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У статті обґрунтовується актуальність вивчення проблеми коман-
дотворення, як підхіду до формування та розвитку ефективних команд. 
Здійснюється короткий огляд низки теоретико-практичних підходів при-
свячених проблемі командотворення. Зокрема, розглядаються рольові 
концепції командотворення, програмно-рольовий підхід, модель управ-
лінських ролей та інші підходи, що дозволяють виокремити чільне місце 
формуванню рольової структури команди у системі заходів підвищення 
ефективності командної діяльності.
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РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КОМАНДы: 
МЕСТО В СИСТЕМЕ МЕР ПОВышЕНИЯ 

эФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье обосновывается актуальность изучения проблемы командо-

образования, как подход к формированию и развитию эффективных ко-
манд. Осуществляется краткий обзор ряда теоретико-практических под-
ходов посвященных проблеме командообразования. В частности, рассма-
триваются ролевые концепции командообразования, программно-ролевой 
подход, модель управленческих ролей и другие подходы, позволяющие 
выделить главное место формированию ролевой структуры команды в сис-
теме мер повышения эффективности командной деятельности.

Ключевые слова: командообразование, командные роли, командное 
взаимодействие, ролевая концепция, ролевая структура команды.

Застосування командного підходу в управлінні вимагає 
створення ефективної команди, як середовища консолідова-
ної та злагодженої праці, оптимального використання ресур-
сів та можливостей її учасників, їх професійного та особистіс-
ного зростання.

Вітчизняна і зарубіжна наука продукує великий спектр 
теоретико-практичних підходів до проблеми командотво-
рення, проте, попри значний інтерес до пошуку та впрова-
дження у його практику дієвих та оптимальних технологій, 
відкритим залишається питання вибору ефективного підхо-
ду до створення команди, підходу який забезпечуватиме ви-
сокий рівень продуктивності командної діяльності протягом 
усього періоду її функціонування.
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Діяльність кожної команди безпосередньо узгоджується з 
вимогами організації, стратегіями та планами її розвитку, а 
отже основною метою створення ефективної команди є фор-
мування та розвиток таких складових командної діяльності, 
які могли б сприяти зростанню її ефективності. Мова йде про 
рольову структуру команди, систему лідерства та керівни-
цтва, особливості міжособистісних стосунків між її учасника-
ми,  їх особистісні характеристики. 

Стаття має на меті здійснення короткого огляду рольо-
вих концепцій командотворення, визначення місця рольової 
структури команди у системі заходів підвищення ефектив-
ності командної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Ефективна робота в ко-
манді передбачає не тільки фахову підготовку до її виконан-
ня, а також вміння налагоджувати міжсуб`єктну взаємодію 
з іншими її учасниками. Командна діяльність є досить спе-
цифічним видом виконання поставлених завдань, оскільки 
шлях до їх реалізації залежить від кожного з її учасників. 
Постає потреба у концептуальних інструментах для розу-
міння унікальності внеску кожного учасника команди у її 
діяльність. Одним із способів визначення ефективності ді-
яльності кожного члена команди є визначення соціально-
психологічної ролі, яку він виконує в команді, системи його 
функцій у командному середовищі. Роль, за визначенням 
Г. Стюарта [13], це сукупність цілеспрямованих та пов’язаних 
між собою поведінкових актів людини у конкретній ситуації. 
На переконання І. Сандстрома та колег [14] командні ролі 
є головною особливістю групи, що об’єднана виконанням 
спільної діяльності та фундаментальною складовою її ефек-
тивності.

Знання та уміння оптимальним чином використовувати 
рольову структуру команди є сильним та ефективним ін-
струментом досягнення поставлених організацією цілей та 
управління людськими ресурсами.

Однією з найпопулярніших серед моделей командотво-
рення є концепція командних ролей  Р. Белбіна [3]. В осно-
ву створення ефективної команди покладена ідея представ-
лення учасниками команди необхідного набору командних 
ролей. 

Набір командних ролей за Р. Белбіном передбачає у сво-
єму складі ролі: «реалізатора», який втілює ідеї у життя; 
«контролера», завданням якого є вберегти команду від мож-
ливих помилок та досягти кращого результату з усіх мож-
ливих; «ведучого», що розподіляє завдання, делегує повно-
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важення, несе відповідальність за роботу команди; «мотива-
тора», який є ініціатором різних заходів, в тому числі тих, що 
здатні відірвати команду від рутини та зорієнтувати в більш 
продуктивний темп; «аналітика», що оцінює конкуруючі про-
позиції, та передбачає подальший хід розвитку подій; «гене-
ратора ідей», який ініціює нові проекти, шляхи розвитку по-
ставлених завдань; «розвідувача», завданням якого є пошук 
нових ідей та ресурсів, налагодження потрібних контактів, 
ведення переговорів.

