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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Формування 

проектної команди» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» 

спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Формування проектної 

команди»  взаємодія в проектній команді, особливості її формування, 

організації ефективної взаємодії та управління людським ресурсом. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Формування 

команди проекту» базується на гуманітарних і соціально-економічних 

дисциплінах, які вивчалися студентами раніше. 

Знання з дисципліни «Формування команди проекту» застосовуються при 

вивченні навчальних дисциплін «Динамічне лідерство». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Формування та розвиток команди проекту 

2.  Організація ефективної взаємодії команди проекту 

3. Управління командою проекту 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Сформувати у слухачів основи сучасної системи знань про шляхи, 

напрямки та можливості формування команди проекту; засади організації 

ефективної діяльності команди та управління персоналом. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування команди 

проекту» є: 

формування у слухачів представлення про особливості взаємодії 

людей в команді проекту;  

представити сучасні технології та підходи до  вибору моделі 

проектної команди ; 

формування навичок управління командою проекту в різних аспектах 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

 основні поняття формування та розвитку проектної команди;  

 проблеми формування проектної команди; 

 необхідність формування проектної команди;  

 принципи формування команди; 

 організаційні аспекти формування команди;  

 методи формування команди проекту;  

 основні характеристики команди проекту; 

 основні психологічні характеристики команди проекту. 

 



вміти: 

- формувати стратегію створення команди проекту; 

- проводити кадрове планування команди; 

- організовувати процес залучення, відбору та оцінки персоналу; 

- планувати  навчання та розвиток команди проекту; 

- будувати системи  мотивації та стимулювання персоналу 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.   

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Формування та розвиток команди проекту 

 

Тема№ 1. «Загальне визначення проектної команди, основні поняття» 

1. Вступ до навчальної дисципліни. 

2. Основні поняття формування та розвитку проектної команди. 

3. Необхідність формування проектної команди. 

4. Проблеми формування проектної команди. 

 

Тема№ 2. «Керівник та команда проекту» 

1. Роль, задачі та функції керівника проекту. Діяльність по управлінню 

командою проекту.  

2. Основні характеристики команди проекту. Класифікація типів 

команд.  

3. Функції учасників команди проекту. 

4. Умови ефективної роботи команди проекту. 

 

Тема№ 3. «Організаційні аспекти формування команди» 

1.  Основні підходи до формування команди проекту 

2. Формування проектної команди для проекту, що стартує «з нуля» 

3. Формування проектної команди для проекту, що діє на базі діючого 

підприємства 

 

Тема№ 4. «Стратегії формування команди проекту» 

 

 

Змістовий модуль 2.  Організація ефективної взаємодії команди проекту 

Тема№ 5. «Технологія організації спільної діяльності команди 

проекту» 

1. Організаційна культура команди.  

2. Організація нарад та переговорів. 

3. Типи взаємодії. 

4. Розповсюдження інформації. 



5. Звітність по ефективності виконання проекту. 

6. Організація взаємодії в проекті. 

 

Тема№ 6. «Прийнятття управлінських рішень» 

 

1. Види управлінських рішень 

2. Технологія прийняття управлінського рішення в команді 

 

Змістовий модуль 3.  Управління командою проекту 

 

Тема№ 7. Основні принципи управління персоналом. Кількісне та 

якісне планування команди 

1. Основні принципи управління персоналом  

2. Кількісне та якісне планування команди. 

3.      Складання карт компетенції, посадових інструкцій. 

4. Специфіка команди проекту як ресурсу. 

 

Тема№8. Навчання та розвиток персоналу проекту. Мотивація та 

стимулювання персоналу. Групова мотивація. 

1. Вивчення базових концепцій мотивації (змістовні та процесуальні)  

2. Вивчення базових видів стимулювання 

3.      Вивчення базових типів мотивації 

4. Огляд концепції мотивації за В.І. Герчіковим 

 

ТЕМА №9. Основні психологічні характеристики команди проекту. 

 

ТЕМА №10. Стратегії управління конфліктами, що виникають при 

роботі над проектами 

1. Основні психологічні характеристики команди проекту. 

2. Основні причини конфліктів, стратегії управління проектами. 

3. Управління конфліктами, що виникають при роботі над проектами. 

4. Стимулювання конфліктів. 

5. Розв’язання структурних конфліктів. 

6. Методи розв’язання міжособових конфліктів. 

7. Стратегії управління конфліктами, що виникають при роботі над 

проектами. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 3 семестрі для слухачів 

денної форми навчання  для слухачів заочної форми навчання 2 року навчання.  

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 

100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за 

результатами поточного і підсумкового (при необхідності) контролю. Завдання 

поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів практичних 

занять.  

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками здійснюється на практичних заняттях у формі 

контролю роботи в малих групах (захист групової роботи).  

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового тестування 

слухачів шляхом відповіді на визначені питання протягом 60 хвилин. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою відповідно до числа 

правильних відповідей.  

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  
В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні підсумкового 

контролю при отриманні іспиту. 


