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ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ 

КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:  

знати:   специфіку формування команд -  розробників програмних додатків, особливості 

впливу професійних аспектів групової динаміки та комунікації всередині команди й 

вимоги до особистісних якостей спеціалістів з програмної інженерії, особливості 

організації робочого процесу і проблем управління та типовий розподіл ролей у 

динамічних групах розробників програмних додатків;  

вміти:  застосовувати засоби професійної комунікації під час роботи над проектом, 

навички ефективного використання методології групової динаміки, що забезпечує вищий 

моральний дух команди і приводить до підвищення продуктивності праці та дисципліни 

персоналу в команді розробників програмних додатків.  
 

Основні теоретичні положення 

 

1. Особливості управління командами розробників 

програмного забезпечення 

 

Сучасний програміст  має поєднувати акуратність 

бухгалтера з провінційністю розвідника, фантазію автора 

детективних романів з тверезою практичністю економіста, окрім 

цього, програміст повинен мати смак до колективної роботи, 

розуміти інтереси користувача тощо. 

 

Залежно від бізнес-вимог розробники об'єднуються в: 

 невеликі команди по 10 осіб або менше, 

 середні команди розробників програмного забезпечення мають від 11 до 50 

осіб,  

 дуже великі команди, які мають понад 50 осіб.  

 

Команди у різних ситуаціях вимагають особливі організаційні структури, різні 

розбиття програмних модулів для забезпечення бізнес-процесу та відмінні оснащення 

конфігурацій.  

Групи більшого розміру потребують ширшого професійного спілкування та значних 

організаційних витрат, а отже, мають більший ризик, ніж менші команди.  

Координація у межах невеликої Agile команди вирішується шляхом щоденних 

стендап-мітингів та раз на два тижні детального планування елементів комп'ютерної 

програми, а також розподіл завдань між учасниками групи розробників.  

Для середніх команд може знадобитися два рівні координації розробників 

програмного забезпечення stand-up meeting, і "scrum of scrum", а також мітинг 

детального планування з розподілом завдань всередині групи. 

Велика програма, організована в п'ять або більше підгруп, вимагає набагато 

більш складних організаційних структур для вирішення архітектурної еволюції, 

управління вимогами та питаннями узгодження між групами. Складності координації 



стратегії збільшують ризики команди на фатальне завершення бізнес-проекту, цим 

самим збільшуючи загальну складність у динамічній групі розробників програмного 

забезпечення.   

Використання методології групової динаміки Agile забезпечує вищий моральний дух 

команди, що призводить до підвищення продуктивності праці та дисципліни персоналу 

в команді розробників програмних додатків 

 

2. Віртуальна (розподілена) команда  
 

 Віртуальна команда (Eng. Geographically Dispersed Team - 

GDT) - це група людей, які спільно працюють з різних 

куточків країни або світу над одним проектом.  
 

Члени віртуальної команди спілкуються лише за допомогою 

електронних технологій і зустрічаються один з одним «в живу». 

Віртуальні команди дозволяють компаніям наймати найталановитіших фахівців, при 

цьому, не завдаючи їм незручність і не змінюючи їх місце проживання. 
 

Різновиди віртуальних робочих команд: 

 Мережеві команди - команди, які складаються з учасників, що взаємодіють 

один з одним для досягнення загальних цілей. 

 Паралельні команди - команди, які використовуються для виконання 

спеціальних завдань або функцій, які звичайна організація не може або не 

бажає виконувати. 

 Робочі команди з розробки проектів або продуктів (проектні команди) - 

команди, які працюють над отриманим замовленням протягом певного, але 

досить тривалого часу (від шести місяців). 

 Сервісні команди - команди, які займаються супроводом і обслуговуванням 

основної діяльності організації. 

 Команди швидкого реагування - команди, обов'язок яких полягає у тому, 

щоб негайно реагувати на надзвичайні або ризиковані ситуації, сенсації та 

інші відхилення в розвитку подій від наміченого плану або прогнозу. 
 

