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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної  

роботи становить – 10 % : 90 %.  

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи фахової компетенції 
(знань, практичних вмінь та навичок) щодо підходів, інструментів, механізмів, методів та 
моделей управління людськими ресурсами.  

Основні завдання навчальної дисципліни.  
Навчальна дисципліна «Управління проєктною командою» викладається у 

відповідності з основними теоретико-методологічними та практико-орієнтованими 
підходами, що склалися в сучасній науці управління.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування навичок критичного аналізу сучасних наукових концепцій, теорій і 
стандартів управління людськими ресурсами в проєктах; 

-  підвищення рівня управлінської компетенції через набуття фахової підготовки в 
сфері управління персоналом на різних стадіях життєвого циклу проєкту;  

- оволодіння методами, техніками та технологіями управління командою проєкту;  

- формування знань і навичок щодо прийняття управлінських рішень стосовно 
формування, розвитку команди проєкту, критичного мислення, основаних на сучасних 

наукових підходах та управлінської практики. 
Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей: 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних  

ЕСТS – 5 

Галузь знань:  
07 Управління та 

адміністрування  
 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
Освітньо-професійна 

програма:  

Управління проєктами 

Цикл обов’язкових компонентів 

Рік підготовки 

1 

Загальна кількість  

годин – 150 

  

Семестр 

1 

Рівень вищої освіти:  

другий  

 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

6 

Самостійна робота 

136 

Індивідуальні завдання 

Практичне індивідуальне завдання 

Вид контролю – екзамен 



 

 
 

ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді. 
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

В процесі вивчення навчальної дисципліни  здобувачі вищої освіти мають набути 
також певних спеціальних (фахових) компетентностей:  

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 
СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми. 
СК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 
СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

Програмні результати навчання: 

ПР 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті 

ПР 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 
з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

ПР 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктною 

командою» здобувачі вищої освіти повинні  

знати: 

− теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань формування проєктної 
команди; 

− основні принципи, інструменти, технології управління командою  проєкту; 

− характерні параметри та стандарти системи управління персоналом; 

− організаційні аспекти управління командою проєкту; 

− психологічні засади управління командою та конфліктами; 

− основні теоретичні та методичні підходи формування системи мотивації команди 
проєкту; 

− теоретичні підходи та практичні інструменти побудови системи моніторингу 
діяльності команди проєкту; 

− підходи щодо формування стратегії розвитку команди проєкту. 
уміти: 

− формувати ефективну команду проєкту - групу однодумців, об'єднаних спільними 
цілями; 

− виявляти та корегувати оптимальний набір ролей та функцій учасників команди 
проєкту; 

− розробляти посадові інструкції та професіограми для менеджера та учасників 
команди проєкту; 

− створювати оптимальну організаційну структуру проєктної команди; 

− ефективно взаємодіяти із стейкхолдерами проєкту; 

− налагоджувати бізнес-процеси  та комунікації зі взаємодії команди проєкту; 

− створювати ефективну систему управління персоналом на всіх етапах життєвого 
циклу проєкту; 

− формувати лідерські якості та реалізовувати їх в процесі управління персоналом; 

− будувати дієву систему мотивації команди проєкту; 



 

 
 

− здійснювати оцінювання, контроль та моніторинг діяльності команди проєкту; 

− розробляти плани, заходи з розвитку та навчання менеджера та членів команди 
проєкту; 

− виявляти причини та наслідки конфліктів, управляти ними; 

− виробляти особисту та групову стратегію управління проєктами; 

− приймати ефективні управлінські рішення. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

1. Поняття проєктної команди. 

Тенденції, що обумовлюють застосування командних методів  управління. Завдання 
командного менеджменту. Основні поняття і характеристики команди проєкту, її склад, 

структура, групові процеси. Характерні ознаки команди, етапи та методи її формування, 
розвитку, забезпечення функціонування. Стадії життєвого циклу проєктної команди. Основні 
принципи, цілі, методи управління проєктною командою. 

Типи проєктних команд. Крос-функціональна та крос-культурна інтеграція. 
Результати від крос-функціональної взаємодії. Стратегії створення та розвитку команди 

проєкту. 
 
