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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктною командою» є:  

взаємодія в проєктної команді, особливості її формування, організації ефективної 

взаємодії та управління людським ресурсом. 

Метою вивчення дисципліни «Управління проєктною командою» є: сформувати у 

слухачів основи сучасної системи знань про шляхи, напрямки та можливості формування 

команди проєкту; основи організації ефективної діяльності команди та управління 

персоналом. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: «Економіка підприємства», «Стратегічний менеджмент та 

маркетинг», «Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання». 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни  тісно пов’язано з навчальними 

дисциплінами: «Управління проєктами та ризиками», «Стратегічний менеджмент та 

маркетинг», «Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

- принципів формування команди; 

- організаційних аспектів формування команди;  

- методів формування команди проєкту;  

- основних характеристики команди проєкту; 

- основних психологічні характеристики команди проєкту. 

2. Уміння: 

- формувати стратегію створення команди проєкту; 

- здійснювати кадрове планування команди; 

- організовувати процес залучення, відбору та оцінки персоналу; 

- планувати навчання та розвиток команди проєкту; 

- будувати системи мотивації та стимулювання персоналу. 

  3. Комунікація: 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  



- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1.  Особливості 

неформальних 

організаційних 

структур 

4 2 2    14 2 2     19 

2. Психологічні 

особливості 

командоутворювання 

8 4 4    14 2 2     19 

3. Організація 

проєктних команд 

6 2 4    14 2  2    19 

4. Особливості 

управління 

командою 

6 4 2    14 2  2    19 

5. Організаційна 

культура і 

ефективність роботи 

команди 

4 2 2    14       16 

6. Механізми впливу 

ефективного 

керівника 

4 2 2    14       16 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Особливості неформальних організаційних структур 

Поняття соціальної групи. Класифікація груп. Групові характеристики. Формальні 

групи (організації), їх типи і особливості. Характеристика груп за критерієм 

працездатності. Розвиток, механізм утворення формальних і неформальних  організацій. 

Поняття неформальних груп (організацій). Класифікація і характеристики неформальних 

груп. Чинники, що впливають на ефективність роботи групи. Психологічні аспекти 

формування формальної і неформальної організації. Соціально-психологічні особливості 

колективу. Соціометрія, психологічний клімат, сумісність, спрацьованість, ціннісні 



орієнтації. Основні способи управління колективом. Функції лідера і керівника. Значення 

лідера в управлінні організацією. 

 

Тема 2. Психологічні особливості командоутворювання 

Основні аспекти поняття "команда". Розвиток команди. Види груп, сформованих в 

команди. Етапи командоутворювання. Психологічні чинники командоутворювання. 

Процеси фази розпаду команди. Розподіл функціональних і командних ролей. Склад 

команди проєкту. 

 

Тема 3 Організація проєктних команд 

Планування. Процедури планування. Етапи планування діяльності. Визначення 

напрямів досягнення наміченої мети. Складання довгострокового плану. Оперативне 

календарне планування. Контроль виконання роботи в команді. Ситуаційний аналіз. Етапи 

ситуаційного аналізу. Принципи створення команди проєкту. Підходи до формування 

команди. Методи формування команди проєкту. Склад команди проєкту. Вимоги до 

менеджерів проєкту. Основні типи розподілу функцій в команді. Нормування діяльності. 

Командний стиль управління у великих і малих колективах. Ідея командних методів 

роботи. 

 

Тема 4. Особливості управління командою 

Механізми формування мотивів. Аналіз етапів процесу мотивації. Структура 

діяльності, потреба, мотив, мотивація, стимул, розвиток особистості. Мотивація в 

діяльності людини. Концепції мотивації. Концепція системи трудової мотивації.  

Мотивація на різних етапах проєкту. Стратегії підтримки мотивації. Основні 

принципи управління персоналом команди. Система управління персоналом проєкту, її 

параметри. Вимоги до менеджера по персоналу в команді проєкту. Аналіз проєктної 

команди як специфічного людського ресурсу. Особливості поведінки людини. Стратегія 

формування команди проєкту. Специфіка кадрового планування команди. Аналіз 

залучення, відбору і оцінки персоналу проєкту. Джерела залучення персоналу. Методики 

оцінки персоналу. Навчання і розвиток персоналу проєкту. Рекомендовані форми 

навчання. 

 

Тема 5. Організаційна культура і ефективність роботи команди. Механізми 

впливу ефективного керівника 

Організаційна культура: засадничі аспекти. Організаційний клімат. Склад 

організаційної культури. Команда як об'єкт управлінської діяльності. Типи управління 

командою. Зв'язок організаційних культур, управлінських форм і типів спільної 

діяльності. Засоби підтримки організаційної культури в команді. Типи обрядів компанії. 

Вплив організаційної культури на ефективність роботи компанії.  Ефективність роботи 

команд. Ефективність команди. Загальні чинники, що впливають на ефективність роботи 

команди. Психологічні і непсихологічні критерії ефективності діяльності команд. 

Причини неефективності роботи команд. Сумісність групових і індивідуальних очікувань 

керівника в процесі реалізації проєкту. Прийоми оптимізації роботи команд. Якості 

ефективної команди. Продуктивність ефективних команд. Оцінка ефективності команди. 

 

Тема 6. Механізми впливу ефективного керівника 

Теоретичні підходи до вивчення особи керівника. Особові особливості керівника 

проєктом як чинник сприйняття його підлеглими. Соціально-демографічні характеристики 

керівника як чинник сприйняття його підлеглими. Підлога керівника як чинник 

сприйняття підлеглими. Вік керівника як чинник сприйняття підлеглими. Здібності і 

навички ефективного керівника. Причини виникнення конфліктів в процесі роботи 

проєктних команд. Форми поведінки в конфлікті. Діагностика індивідуальної і групової 



конфліктності. Внутрішньоособові конфлікти. Способи врегулювання конфліктів. 

Профілактика конфліктів. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Особливості неформальних організаційних структур 

Тема 2. Психологічні особливості командоутворювання 

Тема 3 Організація проєктних команд 

Тема 4. Особливості управління командою 

Тема 5. Організаційна культура і ефективність роботи команди.  Механізми впливу 

ефективного керівника 

Тема 6. Механізми впливу ефективного керівника 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Управління проєктною командою» становить 88 

год для денної форми навчання і 112 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Управління проєктною командою»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 
 підготовка до семінарських занять;  
 виконання завдань, що винесені на самостійне опрацювання; 
 пошукова робота з електронними джерелами; 
 підготовка і написання рефератів; 
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./8 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання завдань, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за заданим 

планом 

31год./59год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 год./25год. 

6. Підготовка до підсумкового контролю 4 год./ 4год. 

7.  Підготовка і написання рефератів 20 год. /10 год. 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни 
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з 

тим   здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих 

науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за 

курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 
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