На думку Р. Белбіна, команда потребує виконавців біль-
шості ролей, однак принцип створення ефективної команди 
може забезпечуватись тим, що кожен член команди бере на 
себе функції більше, ніж однієї ролі. Головним у ефективно-
му командотворенні залишається баланс ролей у конкретній 
ситуації.

В межах цього підходу Р. Белбіним розроблений діагнос-
тичний інструментарій для визначення тієї командної ролі, 
яка найбільше підходить конкретній людині. Ця модель до-
зволяє давати розгорнуті індивідуальні рекомендації щодо 
розвитку власного командного потенціалу у майбутньому.

Орієнтуючись на категоріальний апарат концепції 
Р. Белбіна, М. Геллертом та К. Новаком [4] була створена 
нова модель командних ролей, кількість яких була скороче-
на до шести (з восьми запропонованих Р. Белбіном). Зокрема, 
це ролі «адміністратора» (модератора); «організатора» (коор-
динатора); «креативного генератора ідей» (мозкового цен-
тру); «диспетчера» (забезпечення зв’язку); трудоголіка (душі 
команди); «деталізатора» (контролера).

Автори послуговувались тим, що у концепції Р. Белбіна 
частково дублюється зміст ролей, і виникає потреба ство-
рення абсолютно однозначних портретів рольових компе-
тенцій у роботі з командою. Головною відмінністю моделі 
М. Геллерта та К. Новака від моделі Р. Белбіна є той факт, 
що вона орієнтується не на реальних членів команди з їх ро-
льовими характеристиками, а на окремі продуктивні рольо-
ві аспекти, які мають бути представлені в будь-якій команді. 
Варто зауважити, що відсутність певної ролі в команді може 
суттєво послабити її ефективність так само, як і дублювання 
якогось рольового елементу.

Автори цієї концепції поділяють визначений ними список 
ролей на екстравертровані («генератор ідей», «диспетчер», 
«адміністратор») та інтравертровані («організатор», «трудого-
лік», «деталізатор»). Перша група – спрямована на зв’язки з 
оточенням команди, друга – на рішення командних завдань 
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в межах цієї команди. Метою такого поділу є створення тріа-
ди командних ролей, кожний компонент якої буде представ-
ляти пару утворену з однієї екстравертрованої ролі та однієї 
інтравертрованої. Наприклад: «генератор ідей» – «трудого-
лік»; «диспетчер – деталізатор»; «організатор – адміністра-
тор». Кожна з цих пар на різних етапах командної роботи 
здатна забезпечити необхідний баланс між зовнішнім та 
внутрішнім середовищем.

Оскільки, особливості рольової поведінки усіх членів ко-
манди є різними, це може бути причиною виникнення кон-
фліктних ситуацій. Тому, ключовим питанням є розуміння 
учасниками команди того, що  відмінності у їх поведінкових 
стратегіях не виступають перешкодою до ефективної спіль-
ної діяльності, а навпаки, є їх особливістю, передумовою до-
сягнення командою успіху. 

Концепція командних ролей також знаходить своє відо-
браження у працях І. Адізеса [1]. Головна ідея підходу по-
лягає в тому, щоб забезпечити результативність та ефек-
тивність системи управління в короткотривалій та довго-
тривалій перспективі існування організації. Для цього, 
вважає автор, необхідним є виконання учасниками команди 
чотирьох управлінських ролей, кожна з яких відповідає чо-
тирьом основним функціям, без яких неможливим є досяг-
нення організацією успіху. Зокрема, це ролі: «виробника», 
що контролює результативність виконання поставленого за-
вдання в короткотривалій перспективі; «адміністратора», що 
забезпечує дотримання правильної послідовності, інтенсив-
ності виконання поставленого завдання в короткотривалій 
перспективі; «підприємця» – завданням якого є визначення 
стратегічного напрямку розвитку команди в довготривалій 
перспективі; «інтегратора», який створює потрібну для про-
дуктивної, спільної, консолідованої праці в довготривалій 
перспективі атмосферу та систему цінностей.

