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Franklin Equipment Ltd (FEL) зі штаб-квартирою і основними виробничими 

потужностями, розташованими у Сен Джон, Нью-Брансвік, була заснована 75 років 

тому і займається виготовленням і складанням великих машин для будівельного 

бізнесу в Канаді в Maritime Provinces. Багато років виробничі лінії були стратегічно 

орієнтовані на створення каменедробильного обладнання для будівництва і 

високошвидкісних автомагістралей, а також для інших галузей, де потрібно дроблення 

гірських порід. В даний час FEL проектує, виготовляє і збирає стаціонарні та 

пересувні каменедробильні установки, а також забезпечує технічне обслуговування 

свого обладнання і устаткування своїх конкурентів. 

Ще з 1970-х FEL почала виходити за межі свого ринку в Maritime Provinces на 

загальний ринок Канади. В даний час у неї кілька офісів і виробничих підприємств по 

всій країні. Нещодавно FEL зробила узгоджені дії щодо виходу на міжнародний 

ринок. 

Минулого місяця FEL підписала контракт на проектування і будівництво гірничо-

переробного підприємства в Абу-Дабі. Чарльз Гейтенбі підписав цей контракт і став 

менеджером цього проекту. Проект розглядають як велику удачу, так як FEL протягом 

довгого часу намагалася вийти на ринок цього регіону, але їй ніяк не вдавалося 

пояснити замовникам, що FEL – канадська, а не американська фірма. Клієнти в цьому 

регіоні вважають, що все північноамериканські постачальники – це постачальники з 

США, і неохоче користуються їх послугами з політичних міркувань. 

Проект такого масштабу зазвичай починається з відбору команди, відповідальних за 

різні аспекти проектування, виготовлення, доставки та установки продукту. Відбір 

учасників дуже важливий, оскільки проектування і виготовлення продукту багато в 

чому залежить від конкретних потреб клієнта. Наприклад, місцевість, тип порід, 

погодні умови, міркування логістичного характеру створюють особливі завдання для 

всіх стадій проектування і експлуатації підприємства. А також ставлення до охорони 

навколишнього середовища і умови праці різні у різних замовників і в різних регіонах. 

Крім менеджера проекту, над проектом працюють головний проектувальник; 

керуючий по експлуатації, який управляє виготовленням та складанням на місці, 

бухгалтер, який відповідає за фінансові та кошторисні питання. Щоб робочий об'єкт 

був зданий вчасно і в рамках кошторису, всі ці фахівці повинні злагоджено 

працювати. Так як міжнародні контракти часто ставлять умову, щоб FEL 

використовувала місцевих фахівців для будівництва підприємства і готувала їх для 

подальшої роботи на підприємстві, в проектну команду включають фахівця з 

людських ресурсів. У такому випадку цей фахівець повинен розбиратися в тонкощах 

технічних специфікацій і використовувати свої знання для розробки методів відбору і 

оцінки конкретних навчальних цілей. Він також повинен розбиратися в трудовому 

законодавстві країни-замовника. 



FEL розподіляє працівників до проектних команд на основі їх кваліфікації і 

можливості займатися розробкою конкретного проекту з урахуванням їх інших 

обов'язків. Зазвичай це означає, що будуть обрані ті працівники, які не завантажені 

роботою над іншими проектами. Наприклад, працівник, який закінчує один проект, 

швидше за все, отримає призначення в наступну проектну команду. Менеджер 

проекту, як правило, не вирішує, хто буде працювати в його команді. 

Гейтенбі призначили менеджером проекту, так як це він уклав угоду про «Проект 

Абу-Дабі» і встановив хороші робочі відносини з замовником в Абу-Дабі. Гейтенбі 

успішно керував кількома подібними проектами. Інші менеджери, які отримали 

призначення на розробку «Проекту Абу-Дабі»:  

Білл Ренкінс, чудовий інженер-проектувальник,  

Роб Перрі, фахівець з експлуатації, також відповідальний за виготовлення і 

установку,  

Елейн Брудер, фахівець з фінансів та бухобліку,  

Сем Стоунбрейкер, спеціаліст з людських ресурсів.  

Кожен з них має великий досвід роботи над проектами. 

Кілька років тому FEL почала звертатися за консультаціями в консалтингові фірми, 

щоб організувати більш ефективну роботу своїх проектних команд. Минулого місяця з 

однієї з цих фірм на роботу в FEL на посаду консультанта організації перейшов Карл 

Джоуб. Деякі менеджери, включаючи Гейтенбі, настільки високо оцінюють 

кваліфікацію Джоуба, що переконали топ-менеджмент FEL в необхідності запросити 

на роботу постійного внутрішнього консультанта. Джоуб був очевидною 

кандидатурою. 

Так як Гейтенбі зіграв основну роль в запрошенні Джоуба на роботу в FEL, він радів 

можливості скористатися знаннями Джоуба для створення високоефективної команди 

«Проект Абу-Дабі». Він дуже пишався тим. що уклав цей контракт, і чекав, що його 

призначать керівником проекту. Він також знав, що успіх проекту зіграє ключову роль 

в його кар'єрі. 

Гейтенбі зізнався Джоуба: «Цей проект дуже важливий для FEL і особисто для 

мене. Мені дуже потрібна ваша допомога у створенні високоефективної команди, 

здатної досягти мети і укластися в кошторис. Я бачив, що ви робили з командами на 

інших проектах, я сподіваюся, що ви зробите те ж саме для «Проекту Абу-Дабі». Якщо 

ви мені допоможете, то я теж про вас не забуду». 

Джоуб змалював Гейтенбі план дій. Спочатку він поговорить з кожним членом 

команди окремо, щоб з'ясувати їхню думку один про одного, про плюси і мінуси 

участі в даному проекті. Потім будуть проведені загальні збори, на яких інформація, 

отримана з особистих бесід буде використана для створення вигляду команди і 

спільного бачення. 

