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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
________  дисципліни_______
денна форма 

навчання
заочна форма 

навчання

Кількість кредитів,
відповідних
ЕСТ8- 4

Загальна кількість 
годин -  120

Галузь знань:
07 Управління та 
адміністрування

Спеціальність:
073 Менеджмент

Спеціалізація:
Управління проектами

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Вибіркова
(за вибором студента)

Рік підготовки
1-й

Семестр

2-й

Лекції
10

Практичні заняття
6

Самостійна робота
104

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання — 11% : 87%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Формування проектної команди» є

сформувати знання з теоретичних та практичних аспектів проблематики 
формування і розвитку проектної команди, «менеджменту людських ресурсів 
проекту», що включає в себе процеси планування, формування і створення 
команди (їеат ЬиіШігщ), її розвитку і забезпечення діяльності (Іеагп 
сіеуеіортепі), трансформації або розформування команди.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування команди 
проекту» є:

формування у слухачів знань про особливості взаємодії учасників 
команди проекту;

представити сучасні технології та підходи до вибору моделі 
проектної команди;

формування навичок управління командою проекту в різних 
аспектах, організації ефективної діяльності команди.

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

теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань 
формування проектної команди;

основні принципи управління командою та характерні параметри 
системи управління;

основні поняття формування та розвитку проектної команди, 
принципи формування команди;

необхідність формування проектної команди та проблеми 
формування проектної 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;
- розробляти план управління персоналом та розвитку проектної 

команди;
- сформувати штат проекту та виконати його комплектування;
- скоординувати процеси виконання робіт проекту та діяльність 

проектної команди;
- поставити вимоги до підготовки проектної команди та створення 

сприятливих умов для її роботи з розробкою системи заохочень персоналу;
- визначити інтелектуальний і творчий потенціал персоналу управління 

проекту та вміти застосовувати критерії оцінки результатів роботи.



Змістовий модуль 1. Формування та розвиток команди проекту
Тема 1. Загальне визначення проектної команди, основні поняття
Вступ до навчальної дисципліни. Основні поняття формування та 

розвитку проектної команди. Необхідність формування проектної команди. 
Проблеми формування проектної команди, основні поняття і характеристики 
команди проекту, склад, структура,групові процеси. Розкриваються цілі і етапи 
розвитку команди проекту, життєвий цикл команди проекту Аналізуються 
принципи формування команди проекту, категорії навиків. Характеризуються 
ознаки команди та методи формування команди проекту.

Тема 2. Керівник та команда проекту
Роль, задачі та функції керівника проекту. Діяльність по управлінню 

командою проекту. Основні характеристики команди проекту. Класифікація 
типів команд. Функції учасників команди проекту. Умови ефективної роботи 
команди проекту.

Тема 3. Організаційні аспекти формування команди
Організаційні аспекти формування команди: завдання структури,

професійного управління. Блок-схема процесу створення організаційної 
структури управління проектом. Основні типи структур управління проектами 
функціональна, матрична, проектна. Переваги і недоліки організаційних 
структур управління, критерії для прийняття рішень по організаційній 
структурі та їх характеристика. Основні підходи до формування команди 
проекту. Формування проектної команди для проекту, що стартує «з нуля». 
Формування проектної команди для проекту, що діє на базі діючого 
підприємства. Лідерство у побудові команди проекту.

Тема 4. Стратегії формування команди проекту
Аналіз внутрішнього середовища організації (організаційний, 

виробничий, кадровий, маркетинговий та фінансовий зрізи). Аналіз впливу 
факторів зовнішнього середовища організації (аналіз впливу факторів 
мікросередовища). Роль місії і цілей організації при розробці стратегії 
формування команди. Планування та оцінка потреби в персоналі. Методи 
формування команди (8МАКТ). Витрати на залучення персоналу. Адаптація 
персоналу.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 2. Організація ефективної взаємодії команди 
проекту

Тема 5. Технологія організації спільної діяльності команди проекту
Організаційна культура команди. Організація нарад та переговорів. Типи 

взаємодій Розповсюдження інформації. Звітність по ефективності виконання 
проекту. Організація взаємодії в проекті.



