інформують членів команди про 

наявні ідеї та досягнення. 

На противагу інноватору спостерігач-оцінювач аналізує проблеми та 

оцінює ідеї. Завдяки йому команда спроможна приймати більш зважені рішення 

[9]. 

У загальному вигляді алгоритм формування проектної команди можна 

представити у вигляді наступної блок-схеми (рис. 2.).   

Таким чином, використовуючи всі попередні відомості та дані анкетування 

можуть бути сформовані проектні команди. 

Рекомендації щодо створення команди взагалі виглядають наступним 

чином: 

1. Необхідно створити в організації культуру колективної праці. 

У кожному вчинку й роботі слід ясно давати зрозуміти підлеглим, що ви 

очікуєте від них саме колективної роботи. Треба ввести в особистий лексикон 

слова "команда" й "колектив" і якомога частіше використовувати їх у розмовах 

із співробітниками. Збори працівників потрібно називати зборами команди. 

Поняття "група працівників", "кадри". "відділ" тощо доцільно замінити на 

поняття "команда". Кожному новому працівникові необхідно призначити 

наставника. 

2. Формування команди слід починати зверху. Треба переконатися, що 

менеджери середньої ланки не мають психологічних суперечностей і працюють 

згуртовано. При цьому слід організувати зворотний зв'язок, щоб з'ясувати, що 

вони очікують один від одного. Це дасть можливість визначити, що кожен із 

них має робити для того, щоб команда працювала ще більш ефективно. 

 



 

  
 

 

Виникнення ідеї щодо 
створення проекту 

Призначення керівника проекту 

Підписання приказу про запуск проекту, 
складання плану проекту 

Визначення ролей та кваліфікації майбутніх 
членів команди 

Наявність 
кандидатів 
усередині 
організації 

Узгодження зі службою персоналу з 
питань їх доступності 

Наявність у 
кандидатів 
потрібних 

характеристик 

Керівник проекту укладає договори найму 

Звертання в інші 
організації з метою 

залучення потенційних 
членів команди 

A 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 



 

 
Рис. 2.  Методика формування проектної команди 

 

3. Треба наймати тільки таких нових працівників, які вміють працювати в 

команді. 

Добір нових членів команди необхідно проводити, обов'язково 

прислуховуючись до рекомендацій членів команди. Новим людям мають 

подобатися колективна робота й принцип оцінювання за працею в команді. 

A 

Планування керівником проектних 
нарад 

Пояснення ролей членам команди та 
залучення їх до проектної команди  

Ясність задач 
проекту кожному 

члену команди 

Формулювання загальних цілей та 
цінностей 

Розподіл згідно з планом проекту 
завдань кожному члену команди 

Ясність членам 
норм та правил 

взаємодії 

Запуск команди проекту 
до роботи 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 



 

4. При наймі на роботу нових працівників слід запрошувати членів 

команди на співбесіду. 

Прийом на роботу нових співробітників — дуже відповідальний час для 

команди. Тому запрошення членів команди на співбесіду при прийомі нових 

співробітників дасть можливість показати таким кроком довіру до них, а також 

прискорить процес інтеграції працівника в організацію. 

5. Необхідно чітко визначити вимоги до команди. На загальних зборах 

команди слід чітко викласти вимоги, потім обговорити їх із кожним членом 

команди й переконатися, що працівники правильно зрозуміли ці вимоги і згодні 

з ними. Прикладами таких вимог можуть бути: обов'язкове співробітництво з 

колегами; надання допомоги іншим членам команди в разі необхідності, 

наставництво щодо нових працівників; налагодження зворотного зв'язку в 

спілкуванні з клієнтами з питань якості продукції, рівня обслуговування тощо; 

добровільна участь у новій і важкій справі; вироблення і пропонування нових 

шляхів та способів більш ефективної роботи. 

6. Треба переконати працівників у тому, що вони є частиною команди. 

Необхідно підвищити відчуття особистої співпричетності працівників до 

успіху організації, настроїти їх так, щоб вони вважали, що цей успіх залежить 

від їхньої особистої праці й від праці команди. Це можна зробити так: 

− впроваджувати філософію своєї команди; 

− використовувати пропозиції працівників і їхні нові ідеї; 

− організовувати дружнє активне змагання в команді; 

− піклуватися про те, щоб працівники пишалися керівником; 

− формувати бережливе ставлення до клієнтів. 

7. Слід створити спеціальні групи для виконання конкретних завдань. 

Необхідно поставити перед такими групами зрозумілі завдання, дати 

широкі повноваження і створити можливості для самостійної роботи. 

8. Обов'язково мають відзначатися успіхи команди. Необхідно публічно 

відмічати окремих працівників за якісну колективну роботу. Формами 

заохочення можуть бути: бенкет, екскурсія, квитки в театр або на стадіон, 



 

оплата проїзних квитків, передплата на періодичні видання, стипендія у 

навчальному закладі, акції організації, сувеніри тощо. 

9. Треба строго ставитися до тих, хто заважає роботі команди. У разі 

необхідності слід використовувати накладання стягнень на працівників, котрі 

відмовляються працювати за вимогами, що висуваються до команди [13]. 

 

Висновки 

У представленій роботі здійснювався розгляд проблеми формування 

команди проекту. Представлені основні напрями і методи створення команди, 

використовувані у світовій практиці. Визначені основні принципи відбору 

членів команди та кількісні показники, показники експертної оцінки. 

Розроблено анкету експертного опитування та алгоритм методики створення 

проектної команди. Запропоновані основні поради по формуванню ефективної 

проектної команди, якими є: 

1) забезпечення правильного керівництва проектом і демонстрація його 

реальної присутності у поточній роботі; 

2) забезпечення і демонстрація підтримки проекту з боку керівництва 

материнської компанії і впливових зовнішніх зацікавлених осіб; 

3) створення позитивного іміджу проекту в компанії в зовнішньому до 

проекту середовищі (використання ідеологічних прийомів, спортивні назви, 

засоби масової інформації, внутрішні інформаційні інструменти); 

4) здійснення ефективного планування проекту, обговорення робочого 

завдання (використання максимального демократизму під час обговорення, 

домогтись, щоб план був зрозумілий і прийнятий всіма членами команди щиро, 

а не за вказівкою); 

5) здійснення правильного комплектування групи і організації роботи, у 

тому числі взаємозв'язок і відносини підзвітності (не забувати про 

функціональні і командні ролі, забезпечення комфортності роботи і з погляду 

розуміння, що, кому, коли, у якій формі передати, і т.д.); 



 

6) спланувати правильний процес роботи, викликати трудовий ентузіазм і 

забезпечити робочий настрой; 

7) сприяти ефективному обміну інформацією, зміцнювати обов'язковість 

співробітників; 

8) проводити заходи, що сприяють зімкненню команди, та прагнути до 

розв’язання конфліктів і проблем; 

9) забезпечити мотивацію, створити систему винагород. 
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