2. Організаційні аспекти формування проєктної команди. 

Принципи формування організаційних структур проєктів. Формування ефективної 
організаційної структури. Графічна діаграма організаційної структури проєкту (OBS). 

Вимоги до ефективної організаційної структури (OBS) проєкту. Основні кроки для 
узгодження структури зі стратегією компанії (організації). 

Основні моделі організаційних структур. Критерії формування структур, 

департаментів. Різновиди організаційних структур. Функціональна структура. 
Характеристики функціональних організаційних структур. Проєктна організація. 

Характеристики проєктно-цільових організаційних структур. Матрична організація. 
Різновиди матричних структур: слабка матриця, збалансована і сильна. Порівняння 
організаційних структур управління проєктами.  

Функціональна структура проєктної команди. Правила формування функціональної 
структури. Соціальна структура команди. Поняття матриці розподілу робіт і відповідальності 

(RACI). Технологія побудова матриці RACI.  
Переваги і недоліки організаційних структур управління, критерії для прийняття 

рішень щодо вибору організаційної структури. 

 

3. Керівник та команда проєкту. 

Діяльність по управлінню командою проєкту. Роль, задачі та функції керівника 
проєктної команди. Керівництво та лідерство. Роль лідера в управлінні командою проєкту. 
Функції та ролі лідера в команді. Класифікація типів лідерів за Б. Паригіним та Л. 

Уманським. Неформальні лідери. Лідерські компетенції. Базові інструменти  лідера. 
Підходи до виділення стилів управління: підхід з точки зору особистих якостей, 

поведінковий підхід (стилі управління К. Левіна, Р. Блейка / Д. Мутона), ситуативний підхід 
(модель Ф. Фідлера, П. Херсі / К. Бланшара, Т. Мітчелла / Р. Хауса, Врума / Джаго), 
рольовий підхід (Р. Белбін). Стилі управління: авторитарний (автократичний, директивний), 

візіонерський (авторитетний), «лідерство, що служить», «управління швидкістю і темпами», 
«Laissez-Faire». 

 Кадрове планування проєкту. Кількісне та якісне планування команди. Функції 
членів команди проєкту. Складання карт компетенції, посадових інструкцій, професіограм. 



 

 
 

Побудова профілю команди. Психологічні особливості членів команди: соціонічний та 
рольовий підходи. Визначення ролей та призначення членів команди. Психологічна 

несумісність у команді: шляхи вирішення. 
 

4. Стратегії формування команди проєкту. 

Аналіз внутрішнього середовища організації (організаційний, виробничий, кадровий, 
маркетинговий та фінансовий блоки). Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища 

організації (аналіз впливу факторів макросередовища). Виявлення стейкхолдерів 
(зацікавлених сторін). Інструменти ідентифікації та оцінки впливу стейкхолдерів: матриця 

стейкхолдерів (ступінь впливу стейкхолдера /силу впливу стейкхолдера/стратегія взаємодії), 
модель А. Мендлоу (матриця «влада/інтерес»), матриця «влада/динамізм», модель Мітчелла, 
система показників відповідальності (модель ASC (Accountability Scorecard), карта 

зацікавлених сторін (Stakeholder’s Map). 
Роль місії і цілей організації (підприємства) при розробці стратегії формування 

команди. Планування та оцінка потреби в персоналі. Методи формування команди 
(teambuilding). Формування й розвиток навичок командної роботи (team skills). Формування 
командного духу (team spirit). Проблемні аспекти створення команд. Крива командної 

ефективності.  
 

5. Технології організації спільної діяльності команди проєкту. 

Організаційна культура команди. Зв'язок організаційних культур, управлінських форм 
і типів спільної діяльності. Засоби підтримки організаційної культури в команді. Типи 

обрядів компанії, що сприяють підвищенню рівня ефективності спільної діяльності. Вплив 
організаційної культури на ефективність роботи команди. Поняття синергізму спільної 

діяльності. 
Організація нарад та переговорів. Типи взаємодії в команді. Організація ефективної 

взаємодії в проєкті. Інструменти побудови та забезпечення ефективних комунікацій. 