Змістовий модуль 3. Управління командою проекту
Тема 6. Основні принципи управління персоналом. Кількісне та 

якісне планування команди
Основні принципи управління персоналом. Кількісне та якісне 

планування команди. Складання карт компетенції, посадових інструкцій. 
Специфіка команди проекту як ресурсу.

Тема 7. Навчання та розвиток персоналу проекту. Мотивація та 
стимулювання персоналу. Групова мотивація.

Базові концепції мотивації (змістовні та процесуальні).Базові види 
стимулювання. Базові типи мотивації. Огляд концепції мотивації за 
В. І. Герчіковим.

Сутність мотивації як функції управління модель мотивації поведінки. 
Аналізується закон результату. Класифікації мотивацій змістовні теорії 
мотивації (теорії Туган-Барановського, А. Маслоу, Алдерфера, Герцберга, 
МакКлеланда, Процесійні теорії. Теорії Врума, Адамса, Портера-Лоулера.

Тема 8. Ділове спілкування в ході виконання проекту.
Особливості процесу спілкування у команді проекту: зміст та мета 

спілкування, засоби, функції спілкування, структура, спілкування, основні 
характеристики спілкування. Аналізуються перепони у спілкуванні: бар’єри 
спілкування, принципи подолання бар’єрів спілкування, сім рівнів ділового 
спілкування.

Тема 9. Стратегії управління конфліктами, що виникають при роботі 
над проектами

Основні психологічні характеристики команди проекту. Основні причини 
конфліктів, стратегії управління проектами. Управління конфліктами, що 
виникають при роботі над проектами. Стимулювання конфліктів. Розв’язання 
структурних конфліктів. Методи розв’язання міжособових конфліктів. Стратегії 
управління конфліктами, що виникають при роботі над проектами.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п лаб Інд с.р

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Формування та розвиток команди проекту
Тема 1. Загальне визначення проектної команди, 
основні поняття 11 1 10

Тема 2. Керівник та команда проекту 11 1 10

Тема 3. Організаційні аспекти формування команди 12 2 10

Тема 4. Стратегії формування команди проекту 10 10

Усього годин за змістовим модулем 1 44 2 2 40

Змістовий модуль 2. Організація ефективної взаємодії команди проекту
Тема 5. Технологія організації спільної діяльності 
команди проекту 10 2 8

Усього годин за змістовим модулем 2 10 2 8
Змістовий модуль 3. Управління командою проекту

Тема 6. Основні принципи управління персоналом. 
Кількісне та якісне планування команди 12 2 10

Тема 7. Навчання та розвиток персоналу проекту. 
Мотивація та стимулювання персоналу. Групова 
мотивація.

12 2 10

Тема 8. Ділове спілкування в ході виконання проекту 5 5

Тема 9. Стратегії управління конфліктами, що 
виникають при роботі над проектами 7 7

Усього годин за змістовим модулем 3 36 4 32

Усього годин за модулем 1 90 6 4 80

Модуль 2
ІНДЗ-
РАЗОМ: 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять
№
з/п

Теми практичних 
занять

Зміст практичних занять Форма
контролю

Г одини

1 2 3 4 5
Змістовий модуль 1

1. Тема 3.
Організаційні
аспекти
формування
команди

Організаційні аспекти формування 
команди: завдання структури, 
професійного управління. Блок-схема 
процесу створення організаційної 
структури управління проектом. Основні 
типи структур управління проектами 
функціональна, матрична, проектна. 
Переваги і недоліки організаційних 
структур управління, критерії для 
прийняття рішень по організаційній 
структурі та їх характеристика. Основні 
підходи до формування команди проекту.