Переваги віртуальної команди:  

• Можливість утримувати найбільші таланти в будь-якій точці світу. 

• Неймовірне різноманіття міжкультурних і глобальних думок. 

• Величезна економі. коштів на корпоративних відрядних витратах, коли вам 

необхідно доставити будь-кого з іншої географічної точки. 
 

Можливі дисфункції віртуальної команди:  

• низька індивідуальна причетність і рольова невизначеність 

• відсутність безпосередньої особистої взаємодії може послабити довіру, зв'язки 

між людьми, їх відповідальність 
 

Складові ефективної діяльності віртуальної робочої команди 

1. Підбір людей.  Дуже важливо, щоб член команди вмів іноді наступити на 

горло своїм власним амбіціям та «его» для того, щоб команда в цілому досягла 



поставленої задачі. Коли ви формуєте віртуальну команду, вам необхідно володіти 

упевненістю, що кожен член команди усвідомлює те значення, яке надають 

йому, і значення, яке надається всій команді в цілому.  

Успішні гравці розподілених команд мають деякі спільні риси:  

 хороші комунікативні навички,  

 високий емоційний інтелект,  

 вміння працювати самостійно,  

 стійка здатність розбиратися у плутанині 

 усвідомлення та чутливість до інших культур. 

2. Оптимальний розмір - найбільш ефективні розподілені команди є 

маленькими — менше 10 людей.  Дослідження OnPoint Consulting  підтверджують 

це: із розподілених команд, вивчених фірмою, найгірше працювали ті, що 

складалися із 13 чи більше членів. Однією із причин цього є «соціальне коливання». 

Дослідження показують, що члени групи зменшують зусилля, коли вони 

почуваються менш відповідальними за результат. 

3. Ролі.  Найчастіше виділяють три рівні членів команди: основний, 

операційний та зовнішній.  

• Ядро складається з керівників, відповідальних за стратегію.  

• Операційна група керує та приймає рішення щодо щоденної роботи, але не 

вирішує більших питань, що розглядаються ядром.  

• І зовнішня мережа складається з тимчасових або неповних членів, які залучені 

до певного етапу проекту через їх спеціалізовану експертизу. 
4. Правильне керівництво. Команди будуються на довірі, на вірі в лідера.  

Заохочення відкритого діалогу — формування «обережної критики». Для 

кожного члена віртуальної робочої команди в першу чергу важливо те, як інші 

члени команди оцінюють його ділові якості. Для ефективної діяльності 

віртуальної робочої команди необхідне чітке формулювання мети, тобто 

бажаного кінцевого результату.  

5. Правильна технологія. Шукайте системи, які не потребують кодів 

доступу, але роблять запис автоматично або одним натисканням, а також 

полегшують або автоматизують транскрипцію. Найкращі системи навіть 

допомагають контролювати час, який кожна людина говорить, а не слухає. 

Дискусійні форуми або віртуальні командні кімнати. Програмне забезпечення, 

починаючи від Microsoft SharePoint до Moot, дозволяє членам команди презентувати 

питання усій групі, щоб колеги могли досліджувати або коментувати тоді, коли вони 

мають час. Коли платформи співпраці об’єднують всі описані вище елементи, вони 

стають центром командної діяльності, і їх використання приносить більшу 

ефективність, а не додаткову, зайву роботу. 
 

3. Комп'ютерна етика.    
 

 Комп’ютерна етика займається дослідженням поведінки 

людей, що використовують комп’ютер, на основі чого 

виробляються відповідні моральні приписи й своєрідні 

норми етики.  



На основі етичних стандартів, «Міжнародна федерація по інформаційним 

технологіям» порекомендувала прийняти кодекси комп’ютерної етики 

національним організаціям інших країн з урахуванням місцевих культурних і 

етичних традицій. Склад окремих кодексів розрізняється один від одного, але в їх 

основі лежить деякий інваріантний набір моральних установ: 

 «Десять заповідей комп'ютерної етики». 