Технології забезпечення ефективної взаємодії в команді (Kanban, Scrum). Ліквідація 
комунікативного бар’єру. 

Сутність «project office». Функції та призначення офісу управління проєктами. 
Організація офісу управління проєктами. Моделі офісу управління проєктами. 

Поняття «віртуальний офіс», «гібридний офіс» та «віртуальна команда», «гібридна 

команда». Віртуальний (гібридний) офіс проєкту як самостійна інфраструктура. Роль 
інформаційних та комунікаційних систем у віртуальному (гібридному) офісі проєкту. 

Особливості організації роботи, навчання та взаємодії членів команди в умовах віртуального 
(гібридного) офісу. 

 

6. Система мотивації в проєктній діяльності. 

Сутність мотивації як функції управління. Механізми формування мотивів. Модель 

мотивації поведінки персоналу. Класифікація систем мотивації.  
Базові концепції мотивації (змістовні та процесуальні). Змістовні теорії мотивації 

(теорії Туган-Барановського, А. Маслоу, Алдерфера, Герцберга, МакКлеланда). Процесійні 

теорії мотивації (теорії Врума, Адамса, Портера-Лоулера). Базові види стимулювання. Базові 
типи мотивації. 

Мотивація на різних етапах проєкту. Стратегії підтримки мотивації.  
 
7. Управління конфліктами в проєктній команді. 

Конфлікти та причини їх виникнення. Соціокультурні аспекти особистості, 
неформальна культура та цінності організації як джерело конфліктних ситуацій . Види та 



 

 
 

стадії протікання конфліктів. Управління конфліктами. Стимулювання конфліктів. Стратегії 
управління конфліктами. 

Стратегії поведінки в конфлікті. Діагностика індивідуальної і групової конфліктності. 
Методи вирішення конфліктів. Методи (засоби, заходи, техніки) попередження конфліктів. 

Стрес як наслідок конфлікту. Методи боротьби із синдромом вигорання. Методи подолання 
стресів. Відновлення командного середовища після конфлікту. 

 

8. Моніторинг та контроль діяльності проєктної команди. 

Поняття моніторингу та основ побудови його системи. Цілі, завдання, програма та 

показники моніторингу.  
Системи оцінювання проєктних команд. Методи оцінювання проєктних команд. 

Система КРІ та її вплив на винагороду персоналу.  

Процес моніторингу та контролю діяльності проєктної команди. Розробка та 
організація системи звітності членів проєктної команди. 

 
  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усього 
у тому числі 

л практ. с/р 

Тема 1.  

 
Поняття проєктної команди 15   15 

Тема 2.  

 
Організаційні аспекти формування проєктної 
команди 

20 2  18 

Тема 3.  
 

Керівник та команда проєкту 20  2 18 

Тема 4.  Стратегії формування команди проєкту 20 2  18 

Тема 5.  

 
Технології організації спільної діяльності команди 
проєкту 

20 2 2 16 

Тема 6.  
 

Система мотивації в проєктній діяльності 15   15 

Тема 7.  
 

Управління конфліктами в проєктній команді 20 2  18 

Тема 8.  
 

Моніторинг та контроль діяльності проєктної 
команди 

20  2 18 

Разом  150 8 6 136 

 

5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Організаційні аспекти формування проєктної команди 2 

2 Стратегії формування команди проєкту 2 

3 Технології організації спільної діяльності команди проєкту 2 

4 Управління конфліктами в проєктній команді 2 

 Всього 8 



 

 
 

Плани лекційних занять 

 

1. Організаційні аспекти формування проєктної команди 

1. Принципи та технології формування організаційних структур проєктів. 

2. Основні моделі організаційних структур та їх характеристика. 
3. Поняття матриці розподілу робіт і відповідальності (RACI). Технологія побудова 

матриці RACI. 

4. Переваги і недоліки організаційних структур управління, критерії для прийняття рішень 
щодо вибору організаційної структури. 

 
2. Стратегії формування команди проєкту 

1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ організації. 