Опитування,
письмові
завдання

2



Формування проектної команди для 
проекту, що стартує «з нуля». 
Формування проектної команди для 
проекту, що діє на базі діючого 
підприємства. Лідерство у побудові 
команди проекту.

2. Тема 5.
Технологія 
організації 
спільної 
діяльності 
команди проекту

Організаційна культура команди. 
Організація нарад та переговорів. Типи 
взаємодії. Розповсюдження інформації. 
Звітність по ефективності виконання 
проекту. Організація взаємодії в проекті.

Опитування,
письмові
завдання

2

Усього годин за змістовим модулем 1 4
Разом: 4

6. Самостійна робота

Тема Год.
Змістовний модуль 1. Прийняття рішень при здійсненні процесів управління

проектами.
Тема 1. Загальне визначення проектної команди, основні поняття 10
Тема 2. Керівник та команда проекту 10
Тема 3. Організаційні аспекти формування команди 10
Тема 4. Стратегії формування команди проекту 10
Усього годин за змістовим модулем 1 40

Змістовий модуль 2. Організація ефективної взаємодії команди проекту
Тема 5. Технологія організації спільної діяльності команди проекту 8
Усього годин за змістовим модулем 2 8

Змістовий модуль 3. Управління командою проекту
Тема 6. Основні принципи управління персоналом. Кількісне та якісне 
планування команди

10

Тема 7. Навчання та розвиток персоналу проекту. Мотивація та стимулювання 
персоналу. Групова мотивація.

10

Тема 8. Ділове спілкування в ході виконання проекту 5

Тема 9. Стратегії управління конфліктами, що виникають при роботі над 
проектами

7

Усього годин за змістовим модулем 3 32

Усього годин 80

Питання для самоконтролю.

1. Розкрийте сутність основних аспектів управлінської діяльності.
2. Вкажіть на особливості структури управління проектної діяльності.
3. Розкрийте основні риси особистості керівника проекту, шляхи їх 

розвитку та удосконалення.
4. Назвіть форми і засоби ефективної управлінської діяльності.
5. Розкрийте сутність комунікативної складової управлінської діяльності.
6. Дайте визначення конфліктам в організації, розкрийте їх роль у проектній 

діяльності та способи подолання.
7. Діяльність як основна психологічна категорія. Проектна діяльність.



8. Риси керівника, які обумовлені організаційним статутом.
9. Рівні управлінської діяльності.
10. Методи управління.
11. Соціально-психологічні методи планування. Психологічне планування.
12. Теорія біхевіоризму і теорія обміну.
13. Проблеми міжособистісного сумісництва.
14. Конфлікти у проектній діяльності.
15. Мотивації. Внутрішня і зовнішня мотивація.
16. Змістовні теорії мотивації.
17. Процесуальні теорії мотивації.
18. Практичні спекти мотивації професійної (проектної) діяльності.
19. Групова динаміка.
20. Стадії розвитку проектної команди.
21. Типи команд управління проектами.
22. Основні положення створення проектної команди.
23. Формування команди з управління проектом.
24. Керівник команди управління проектами.
25. Стандарт і команда проекту.
26. Методи підвищення ефективності команди проекту.
27. Назвіть основні ознаки ефективної команди проекту.
28. Які ресурси потрібні для діяльності команди проекту?
29. Поясніть поняття «команда», «команда проекту».
30. Наведіть типологію команд управління проектами.
31. Назвіть основні положення створення проектної команди.
32. Як відбувається процес формування команди управління проектом?
33. Назвіть основні стадії розвитку проектної команди.
34. Назвіть основні професійні і особистісні якості керівника команди 

управління проектом.
35. Перелічити складові стандарту управління проектом.
36. За яких умов можливе підвищення ефективності команди проекту?

7. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно- 
ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
- На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- моделюючі вправи;
- роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ.



8. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми.
На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та 

виконанні завдань (графоаналітичних вправ та задач).
Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми 

навчання) захищається перед викладачем.
Підсумковий контроль знань -  залік.

9. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з 
навчальної дисципліни «Формування проектної команди», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку

90-100 ВІДМІННО

зараховано
82-89 добре74-81
64-73 задовільно60-63

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

0-34
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

10. Рекомендована література 
Базова література:

1. 'Батенко Л.П., Загородніх О. А., Ліщинська В.В. Управління 
проектами: Навч. посібник. -К .: КНЕУ, 2003. -  231 с.

2. Бегьюли Ф. Управление проектами / Пер. с англ. В. Петрашек. -  М.: 
Фаир-Прес, 2002. -  208 с.



3. Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління 
проектами: Навч. посібник. -  К.: Центр навчальної літератури, 2006. -  280 с.

4. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова 
О.М. Управління персоналом: Навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ, 2006. - 504с.

5. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В., 
Леонтенко О.М. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 
2006. - 398с.

6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. -  
К.:МАУП, 2002.- 200с.

7. Козлов О. Маркетинг в кадровой службе // Служба кадров. -  1997, №
8. С. 15- 16.

8. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: 
Навчальний посібник. -Київ: КНЕУ, 1998. - 224с.

9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. -  М.: Вьісшая 
школа, 2001.

10. Мескон М.Х. и др. Основи менеджмента. Пер. с англ. -  М.: 1996.
11. Михеев В. Современная команда менеджера проекта // Директор ИС 

// [Електронний ресурс] // Режим доступу:\у\у\у.1о£01ех.сот.иа.
12. Ноздріна Л.В. Управління інноваційними проектами запровадження 

дистанційного навчання у ВНЗ (досвід ЛКА) // Проблеми економіки та 
управління: Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка».- 2010- 
№684. -  С. 7-9.

13. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: 
Підручник / За заг. ред. Л.В. Ноздріної. -  К.: Центр навчальної літератури, 2010. 
-  432 с.

14. Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних 
умовах / А.В. Оленіч З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки -  2012, № 
10(136)

15. Пинто Дж.К. Управление проектами / Перевод с англ. под. ред. В.Н. 
Фунтова -  СПб.: Питер, 2004. -  464с.

16. Проектний менеджмент: просто про складне: Навч. посібник / В.А. 
Верба та ін.; За заг. ред. В.А. Верби. -  К.: КНЕУ, 2009. -  299 с.

17. Смолкин А.М. Менеджмент: Основи организации. -  М.: ИНФРА-М,
1999.

18. Стремительно меняющийся мир. Новие види организаций, нове 
види команд [Електронний ресурс] // Режим доступу: \¥\¥\у.тапа£етеп1:.сот.иа.

19. Управление инвестициями В 2 т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, 
В.Д. Шапиро и др. -  М.: Вьісшая школа, 1998.

20. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. -  М.: 
Инфра-М, 1997.-С . 512.

21. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базаровой и Б.Л. 
Еремина. -  М.: ЮНИТИ, 1998.

22. Управление проектами. Зарубежннй опит / Под ред. В.Д. Шапиро. -  
СПб.: ДваТрИ, 1993.



23. Управління проектами: Навч. посібник / Л.О. Збаразська, В.С. 
Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт. -  К.: Центр навчальної літератури, 2008. 
-  168 с.

24. Уткин Е.О., Кочеткова О.И. Практикум по курсу менеджмента. -  М.: 
ЗЕРЦАЛО, 2003.

25. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. -  СПб.: ДваТрИ, 1996.
26. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -  

МЕ: Интел-Синтез, 1996. -  С. 352.

10.2. Додаткова література:
1. Гавриленко О.М. Отношение работника к организации / Автореф. дис. 

на соиск. уч. степ. канд. екон. наук. -  М.: МГУ, 1996. -  С. 23.
2. Грачев М.В. Суперкадрьі. Управление персоналом в международной 

корпорации. -  М.: Дело, 1993.
3. Дебора А., Бресман X. Команди прорьіва: источники инноваций и 

лидерства в отрясли [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
\¥\у\у.тапа§етеп1.сот.иа.

