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Ефективна робота в  

команді



Форми об'єднання людей

 Команда

 Робоча група 

 Трудовий колектив



Група людей -
Будь яке об'єднання людей

за різними принципами 

та підходами  називається групою.

 Люди можуть бути об'єднані в групи за 
різними принципами:

 Соціальним статусом;

 Матеріальним станом;

 Релігійною чи статевою  приналежністю;

 За місцем проживання, народження…



Команда
 КОМАНДА – це невелика кількість 

людей із взаємодоповнюючими 

характеристиками, 

які  визнають загальну мету 

і плідно співпрацюють для 

її досягнення.

 КОМАНДА – це група людей, 

яка має спільну мету та спільне 

бачення майбутнього, спільні 

цінності. 



Спільні цінності

Це стандарти, що їх усі члени 

організації вважають важливими.

Саме тому, вони здатні впливати на 

поведінку, стосунки та взаємодію.



Трудовий колектив

Трудовий колектив – це наймані 

працівники, які своєю працею беруть 

участь у діяльності підприємства на основі 

трудового договору, контракту,  угоди, а 

також інших форм, що регулюють трудові 

відносини працівника з підприємством.



Структура команди

 В усіх командах повинно існувати певне 
співвідношення між розміром і ступенем участі. 

 Чим більша команда, тим менше людей мають 
можливість брати участь у її роботі.

 Іноді в команді присутні люди з дуже цінними 
ідеями, знаннями і досвідом за фахом, однак вони не 
беруть участі у роботі групи. 

 Досвідчений керівник знає про проблему "мовчазної 
більшості" і розуміє, що для того, аби покладатися на 
сукупні ресурси команди, він повинен знайти спосіб, 
як залучити всіх її членів до роботи. 

 З позиції згуртованості здасться, що найкраща 
величина групи — 12 ос. 



Що може ускладнити створення 

команди?

 Це те, що люди, які ніколи до цього не 

працювали разом, повинні почати 

спільно швидко й ефективно 

працювати для виконання завдання.



Мотивація 

людей в 

команді



Позитивним підходом до мотивації 

команди є:
 Встановлення набору індивідуальних 

факторів мотивації.

 Позитивний клімат в команді.

 Можливість реалізації творчого 

потенціалу.

 Чітке визначення цілей в роботі.

 Винагорода за внесок у спільний 

результат.

 Однакові можливості розвитку кар’єри. 



Теорія мотивації А. Маслоу



Модель розвитку команди

Рівень І. Усвідомлення. 

 "Чому я тут?" — це запитання спадає на 
думку на стадії початкового розвитку 
команди. 

 Ви бажаєте довідатися: " Чи будуть 
використані мої ресурси? 

 Чи збираюся я впливати на результат? 

 Чи дійсно інші бажають, щоб я був тут?“

Ці питання повинні зважуватися індивідуально 
членами команди.



Модель розвитку команди

Рівень 2. Розуміння "Хто ми?". 

Розуміння і пізнання членів команди — ваш 
другий внесок у те, навіщо ви тут.

 Хто тут авторитет? 

 Як інші будуть впливати на вас? 

 Як ви будете працювати з ними? 

 Який вплив ви повинні будете мати?"



Модель розвитку команди

Рівень 3. Точно знати "Що ми робимо?". 

 Якщо ви добре себе почуваєте з приводу 
членства в групі, але вам незрозуміло, що ви 
можете опинитися в активному суперництві з 
іншими для того, щоб щось робити або стати 
байдужим.

 Команда не просунеться вперед, поки не 
розв'яжеться третій рівень. 

 Але коли він буде реалізований, ви й інші 
будуть готові почати плідну роботу.



Модель розвитку команди

 Рівень 4. Знайти "Як?".

 Групі дано напрямок — фокус уваги на тому, 
як досягти вирішення поставлених завдань.

 Якщо питання не вирішене, симптомом буде 
залежність від того, хто знає, як це робити.

 Розв'язання питання дає справжню 
організацію і можливість розвивати плавно 
роботу у міру того, як група буде справлятися 
зі своїми завданнями.