2. Виявлення стейкхолдерів (зацікавлених сторін). Інструменти ідентифікації та оцінки 
впливу стейкхолдерів. 

3. Планування та оцінка потреби в персоналі. 
4. Методи формування команди (teambuilding). Формування й розвиток навичок 

командної роботи (team skills). Формування командного духу (team spirit). 

 
3. Технології організації спільної діяльності команди проєкту 

1.Поняття організаційної культури команди. 
2. Поняття взаємодії в команді, типи, інструменти, технології забезпечення ефективної 

взаємодії в команді. 

3. Сутність «project office», його функції та моделі. 
4. Поняття «віртуальний офіс», «гібридний офіс» та «віртуальна команда», «гібридна 

команда» та особливості організації роботи, навчання та взаємодії членів команди в умовах 
віртуального (гібридного) офісу. 

 

4. Управління конфліктами в проєктній команді 

1. Конфлікти, причини їх виникнення та стадії управління ними. 

2. Стратегії управління конфліктами. 
3. Стратегії поведінки в конфлікті. Діагностика індивідуальної і групової конфліктності.  
4. Методи вирішення конфліктів. Методи (засоби, заходи, техніки) попередження 

конфліктів. 
5. Стрес як наслідок конфлікту. Методи боротьби із синдромом вигорання. Методи 

подолання стресів. 
 

6. Теми та зміст практичних занять 

Практичні заняття мають на меті розвиток навичок командоутворення та управління 

людськими ресурсами на всіх стадіях життєвого циклу проєкту, формування вміння 
будувати ефективну команду, систему її комунікації та мотивації, управляти конфліктами,  

оволодіти практичними навичками організації нарад та переговорів, сучасними технологіями 
організації спільної діяльності команди проєкту та моніторингу їїдіяльності, формулювати та 
відстоювати свою позицію, делегувати повноваження. 

Тема 1. Керівник та команда проєкту 
Тема 2. Технології організації спільної діяльності команди проєкту 

Тема 3. Моніторинг та контроль діяльності проєктної команди 
 



 

 
 

Готуючись до практичного заняття, здобувач вищої освіти повинен покладатися на 
зміст дисципліни, засвоїти відповідний обсяг матеріалу, використовуючи методичні 

матеріали, рекомендовану, довідкову та навчальну літературу до тем практичних занять. 
 

№ з/п Теми практичних 

занять 
Зміст 

практичних занять 
Форма 

контролю 
Кіл. 

год. 

1 Тема 1. Керівник та 
команда проєкту 

1 Керівництво та лідерство. Роль лідера в 
управлінні командою проєкту.  
2. Неформальні лідери. Лідерські компетенції. 
Базові інструменти лідера.  
3. Підходи до виділення стилів управління.  
4. Рольовий підхід у командоутворенні (Р. 
Белбін).  
5. Сучасні стилі управління. 

6. Побудова профілю команди. 

Оцінювання 
результатів роботи 
в групах, виконання 

тесту Белбіна та 
обговорення його 

результатів. 

2 

2 Тема 2. Технології 
організації спільної 
діяльності команди 
проєкту 

1. Засоби підтримки організаційної культури в 
команді.  
2. Типи обрядів компанії, що сприяють 
підвищенню рівня ефективності спільної 
діяльності. 
3. Організація ефективної взаємодії в проєкті. 
4. Технології забезпечення ефективної 
взаємодії в команді (Kanban, Scrum). 
5. Інформаційні та комунікаційні системи у 
віртуальному (гібридному) офісі проєкту. 
6. Особливості організації роботи, навчання та 
взаємодії членів команди в умовах віртуального 
(гібридного) офісу. 

Оцінювання 
результатів роботи 

в групах та 
виконання 

практичних вправ, 
ситуаційних 

завдань. 
 

 

2 

3 Тема 3. Моніторинг та 
контроль діяльності 
проєктної команди 

1. Поняття моніторингу та основ побудови його 
системи.  
2. Цілі, завдання, програма та показники 
моніторингу..  
3. Системи оцінювання проєктних команд.  
4 Методи оцінювання проєктних команд.  
5. Система КРІ та її вплив на винагороду 
персоналу.  
6. Процес моніторингу та контролю діяльності 
проєктної команди. 