На переконання автора, виконання кожної із ролей є не-
обхідною умовою досягнення командою успіху, а нестача або 
надлишок певної ролі – навпаки несприятливим чином ві-
добразиться на досягненні нею результату. Члени команди 
повинні доповнювати один одного тим, що мають різні пове-
дінкові стратегії та толерантно ставитись один до одного.

Оціночна модель ефективності командної взаємодії 
Ч. Маргерісона та Д. МакКенна [6] отримала назву «коле-
са команди Маргерісона-МакКенна». Така модель дозволяє 
створити ту командну структуру, що орієнтована на досяг-
нення чітко визначеної мети. Тобто, структура команди за-
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лежатиме від того, як команда буде використовуватись, для 
чого вона створюється. Як і в попередніх підходах до коман-
дотворення, в полі зору залишається проблема взаємозв’язку 
учасників команди, можливості доповнювати один одного, 
створювати збалансовану командну одиницю.

Автори розглядають функції, виконання яких є необхід-
ним для реалізації поставленої мети, зокрема: консульту-
вання, новаторство, стимулювання, розвиток, організація, 
виробництво, контроль, підтримка та зв'язок.

На основі визначених Ч. Маргерісоном та Д. МакКенном 
функцій виокремлюються командні ролі, ідентифікація яких 
відбувається на основі особистісних характеристик членів 
команди: роль «доповідача-консультанта» забезпечує збір 
та систематизацію потрібної інформації для інших учасни-
ків команди; «новатор-розробник»  відрізняється креатив-
ністю поглядів та рішень; «дослідник-промоутер» намага-
ється ініціювати перспективні зміни, мотивує та активізовує 
інших; «спеціаліст з оцінки та розвитку» втілює ініціативи 
та ідеї членів команди у життя;  «координатор-організатор» 
концентрується на виконанні поставлених завдань, ініціює 
прийняття рішень, планує роботу усієї команди, врегульо-
вує конфліктні ситуації; «спеціаліст з виконання завдань» 
забезпечує кваліфіковане виконання завдання, дотримуєть-
ся усіх поставлених вимог, орієнтується на чітку структуру у 
розподілі обов’язків; «інспектор-контролер» забезпечує моні-
торинг якості виконання поставлених завдань; «спеціаліст з 
підтримки досягнутого рівня» проявляє турботу про інших, 
звеличує командні принципи та цінності. Функцію зв’язку 
забезпечують представники усіх командних ролей з навичка-
ми активного слухання, готовності допомогти, управлінням 
взаємодією, розвинутої комунікації, організувати прийнят-
тя рішень та постановку цілей в групі, делегування повно-
важень та розподіл відповідальності, орієнтації на розвиток 
команди.

Особливістю представленої моделі є те, що вона є засобом 
впливу на команду, оскільки в межах провадження заходів, 
що спрямовані на збір інформації про команду, учасники 
команди проходять через етапи оцінки, обговорення, проек-
тування та планування власної діяльності. Це є запорукою 
розуміння того, які складові співпраці потрібно розвивати, а 
які на часі виконуються ефективно.

Концепція Маргерісона-МакКенна має структуру замкне-
ного циклу, а відтак найбільш вдалою є для використання у 
бізнес-процесах, які також мають циклічний характер. 

Голентовська О.С.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

150

Типологію із дещо більшого списку командних ролей (два-
дцяти семи) пропонують К. Бене і П. Шитс [11]. Дослідники 
розподілили весь репертуар ролей на три категорії – ролі 
завдань, що пов’язані зі змістом командної діяльності; ролі 
технічного забезпечення, що орієнтовані на оптимізацію 
процесу виконання поставленого завдання, пошук нових 
способів та прийомів; ролі для задоволення індивідуальних 
потреб учасників команди, що мають відношення до змісту 
завдань, над якими вони працюють.

Аналогічним чином Р. Белз та колеги [9] спробували кла-
сифікувати різні форми поведінки працівників у команді 
на дванадцять поведінкових категорій,  половина з яких  
відображає зміст командної діяльності, а інша половина  
соціально-емоційні стосунки.

Дослідження Д. Анкони і Д. Колдуелла [8] дозволили ви-
окремити чотири основні командні ролі, що автори іденти-
фікують як: роль «консула», що має представницькі функції; 
роль «координатора завдання», що узгоджує організаційні 
та технічні питання);  роль «розвідника», що відповідальний 
за огляд нової інформації та ідей; роль «охоронця», який за-
безпечує збереження інформації та результатів виконаної 
роботи. 