Завдання лідера щодо формування 

команди

 з'ясування мети і завдань,

 розуміння взаємозалежності,

 забезпечення згуртованості, 

 побудову відносин на основі довіри і 

забезпечення можливості розкриття 

творчого потенціалу кожного.



Вирішення 

конфліктів



Конфлікт

 це зіткнення протилежних інтересів, 

точок зору, відчуттів, потреб, цілей, 

переконань…

 це динаміка, джерело змін у суспільних 

та особистіcних відносинах.



Ознаки конфлікту

Будь-який конфлікт незалежно від його 

характеру, конкретного змісту і виду 

обов'язково містить у собі момент 

протистояння,

протиборства.



Структурні елементи 

конфлікту

 Конфліктна ситуація — це нагромадження 

суперечностей, які містять суттєву причину 

конфлікту.

 Інцидент — це збіг обставин, що є 

приводом для конфлікту.

 Конфлікт



Основні складові конфлікту

 Конфліктуючі сторони - окремі особистості або 

групи

 Зона розбіжностей - предмет, факт, проблема

 Уявлення про ситуацію. Кожен з учасників має 

своє уявлення про конфліктну ситуацію

 Мотиви можуть бути як усвідомленими, так і 

неусвідомленими (Люди нерідко приховують 

справжні мотиви своєї поведінки, бо самі їх як слід не 

розуміють, навіть інколи щиро помиляються



Структура конфлікту

S1 и S2 — сторони 

конфлікту (суб’єкти 

конфлікту)

П — предмет 

конфлікту 

ОК1 и ОК2 — образи 

предмету конфлікту 

(конфліктної 

ситуації)

М1 и М2 — мотиви 

конфлікту

Р1 и Р2 — позиції 

конфліктуючих 

сторін

М1

S2

М2

S1

ОК2ОК1

П

P1 P1



Цикл конфлікту

Наслідки

Думки, точки зору,  

відчуття до початку 

конфлікту

Реакції

Виникнення

конфлікту
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ВИСЛОВЛЕНА ПОЗИЦІЯ – ЛИШЕ ВЕРХІВКА 
АЙСБЕРГУ

ІНТЕРЕСИ, ПОТРЕБИ!



ДИНАМІКА / ЕСКАЛАЦІЯ 

КОНФЛІКТУ

Ознаки Незадоволення, відчуття 
несправедливості, підозра 
у прихованих намірах

Суперечки
Звинувачення, 
стереотипи, зацикленість 
на позиціях

Поляризація

Більше проблем / 
людей, втягнутих у 
конфлікт; потреба у 
союзах / визнанні

Ізоляція

Немає спілкування; 
з'являються плітки 
та перебільшення

НасильствоПовна 

незгода

Ворожнеча. 
Вороги – це не 
люди



Причини виникнення 

конфліктів



Причини виникнення 

конфліктів

Серед причин виникнення 

конфліктів найдоцільніше 

вирізнити психологічні 

особливості особистості



До основних характеристик особистості, 

що визначають її поведінку, належать:

• природні властивості особистості, її 

індивідуально-психологічні особливості.  

система потреб, мотивів, інтересів;

• внутрішнє уявлення особистості про себе, її 

"Я“ - образ. 



Підходи до                  

розв'язання 

конфліктів



Стратегії поведінки в конфліктіРівень 

направленості 

на інтереси 

суперника

Рівень 

направленості 

на власні 

інтереси

Цінність 

міжособистісних 

стосунків (МОС)
Позитивна оцінка 

МОС

Негативна оцінка 

МОС

високий

середній

низький

низький                               середній                 високий

співробітництво

компроміс

поступка

ухилення

примушення, 

боротьба, 

суперництво



Картографія конфлікту



Аналіз конфлікту

1. Хто є учасниками конфлікту?

2. Що вони не поділили?

3. Де відбувається конфлікт, в якому 
середовищі?

4. Чим користуються сторони, які ресурси 
можуть залучити?

5. Навіщо цей конфлікт учасникам?

6. Як почався конфлікт?

7. Коли відбулося загострення?



Метод картографії

для аналізу конфлікту

 Етап 1. Виявити проблему через заяву 

загального характеру.

 Етап 2. Розпізнавання головних учасників. 

 Етап 3. Які потреби і застереження кожного 

учасника або групи?