Оцінювання 
реферативних 

повідомлень та 
участі у групових 

дискусіях. 

2 

Разом 6 

 

7. Самостійна робота 
№ Назва теми Кіл. год. 

1 Поняття проєктної команди 15 

2 Організаційні аспекти формування проєктної команди 18 

3 Керівник та команда проєкту 18 

4 Стратегії формування команди проєкту 18 

5 Технології організації спільної діяльності команди проєкту 16 

6 Система мотивації в проєктній діяльності 15 

7 Управління конфліктами в проєктній команді 18 

8 Моніторинг та контроль діяльності проєктної команди 18 

Разом 136 



 

 
 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Рекомендації для самостійного опрацювання літератури 

 

Провідною вимогою до вивчення навчальної дисципліни «Управління командою 
проєкту» є формування навичок щодо самостійної роботи з матеріалами трьох основних 
видів: 

1). з науковими публікаціями на предмет виявлення в них структур категоріальної 
природи (категоріальних схем, систем категорій, принципів та стандартів), які дозволяють 

оволодіти теоретико-методологічними засадами управління людськими ресурсами в 
проєктах; 

2). з науково-дослідними, практичними матеріалами щодо їх узагальнення та 

інтерпретації з наступним аналізом сучасного стану та проблематики загальної для 
проєктного менеджменту методології; 

3). із інформаційно-прикладними пакетами, додатками, програмами, тренінгами, 
практичними вправами, коучинговими технологіями, що дозволяють опанувати сучасні 
інструменти управління командою проєкту. 

 

Питання поточного контролю  

з навчальної дисципліни «Управління командою проєкту» 

 
1. Основні поняття і характеристики команди проєкту, її склад, структура, 

групові процеси.  
2. Характерні ознаки команди, етапи та методи її формування, розвитку, 

забезпечення функціонування. 
3. Стадії життєвого циклу проєктної команди. 
4. Основні принципи, цілі, методи управління проєктною командою. 

5. Типи проєктних команд. 
6. Стратегії створення та розвитку команди проєкту. 

7. Принципи формування організаційних структур проєктів . 
8. Основні кроки для узгодження структури зі стратегією компанії (організації). 
9. Основні моделі організаційних структур. 

10. Характеристики функціональних організаційних структур. 
11. Характеристики проєктно-цільових організаційних структур. 

12. Матрична організація. Різновиди матричних структур. 
13. Функціональна структура проєктної команди. Правила формування 

функціональної структури. Соціальна структура команди. 

14. Поняття матриці розподілу робіт і відповідальності (RACI). Технологія 
побудова матриці RACI. 

15. Переваги і недоліки організаційних структур управління, критерії для 
прийняття рішень щодо вибору організаційної структури. 

16. Діяльність по управлінню командою проєкту. Роль, задачі та функції керівника 

проєктної команди. 
17. Керівництво та лідерство. Роль лідера в управлінні командою проєкту. Функції 

та ролі лідера в команді. 
18. Класифікація типів лідерів за Б. Паригіним та Л. Уманським. Неформальні 

лідери. 

19. Лідерські компетенції. Базові інструменти лідера. 



 

 
 

20. Підходи до виділення стилів управління: підхід з точки зору особистих 
якостей, поведінковий підхід (стилі управління К. Левіна, Р. Блейка / Д. Мутона), 

ситуативний підхід (модель Ф. Фідлера, П. Херсі / К. Бланшара, Т. Мітчелла / Р. Хауса, 
Врума / Джаго), рольовий підхід (Р. Белбін). 

21. Стилі управління: авторитарний (автократичний, директивний), візіонерський 
(авторитетний), «лідерство, що служить», «управління швидкістю і темпами», «Laissez-
Faire». 

22. Кількісне та якісне планування команди. Функції членів команди проєкту. 
Складання карт компетенції, посадових інструкцій, професіограм.. 