Д. Баррі [10] визначив чотири типи поведінки, що стосу-
ються керівництва командою: роль «лідера», до функцій яко-
го відноситься продукування нових і переконливих пропози-
цій щодо змісту командної діяльності; роль «організатора», 
який забезпечує порядок у процесі виконання командою по-
ставлених завдань; роль «модератора», що скоординовує ді-
яльність команди з організацією в цілому; роль «соціального 
керівника», що підтримує оптимальний рівень соціально-
психологічного клімату в команді, забезпечує психологічну 
підтримку. 

Аналіз рольової структури у командотворчих концепціях 
К. Бене та П. Шитса,  Д. Анкони і Д. Колдуелла, Д. Баррі, 
Р. Белбіна, Маргерісона-МакКенна та інших, що був здій-
снений Т. Мамфордом [12] з колегами дозволив виокреми-
ти 120 командних ролей, що їх виконують члени команди. 
Застосувавши технологію класифікації (Q-сортування), до-
слідниками було здійснено розподіл згаданої кількості ро-
лей у десять категорій, на основі їх семантичної подібнос-
ті між собою. Результати проведеного дослідження надали 
можливість сконструювати репертуар з 10 унікальних ролей: 
«підрядник» (структурує діяльність усіх членів команди, ор-
ганізовує та координує її дії, мотивує її членів до досягнення 
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командних цілей, підсумовує результати виконаних робіт та 
аналізує проблемні питання); «розробник» (розробляє стра-
тегію виконання завдання та структурує сам процес його ви-
конання командою, пропонує інноваційні та  творчі підходи 
до вирішення поставлених завдань); «помічник» (роз'яснює 
завдання учасникам команди, орієнтує їх на потрібні для 
його виконання ресурси, означує обов’язки як кожного члена 
команди, так і на команді в цілому);  «розпорядник» (забез-
печує виконання індивідуально-орієнтованих завдань у ко-
манді: розподіляє відповідальність за виконання поставле-
ного завдання, допомагає членам команди із вчасним його 
завершенням); «критик» (здійснює критичну оцінку вико-
наної командою роботи, вказує на її недоліки та прогалини, 
визначає слабкі місця отриманого результату); «кооператор» 
(узгоджує командні завдання та очікування від їх виконан-
ня  між членами команди, критично оцінює командні рішен-
ня з метою подальшої їх підтримки); «комунікатор» (створює 
сприятливе для співробітництва у команді середовище); «ка-
лібратор» (займається створенням нових командних норм, 
ініціює обговорення командою конфліктних ситуацій та су-
перечок, емоційного напруження, врегульовує їх, забезпечує 
між учасниками команди зворотній зв'язок); «консул» (забез-
печує обізнаність усіх членів команди про мету командної 
діяльності та потрібні для цього ресурси, представляє пер-
спективи досягнення командою успіху); «координатор» (за-
безпечує своєчасний зворотній зв'язок за виконанням коман-
дою поставленого завдання, координує зусилля членів своєї 
команди з іншими).

Утворений набір з десяти командних ролей Т. Мамфордом 
було розділено на три групи ролей: «ролі завдань», виконан-
ня яких забезпечує досягнення командою мети; «соціальні 
ролі», що підтримують сприятливе соціальне середовище в 
команді; «граничні ролі», скоординовують поведінку членів 
команди поза її середовищем.

Програмно-рольовий підхід М.Г. Ярошевського [7] розро-
блений для аналізу наукової діяльності, а поняття науково-
дослідницької ролі визначає місце дослідника у структурі 
дослідницького процесу. Наукова роль представляє собою 
специфічний набір дій в контексті наукової діяльності, що 
конкретний науковець виконує  в конкретній групі краще за 
інших, оскільки схильність до її виконання у нього вираже-
на яскравіше порівняно з іншими членами групи.

У переліку наукових ролей представлені: роль «генерато-
ра ідей», який продукує нові ідеї та шляхи рішення постав-
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леного завдання; роль «критика», що займається здійснен-
ням критичної оцінки і перевірки ідей, які з’являються у ко-
манді; роль «ерудита», завданням якого є забезпечити групу 
інформацією, яка є необхідною для нормальної організації 
колективного дослідницького процесу.