Спочатку Джоуб розмовляв з Брудер. Вона висловила сумнів щодо успіху проекту. 

Вона неохоче відповідала на його питання, і Джоуб не міг зрозуміти, чому. Правда, 

вона зізналася, що очікує перевитрат кошторису за багатьма пунктами і відставання 



від графіка по багатьом операціям. Так як вона не була знайома з Джоубом, вона не 

захотіла назвати конкретні труднощі. Хоча вона про це прямо і не сказала, Джоуб 

зрозумів, що вона не хоче брати участь в «Проекті Абу-Дабі». Джоуб гадав, що це 

може означати.  

Наступним був Перрі, фахівець з експлуатації. Він працював в FEL вже 15 років і 

відразу заявив: «З цим проектом нічого не вийде. Не розумію, чому мене постійно 

призначають на один проект з Ренкінсом. Ми не можемо працювати разом, і ми 

терпіти один одного не можемо. Я його відразу не злюбив. Він постійно говорить, як 

треба працювати. Я знаю, що у нього освіта краща, ніж у мене, і що він дійсно 

розумний. Але я теж розумний і я добре працюю. Нехай Ренкінс не робить з мене 

ідіота тільки тому, що у мене немає наукового ступеня. Скажу вам чесно, Ренкінс 

працює у нас всього 5 років, але це він винен в моїй проблемі з алкоголем і в тому, що 

я розлучився через це. Я розлучився рік тому і це вина Ренкінса ». 

Далі Джоуб розмовляв з Ренкінсом, який заявив: «Мені все одно. що ви робите. Ми 

з Перрі просто не зможемо працювати разом. Протягом наступних дев'яти місяців 

роботи над проектом ми просто повбиваємо один одного. З першого дня моєї роботи в 

FEL Перрі мене ненавидить і робить все, щоб саботувати мої проекти. Нас зазвичай 

турбує те, що клієнти можуть вносити зміни в свої вимоги; тут цим буде займатися 

фахівець з виготовлення і експлуатації. Перрі ставить під сумнів все, що я роблю, 

вносить власні зміни в мої проекти, і це завжди гірше того, що я пропоную. Він 

абсолютно некерований. Клянуся, він ночами не спить і думає, як би зіпсувати мої 

креслення. Ні з одним іншим менеджером у мене немає таких проблем ». 

Після всіх цих одкровень Джоуб був збентежений і не знав, чого чекати від зустрічі 

зі Стоунбрейкером. Однак той був цілком оптимістичний: «Мені подобаються 

міжнародні проекти, так як можна поїхати за кордон, познайомитися з іншою 

культурою. З нетерпінням чекаю початку робіт » 

Коли Джоуб запитав Стоунбрейкера про здатність різних членів команди працювати 

разом, той відповів: «Ніяких проблем. Ми і раніше працювали разом, і не було ніяких 

проблем. Звичайно. Перрі та Ренкінс бувало лаялися і ображалися один на одного. 

Ренкінс може бути зарозумілим, а Перрі - впертим, але завжди вдавалося вирішити 

конфлікт. Крім того, вони обидва відмінні професіонали. Вони будуть розсудливі ». 

Джоуб був в повному сум’ятті. За словами Гейтенбі, успіх проекту залежить від 

здатності Джоуба створити команду. Фахівець з фінансів не хоче брати участь в 

проекті. Інженер-проектувальник і фахівець з експлуатації зізнаються, що не 

переносять один одного, тому не можуть працювати разом. А спеціаліст з людських 

ресурсів, раніше вже працював над проектами з Перрі і Ренкінсом, прогнозує 

безхмарні відносини і відсутність проблем. 

Джоуб ще раз зустрівся з Гейтенбі. Перед тим як обговорити план зборів, 

присвячених створенню команди, він запитав Гейтенбі, що той думає про здатність 

членів його команди працювати разом. Гейтенбі погодився, що Перрі та Ренкінс 

ворогують, і додав: «Тому ми вас і запросили. Ваше завдання – зробити так, щоб 



ворожнеча між цими двома не завадила успішній роботі над «Проектом Абу-Дабі». 

Ваше завдання – змусити їх добре працювати один з одним. Виконуйте ». 

Зустріч закінчилася наступним діалогом: 

Джоуб: Чому ви думаєте, що Перрі та Ренкінс будуть нормально працювати один з 

одним, якщо згадати всю передісторію? Які стимули у них є для цього? 

Гейтенбі: Як вам відомо, FEL на початку кожного проекту вимагає офіційного 

узгодження цілей між менеджерами проектів і функціональними керуючими. Я вже 

все обговорив з Брудер, Стоунбрейкер, Перрі і Ренкінсом. У Перрі та Ренкінса є чіткі 

цілі, які показують, що вони повинні працювати разом і співпрацювати. 

Джоуб: Що буде, якщо вони не зможуть це виконати? 

Гейтенбі: Я вже обговорював це з начальством. Якщо через два місяці у мене буде 

враження, що Перрі та Ренкінс не можуть працювати разом, то Ренкінс будег 

звільнений. 

Джоуб: Перрі відомо від цього? 

Гейтенбі: Так. 

1. Оцініть критерії, за якими FEL відбирає працівників до проектних команд. Які 

позитивні результати дає такий підхід? Які проблеми в результаті виникають? 

2. Чому особливо важливо, щоб учасники команди могли добре працювати і 

ладнати один з одним на міжнародних проектах, таких як «Проект Абу-Дабі»? 

3. Обговоріть дилему, що стоїть перед Джоубом. Що Джоуб повинен 

порекомендувати Гейтенбі? 