23. Психологічні особливості членів команди: соціонічний та рольовий підходи. 
Визначення ролей та призначення членів команди. Психологічна несумісність у команді: 
шляхи вирішення. 

24. Аналіз внутрішнього середовища організації (організаційний, виробничий, 
кадровий, маркетинговий та фінансовий блоки).. 

25. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації (аналіз впливу 
факторів макросередовища). 

26. Виявлення стейкхолдерів (зацікавлених сторін). Інструменти ідентифікації та 

оцінки впливу стейкхолдерів: матриця стейкхолдерів (ступінь впливу стейкхолдера /силу 
впливу стейкхолдера/стратегія взаємодії), модель А. Мендлоу (матриця «влада/інтерес»), 

матриця «влада/динамізм», модель Мітчелла, система показників відповідальності (модель 
ASC (Accountability Scorecard), карта зацікавлених сторін (Stakeholder’s Map).. 

27. Роль місії і цілей організації (підприємства) при розробці стратегії формування 

команди. Планування та оцінка потреби в персоналі. 
28. Методи формування команди (teambuilding). Формування й розвиток навичок 

командної роботи (team skills). Формування командного духу (team spirit). 
29. Проблемні аспекти створення команд. Крива командної ефективності.. 
30. Зв'язок організаційних культур, управлінських форм і типів спільної 

діяльності. Засоби підтримки організаційної культури в команді. 
31. Вплив організаційної культури на ефективність роботи команди. Поняття 

синергізму спільної діяльності. 
32. Типи взаємодії в команді. Організація ефективної взаємодії в проєкті. 
33. Інструменти побудови та забезпечення ефективних комунікацій. Технології 

забезпечення ефективної взаємодії в команді (Kanban, Scrum). Ліквідація комунікативного 
бар’єру. 

34. Сутність «project office». Функції та призначення офісу управління проєктами. 
Організація офісу управління проєктами. Моделі офісу управління проєктами . 

35. Поняття «віртуальний офіс», «гібридний офіс» та «віртуальна команда», 

«гібридна команда». Віртуальний (гібридний) офіс проєкту як самостійна інфраструктура. 
36. Роль інформаційних та комунікаційних систем у віртуальному (гібридному) 

офісі проєкту. Особливості організації роботи, навчання та взаємодії членів команди в 
умовах віртуального (гібридного) офісу. 

37. Сутність мотивації як функції управління. Механізми формування мотивів.  

38. Модель мотивації поведінки персоналу. Класифікація систем мотивації. 
39. Змістовні теорії мотивації (теорії Туган-Барановського, А. Маслоу, Алдерфера, 

Герцберга, МакКлеланда). 
40. Процесійні теорії мотивації (теорії Врума, Адамса, Портера-Лоулера). Базові 

види стимулювання. Базові типи мотивації.. 

41. Мотивація на різних етапах проєкту. Стратегії підтримки мотивації.. 



 

 
 

42. Конфлікти та причини їх виникнення. Соціокультурні аспекти особистості, 
неформальна культура та цінності організації як джерело конфліктних ситуацій.. 

43. Види та стадії протікання конфліктів. Управління конфліктами. Стимулювання 
конфліктів.  

44. Стратегії управління конфліктами. 
45. Методи вирішення конфліктів. Методи (засоби, заходи, техніки) попередження 

конфліктів. Відновлення командного середовища після конфлікту. 

46. Поняття моніторингу та основ побудови його системи. Цілі, завдання, 
програма та показники моніторингу. 

47. Системи та методи оцінювання проєктних команд. 
48. Система КРІ та її вплив на винагороду персоналу. 
49. Процес моніторингу та контролю діяльності проєктної команди. 

50. Розробка та організація системи звітності членів проєктної команди. 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком індивідуальної 
роботи згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної бесіди, виконання 
індивідуальних завдань. Здобувачі вищої освіти також готують індивідуальне практичне 

завдання. 

Індивідуальне практичне завдання. 

 

Тематика для виконання завдання – Розробка плану управління людськими 
ресурсами проєкту (проєкт за вибором здобувача). 