1. Не використовуй комп'ютер на шкоду іншим людям. 

2. Не втручайся в роботу інших користувачів на комп'ютері або комп’ютерні 

мережі.  

3. Не користуйся файлами, не призначеними для вільного користування. 

4. Не використовуй комп'ютер для крадіжки. 

5. Не використовуй комп'ютер для лжесвідчення. 

6. Не копіюй і не використовуй програми, за які не сплатив. 

7. Не використовуй чужий комп'ютер без дозволу. 

8. Не привласнюй продукти чужої інтелектуальної діяльності. 

9. Думай про соціальні наслідки програми, яку ти написав.  

10. Використовуй комп'ютер свідомо і шанобливо по відношенню до інших. 
  

Принципи комп’ютерної етики 

 privacy (таємниця приватного життя) — право людини на автономію та 

свободу у приватному житті, право на захист від вторгнення в неї органів 

влади та інших людей; 

 property (приватна власність) — недоторканність приватної власності — 

основа майнового порядку в економіці. Слідування цьому принципу означає 

дотримання права власності на інформацію та норм авторського права; 

 accuracy (точність) — дотримання норм, зв’язаних з точним виконанням 

інструкцій щодо експлуатації систем та обробки інформації, чесним та 

соціально-відповідальним відношенням до своїх зобов’язань. 

 accessibility (доступність) — право громадян на інформацію, її доступність у 

будь який час та в будь якому місці. 
 

Кодекс розробників програмного забезпечення 
 не виробляти, не копіювати і не використовувати програмні і технічні засоби 

інформатики і телекомунікацій без дозволу (ліцензії власника/виготівника або 

правовласника) і не придбані на законних підставах; 

 не порушувати законодавство про охорону інтелектуальної власності і визнані 

норми авторського права на програмні засоби і бази даних; 

 не порушувати таємниці передачі повідомлень, не практикувати розкриття 

інформаційних систем і мереж передачі даних; 

 не використовувати найменування та абревіатури інших фірм, компаній і 

організацій без їх згоди. 
 

4. Хакерство. Хакерський рух в Україні 

 Ха кер (англ. Hacker) — особа, що намагається отримати несанкціонований 

доступ до комп'ютерних систем, як правило з метою отримання секретної 

інформації.  



 

Також на слензі вживається у значенні — досвідчений комп'ютерний програміст 

або користувач. 
 

Культура хакерів та відповідна філософія зароджується в Массачусетсьому 

технологічному інституті (МТІ) в 1950-тих та 60-тих. Термін хакерська етика 

вперше був використаний журналістом Стівеном Леві у його книжці 1984-го року, 

названої «Хакери: Герої комп’ютерної революції». Ключовими пунктами етики 

хакерів є доступ, свобода інформації та вдосконалення якості життя. 

Хакерська етика описується як "новий спосіб життя, з філософією, етикою та 

мрією". Елементи хакерської етики не були відкрито обговорюваними, вони скоріше 

були неявно прийняті з мовчазною згодою.Рух за вільне програмне забезпечення 

народився на початку 80-тих з послідовників хакерської етики. Його засновник, 

Річард Столмен, описується Стівеном Леві як "останній справжній хакер. 
 

 Хакерська етика - термін, що описує цінності та філософію, що є 

стандартом у спільноті хакерів. 
 

"Хакерська етика стосується відчуття того, що добре, а що погано, 

етичних ідей, що має ця спільнота людей - що знання повинні поширюватись 

серед інших людей, які можуть отримати від них користь, і що важливі 

ресурси повинні використовуватися, а не витрачатись марно."  

Річард Столлман 

 

Загальні принципи хакерської етики 

1. Необхідність ділитися з іншими 

2. Відкритість 

3. Децентралізація 

4. Вільний доступ до комп’ютерів 

5. Вдосконалення світу 

 

Умовами формування і розвитку хакерського руху в Україні є: 

— високий рівень безробіття серед випускників технічних вищих закладів 

освіти, де викладають поглиблені знання з комп'ютерного програмування; 

— невідповідність орієнтації при масовій підготовці спеціалістів у вищих 

навчальних технічних закладах сучасним суспільним ринковим економічним 

відносинам; 

— низький рівень правової культури населення щодо суспільної небезпеки 

комп'ютерних злочинів. 