4. Дятлов С.А. Основи теории человеческого капитала. -  СПб.: СПбУ- 
ЗФ, 1994. -С . 160.

5. Електрона бібліотека курсу «Формування проектної команди» Жалило 
Б. Довідник кадровика: № 7 - К.: 2007. -  150с.

6. Асіатв, 1.8. (1963,ХоуетЬег).То\уагс1 ап ипсІегзІапс!іп§ ої" ецшІуЛоитаІ 
ої1 АЬпогтаї апсі 8осіа1 КзусЬо1о§у,2,436.

7. Угоот, У.Н.(1864).\¥огк апсі то1:іуа1:іоп.№\у Уогк \УЇ1еу. 
Рег8Іег,О.Ь.&8кіппег,В.Р.(1957),81іесІи1ез оґ геіпїогсетеп1;.№\у Уогк: Арріеіоп- 
СепІигу-Сгойв,1957.

8. ОШтап,О.&НасктапД(1990).Мо1:іуа1:іоп іЬгои§Ь іЬе дезі§п оґ \уогк:Те8І 
ої"а іЬеогу.Ог§апІ2аІіоп ВеЬауіог апсі Нишап Регіогтапсе, 16, 250-279.

9. ТЬатЬаіп, Н.Г, & \\Летоп, БХ. (1957). СопЙісІ: тапа§етеп1: іп рго]есі 
Іііе сусіез. 81оап Мапа§етеп1: Іоитаї, 315-318.

Ю.ОгауеД.(1978). 8иссез5ЇШ шапа§етеп1; апсі ог§апІ2а1іопа1 ти£§іп§.Іп 
ГРарр(ЕсІ.)

11. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // 
Ьйр :/Лулу\у.пЬііу.§оу.ш

2. Веб-сторінка кафедри економічної теорії: Ьйр://пи\ут.гу.иа/кеІ.Ьі:т1
3. Офіційні сайти періодичної літератури:
• \улуу/.есо-зсіепсе.пеІ (журнал «Актуальні проблеми економіки»)
• ^\у\у.есопоту.іп.иа (Економіка і держава)
• \у\у\у.пЬиу.§оу.иа/роіТа1/ 8ос_Оит/ЕкІік/іпсІех.Ьіт1 (журнал Економіка 

України)
• \у\у\у.пЬиу.§оу.иа/роПа1/ 8ос_Оит/Еїр/Іехї5.Ьїт1 (журнал Економіка та 

підприємництво)



• \¥\у\у.пЬиу.§оу.иа/роЛа1/ 8ос_Ошп/ЕкопотізІ/іпс1ех.ЬЦіі1 (журнал 
Економіст)

• \у\у\у.пЬиу.§оу.иа/роі!а1/ 8ос_Оит/ЕТ/іпс1ех.НЦті1 (журнал Економічна 
теорія)

• \у\у\у.есопоту.паука.сот.иа (журнал Ефективна економіка)
• уууууу.Ьзє.ш (журнал Вища школа економіки (Росія))
4. Офіційні сайти державних та міжнародних установ:
• \у\у\у.рогІа1.гасІа.§оу.иа (Верховна Рада України)
• \у\у\у.кти.§оу.иа (Кабінет Міністрів України)
• \у\у\у.те.§ОУ.иа (Міністерство економічного розвитку і торгівлі)
• \УЛУ\у.тіпГт.§оу.иа (Міністерство фінансів)
• \у\у\у.Іах.§оу.иа (Державна податкова служба України)
• \УЛУЛУ.икгзІа1:.§0У.иа (Державна служба статистики України)
• уу\у\у.пі§5.§оу.иа (Національний інститут стратегічних досліджень)
• \УЛУЛУ.срзг.ог§.иа (Центр перспективних соціальних досліджень)
• \у\у\у.ашс.поу.па (Антимонопольний комітет України)