Наукові колективи, у складі яких відсутні представники 
хоча б однієї з базових науково-дослідних ролей, в цілому, є 
менш продуктивними порівняно з тими, що функціонують у 
повному їх складі. Адже, відсутність будь-якої з них означає 
вірогідну можливість прогалини у здійсненні дослідницько-
го процесу науковим колективом: нестача інформації, нових 
ініціатив або критичності та інше. Чим диференційованішою 
є рольова структура команди, тим продуктивніше вона пра-
цює. Сама рольова структура наукової групи формується в ре-
зультаті взаємодії рольових домагань її членів (науковці кон-
курують між собою з приводу виконання певної ролі), які обу-
мовлюються  безпосередньо їх особистісними властивостями. 

Одним із сучасних російських підходів до командотворен-
ня  є модель управлінських ролей Т.Ю. Базарова [2]. 

Для характеристики управлінського процесу автором ви-
значені чотири основні типи задач – управлінські, організа-
ційні, адміністративні та задачі керівництва, а також чоти-
ри командних ролі у відповідності до цих задач. Командні 
ролі у моделі Т.Ю. Базарова – це ролі «управлінця», завдан-
ням якого є визначення стратегічних напрямків розвитку 
організації та умов їх зміни; «організатора», який планує за-
ходи для досягнення цілей організації, з метою її розвитку; 
«адміністратора», який здійснює оперативне управління, 
підтримує функціонування бізнес-процесів і організаційної 
структури; «керівника», що спрямовує  потенціал учасників 
команди, врегульовує питання в контексті міжособистісної 
взаємодії. На переконання автора, ефективне функціону-
вання організації можливе, якщо на вищому рівні корпора-
тивного управління будуть представлені ролі управлінців та 
керівників, на середньому – адміністраторів та організато-
рів, на нижчому – керівників.

Модель управлінських ролей Т.Ю. Базарова дозволяє 
створити команду, яка здатна впоратися з різноманітними 
управлінськими завданнями, проте такий підхід не гаран-
тує сумісності членів команди, оскільки не враховує особли-
востей їх характеру.

В.В. Горбунова пропонує розрізнювати підходи до коман-
дотворення за їх спрямованістю на результат діяльності ко-
манди, а відповідно пошук оптимального шляху його досяг-
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нення; на самих учасників командної взаємодії та такі, що 
концентрують увагу як на результативності діяльності, так і 
на особливостях міжсуб`єктної взаємодії [5].

Проблема створення ефективної команди є ключовою 
у контексті результативного функціонування та розвитку 
будь-якої організації. Пріоритетним у цьому процесі є не 
лише рівень фахової підготовки учасників команди, а те, яку 
модель поведінки вони будуть демонструвати, яку командну 
роль будуть виконувати. Відтак, переважна більшість ко-
мандотворчих концепцій центруються на формуванні такої 
характеристики, яка могла б сприяти зростанню ефектив-
ності командної діяльності – рольової структури команди.

Висновки. Здійснений нами короткий огляд рольових 
концепцій командотворення дозволяє зробити декілька уза-
гальнень: застосування командного підходу в управлінні не 
є можливим без створення ефективної команди, що реалі-
зовуватиме цілі та завдання організації; аналіз основних 
теоретико-практичних підходів до проблеми командотворен-
ня дозволяє виокремити чільне місце формуванню рольової 
структури команди у системі заходів підвищення ефектив-
ності командної діяльності; репертуар командних ролей є 
фундаментальною складовою ефективності роботи команди, 
оскільки знання рольової структури команди і ситуацій, що 
регулюють її використання має вирішальне значення для 
того, щоб бути ефективним членом команди; перспективу 
подальших розвідок вбачаємо у вивченні засад успішності 
особистості у командній діяльності.
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The article analyzes the problem of teambuilding as an approach to 
formation and development an effective teams. To create an effective team, 
to help achieve by organization its goals, to consolidate and coordinate the 
work of its members, to use optimally its resources and opportunities, 
and lead to professional and personal growth. The process of an effective 
teambuilding focused on the comparison team’s capabilities with the 
organization’s requirements, strategies and plans for its development.

The author carried out a brief overview of a number of theoretical 
and practical approaches to the issue of teambuilding. In particular, 
considered the role concept of teambuilding, the program-role approach; 
the model of managerial roles and others.

Summarizes the results of a brief overview of the different approaches 
to the problem of teambuilding which allow to select the main place of 
formation the team role structure in the system of efficiency measures 
team activities. 

Keywords: teambuilding, the team development, team interaction, the 
role concept of teambuilding, team role structure