Розробка плану управління людськими ресурсами — процес ідентифікації і 
документації проєктних ролей, обов’язків, підпорядкованості, необхідних навичок і 
створення плану управління персоналом. 

Презентація завдання: презентація розробленого плану в Power Point. 
Структура презентації: 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 
1. Діаграма організаційної структури проєкту (приклади наведені на рис. 1-2) 
2. Описання ролей і відповідальності (приклад наведено в табл. 1) 

3. Матриця розподілу робіт і відповідальності (RACI) (приклад наведений на рис. 3) 
4. План управління командою проєкту із демонстрацією дошки Trello для 

конкретного проєкту. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 



 

 
 

 
 
Рис. 1. Приклад діаграми організаційної структури проєкту 

 
 

 
 
Рис. 2. Приклад діаграми організаційної структури проєкту 



 

 
 

Таблиця 1. Приклад описання ролі та відповідальності 

Член проєктної 
групи 

Роль в команді Зона відповідальності 

Технічний 
консультант 

Відповідальний за виконання 
робіт, що стосуються 
забезпечення 

функціонування програмного 
забезпечення проєкту 

- збір та аналіз функціональних вимог 
Ключових користувачів до Системи, 
оформлення документів відповідно до 

Стандартів; 
- оцінювання змін з точки зору ризиків 

проєкту, тривалості реалізації та технічних 
вимог; 
- виконання робіт із тестування та 

налаштування програмного забезпечення; 
- налаштування, тестування, демонстрація 

Ключовим користувачам розробленої 
функціональності системи, підготовка 
«Тестових сценаріїв»; 

- підтримка прийняття рішень з управління 
змінами; 

- вирішення операційних проблем; 
- навчання Ключових користувачів роботі із 
програмним забезпеченням; 

- контроль виконання робіт та завдань; 
- реалізація прийнятих управлінських 
рішень. 

 
 

 
 

Рис. 3. Приклад матриці розподілу робіт і відповідальності 
 

Наприкінці презентації обов’язково має бути наведений список використаної 

літератури: обов’язково необхідно вказати авторів; назви книги; міста видавництва; роки 
видання, сторінки наведеної цитати, зробити посилання на Інтернет-джерела тощо. При 

виконанні роботи необхідно посилатися на декілька видів джерел, користуючись списком, 
що наведений у розділі «Список рекомендованої літератури», проте, можливо також 

користуватися науковою, навчальною літературою, що не входить до наведеного списку і 
підібрана за темою робити самостійно, а також будь-якими інформаційними джерелами 



 

 
 

мережі Інтернет, інформаційно-аналітичними матеріалами з офіційних сайтів  організацій 
(установ, підприємств), громадських організацій. 

 

Рекомендації до виконання ІПЗ: 

 
ІПЗ розроблено з урахуванням вимог до самостійного вивчання предмету, вміння  

підбирати відповідну літературу, застосовувати практичний досвід (навички) щодо 

управління людськими ресурсами проєктів.  
Використовуючи сервіс «Організаційна діаграма» MS Word можливо побудувати 

організаційні структури управління проєктами різних типів за системою відносин між 
учасниками проєкту. Для завантаження модуля «Організаційна діаграма» необхідно в 
головному горизонтальному меню MS Word  обрати розділ «Вставка», потім у вертикальному 

випадаючому меню – розділ «Схематична діаграма» (рис. 4) і, насамкінець, із бібліотеки 
діаграм обрати «Організаційна діаграма» (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 4. Вибір схематичної діаграми для вставки 

 

 
 

Рис. 5. Вибір організаційної діаграми для вставки 
 



 

 
 

Після зазначених маніпуляцій на екрані з’являється простий шаблон організаційної 
діаграми із чотирма блоками та спеціальна панель інструментів для редагування 

оргструктури (рис. 6). 
 

 
 
Рис. 6. Панель інструментів для редагування оргструктури 
  

Для додавання нового блоку слід на панелі інструментів обрати режим «Додати 
фігуру» та обрати один з типів фігур – підлеглого, колегу чи помічника. Слід зазначити, що 

при додаванні блоку типу «Підлеглий» з’являється ще один блок на нижчому ієрархічному 
рівні відносно обраного блоку та вертикальний зв'язок між обраним та новим блоками.  