Ідеї хакерського руху 

• Вся інформація повинна бути вільною 

• Не довіряй авторитету - пропагуй децентралізацію 

• Хакера потрібно судити за результатами його діяльності, а не за званням, 

віком, расою, статтю чи посадою 

• За допомогою комп’ютера можна творити красу й мистецтво 

• Комп’ютери можуть покращити життя 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ. 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Роль розміру і географічного рознесення команд в проектах різного типу.  

2. Характеристики віртуальних команд.  

3. Комп'ютерна етика: понятійне поле, основні проблеми, принципи.  

4. Хакерство, хакерська етика.  

5. Крос-культурна ділова взаємодія.  

6. Кращі HR-практики міжнародних і українських IT-компаній. 

7. Лідерство і менеджмент в програмної інженерії.  

8. Управління командою розробників. HR-аспекти в програмної інженерії.  

9. Психологічні типи і їх прояви при роботі команди розробників програмного 

забезпечення.  

10. Особливості когнітивної сфери учасників групи розробників програмного 

забезпечення.  

11. Підбір співробітників та мотивація в проектах  з розробки програмного 

забезпечення.   

12. Адаптація співробітників в проектах / компаніях з розробки програмного 

забезпечення.  

13. Особливості управління командами розробників програмного забезпечення.  

14. Комунікація в життєвому циклі проектів з розробки програмного забезпечення.  

15. Типологія клієнтів, що замовляють розробку програмного забезпечення.  

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ: 

 

1. Приклади групової динаміки і комунікацій у професійній 

практиці програмної інженерії  

2. Підбір, відбір, адаптація, мотивування, утримання, 

звільнення співробітників в проектах / компаніях з розробки 

програмного забезпечення  

3. Аналіз ефективності роботи віртуальних команд 

розробників програмного забезпечення  

4. Аналіз ефективності роботи географічно розподілених команд розробників 

програмного забезпечення  

5. Характерні проблеми і фактори ефективності і успіху віртуальних команд 

  



 

 

Уважно прочитайте пари суджень опитувальника. Якщо ви вважаєте, що будь-яке 

судження з пари вірно і відповідає вашому уявленню про себе та інших людей, то в 

банку відповідей навпроти номера судження відзначте ступінь вашої згоди з ним, 

використовуючи запропоновану шкалу. 

ТЕСТ 

1. Як ви думаєте, більшості людей можна довіряти чи у взаємодії з іншими 

потрібно дотримуватися обережності? 

   1.А. Більшості людей можна довіряти. 

   1.Б. У взаємодії з іншими потрібно дотримуватися обережності. 

2. Чи могли б ви сказати, що люди найчастіше прагнуть бути корисним іншим 

або вони думають тільки про себе? 

   2.А. Прагнуть бути корисними іншим. 

   2.Б. Думають тільки про себе. 

3. Як ви думаєте, більшість людей спробували б обдурити вас, якби їм випала 

така можливість, або вели б себе чесно? 

   3.А. Спробували б обдурити, якби їм випала така можливість. 

   3.Б. Вели б себе чесно. 
 

ОБРОБКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ 

Ключ до тесту 

Варіанти відповідей: 1А, 2А, 3Б - оцінюються в 1 бал, інші - в 0 балів. 

Інтерпретація результатів тесту 

• 1 бал і менше - низький показник довіри; 

• 2 бали - середній показник довіри; 

• 3 бали - високий показник довіри. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Підготовка 2х групових проектів та їхній захист: 

 Кращі HR-практики міжнародних і українських IT-компаній. 

 Особливості когнітивної сфери учасників групи розробників програмного 

забезпечення.  
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