Сторона 2

ПОТРЕБИ

ЗАГРОЗИ

Схема карти
Сторона 1

ПОТРЕБИ

ЗАГРОЗИ

Сторона 3

ПОТРЕБИ ЗАГРОЗИ

ПРОБЛЕМА



НАВ’ЯЗАНІ РІШЕННЯ

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

РІШЕННЯ НАПРАЦЬОВУЮТЬ УЧАСНИКИ

ПРЯМЕ 

СПІЛКУВАННЯ

ПРЯМІ 

ПЕРЕГОВОРИ

СПРИЯННЯ

(ФАСИЛІТАЦІЯ)

АРБІТРАЖ СУД

СИЛА ОСОБИСТОСТЕЙ

РІВЕНЬ ПРИМУСУ

ВАЖЛИВІСТЬ СТОСУНКІВ

МЕДІАЦІЯ ПРИМУС

РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ

УЧАСТЬ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ



Переговори



Види переговорів:

 що ведуться в рамках конфліктних 

відносин

 що ведуться в умовах співробітництва



Класифікації переговорів:
 Переговори про продовження діючих угод. Наприклад, 

тимчасової угоди про припинення воєнних дій.

 Переговори про нормалізацію. Проводяться з метою 
перекладу конфліктних відносин до більше конструктивного 
спілкування опонентів. Часто проводяться за участю третьої 
сторони.

 Переговори про перерозподіл. Одна зі сторін вимагає змін 
у свою користь за рахунок іншої. Ці вимоги, як правило, 
супроводжуються погрозами наступаючої

сторони.

 Переговори про створення нових умов. Їхньою метою є 
формування нових відносин.

 Переговори по досягненню побічних ефектів. 
Вирішуються другорядні питання (демонстрація 
миролюбства, з'ясування позицій, відволікання уваги й т.д.).



Існує три типи спільних рішень 

учасників переговорів:

 компромісне, або «серединне 

рішення»;

 асиметричне рішення, відносний 

компроміс;

 знаходження принципово нового 

рішення шляхом співробітництва.



Компроміс

Тип рішення, коли сторони йдуть на 

взаємні поступки. Це типове рішення 

на переговорах. Компроміс реальний 

тоді, коли сторони готові задовольнити 

хоча б частину інтересів один одного. 

При цьому важлива наявність 

критеріїв, які дозволили б визначити 

законність вимог або рівність 

поступок. 



Асиметричне рішення, 

відносний компроміс:
 Поступки однієї сторони значно перевищують 

поступки іншої. Опонент, що одержує явно 

менше умовної половини, свідомо йде на це, 

оскільки інакше він понесе ще більші втрати. 

 Асимметричність рішення спостерігається при 

закріпленні за допомогою переговорів поразки 

однієї зі сторін.



Знаходження принципово нового 

рішення шляхом співробітництва

Тип рішення полягає в тому, що 

учасники переговорів вирішують 

протиріччя шляхом знаходження 

принципово нового рішення, що 

робить дане протиріччя

несуттєвим.



Етапи переговорів:

 підготовки до переговорів,

 процесу їхнього ведення,

 аналізу результатів, 

 виконання досягнутих домовленостей



Завершення переговорів:

чіткі угоди запобігають майбутнім конфліктам

 Юридично оформити

 Узгодити формулювання

 Терміни виконання

 Відповідальність та взаємні зобов'язання 

сторін

 Заходи контролю та механізми вирішення 

спірних питань



Змагальні 

переговори

чи

Переговори на 

основі інтересів

сторін 

(співпраця)



потреби

інтер
еси

позиції

ЛОГІКА ПЕРЕГОВОРІВ НА ЗАСАДАХ 

СПІВПРАЦІ

Змагальні 

переговори на 

основі позицій

Переговори 

на основі 

інтересів збалансо-

ваний 

безпечний

простір



ПРИНЦИПОВІ  ПЕРЕГОВОРИ

Визначити інтереси: ваші та інших сторін

Визначити найкращу альтернативу для вас та інших

Погодитися щодо проблем та обговорити їх

Розробити варіанти їх розв`язання

Обрати найкращий варіант

Укласти угоду