При додаванні блоку типу «Колега» з’являється ще один блок на тому ж 

ієрархічному рівні, що й обраний блок, та вертикальний зв'язок між новим блоком та блоком 
на вищому ієрархічному рівні, якому підпорядкований обраний  блок.  

При додаванні блоку типу «Помічник» Для оптимального розміщення блоків 
оргструктури на листі слід скористатися інструментом «Макет» та обрати один  із 
запропонованих типів макетів оргструктури – звичайний, двосторонній, лівосторонній, 

правосторонній чи авто макет. 
Слід відмітити, що для окремих сегментів оргструктури  можна встановити різний 

тип макету. Для цього слід попередньо встановити курсор на управляючій фігурі та обрати 
тип макету. 

Для групових операцій редагування тексту у блоках панель містить спеціальний 

інструмент «Вибрати», що дозволяє обрати усі блоки на одному ієрархічному рівні чи  гілці, а 
також усіх помічників. 

Інструмент «Автоформат» дозволяє обрати стиль оформлення організаційної 
діаграми із запропонованої бібліотеки стилів. Насамкінець, інструмент «Обтікання текстом» 
дозволяє визначити взаємне положення створеної організаційної діаграми та тексту на 

сторінці. Можливі різні варіанти розміщення діаграми: перед текстом, позаду нього, навколо 
рамки діаграми, по контуру та інші. 

Обсяг презентації повинен становити 10-12 слайдів. Захист роботи відбувається у 
вигляді доповіді та презентації отриманих результатів. 

 



 

 
 

9. Методи навчання 
 

Дисципліна передбачає навчання із застосуванням наступних методів: метод 
наукового пізнання, метод критичного аналізу, методи оцінки і синтезу комплексних ідей, 

інтерактивні методи, дистанційні методи, мультимедійний метод, діалогові методи, проєктні 
методи, неімітаційні методи (проблемна лекція, дискусія), імітаційні методи (формування 
системного підходу до вирішення проблем, аналіз і прийняття рішень для стимуляції 

аналітичного мислення здобувачів вищої освіти, налагодження ділових та особистих 
контактів, створення ситуації пізнавальної новизни, створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій), наочні (спостереження, ілюстрації, демонстрація). 
Лекції забезпечують здобувачів вищої освіти науково-практичними матеріалами з 

основ, теорії і практики управління людськими ресурсами, із загальних питань 

організаційного, мотиваційного, комунікаційного, психологічного аспектів управління 
командою, технології презентації результатів та професійної самопрезентації, що є основою 

для самостійного навчання здобувачів вищої освіти. 
На практичних заняттях формуються навички критичного мислення, здатність 

логічно, аргументовано висловлювати власні погляди з певного питання, активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом 
навчання сприяють завдання для самостійної роботи, виконання яких  надає здобувачам 

вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на практиці. 
Самостійне навчання реалізується також у підготовці до практичних занять, у 

виконанні індивідуального практичного завдання, у роботі з підготовки мультимедійних 

презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в академічних групах. 
Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть навички  

самостійного навчання, критичного аналізу наукової літератури та матеріалів інформаційних 
ресурсів, синтезу та аналітичного мислення. 
 

 

10. Методи контролю 
 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 
комбінованого контролю знань здобувачів вищої світи під час перевірки активності 

протягом аудиторних занять (усне чи письмове опитування, дискусії, проблемне інтерв’ю), 
виконання теоретичних та практичних завдань, тестування, інтерактивна бесіда, виконання 
індивідуального практичного завдання. 

Підсумковий контроль – екзамен. 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Поточний контроль та самостійна робота 
ІПЗ Іспит Всього Тема 

1 
Тема 

2 
Тема 

3 
Тема 

4 
Тема 

5 
Тема 

6 
Тема 

7 
Тема 

8 

5 7 5 7 7 5 7 7 30 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проєкту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 82-89 В добре 



 

 
 

74-81 С зараховано 
64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
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