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ВСТУП
Анотація

Викладання  дисципліни  “Управління  командою  проекта”  є  складовою
підготовки кваліфікованих випускників у сфері управління проектами.

Основне призначення курсу є формування у майбутніх керівників проектів та
програм  сучасного  управлінського  мислення  та  системи  спеціальних  знань  у
галузі  управління  та  реалізації  проектів,  відповідних  компетенцій  на  основі
засвоєння  основних  теоретичних  положень  та  опанування  необхідними
практичними  навичками,  що  дозволяють  ефективно  формувати  та  управляти
командою проекту.

Курс  “Управління  командою  проекту”  є  вибірковою  дисципліною  для
підготовки  фахівців  за  спеціальністю  “Управління  проектами”   та  вивчається
після засвоєння курсу “Планування проекту”.

Ключові  слова:  проектна  команда,  персонал  проекту  (програми),  план
управління  командою  проекту,  проектні  ролі  команди,  мотивація  проектних
команд.

Summary
The  discipline  "Project  Team  Management"  is  a  component  of  the  qualified

graduates training in the field of project management. 
The main purpose of the course is to provide the modern management thinking and

systems  of  special  knowledge  in  the  field  of  management  and  implementation  of
projects, relevant competencies based on the mastering of the basic theoretical positions
and the acquisition of the necessary practical skills that allow the effective formation
and management of the project team.

The "Project Team Management" course is a selective discipline for the training of
specialist  "Project  Management"  and  is  studied  after  the  mastering  of  the  course
"Project Planning".

Key  words: project  team,  project  staff  (programs),  project  management  plan,
project team roles, motivation of project teams.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань,
спеціальність, рівень

вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань: 07
“Управління і

адміністрування”
Спеціальність: 073

“Менеджмент”

Вільного вибору

Модулів – 1
Спеціалізація

“Управління проектами”

Рік підготовки

Змістових модулів – 1
1-й 1-й

Семестр

Загальна кількість 
годин – 90 

2 2

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 1.85
самостійної роботи 
студента – 3.75 

Рівень вищої освіти:
магістерський

16 год. 2 год

Практичні, семінарські

14 год. 6 год

Лабораторні

– год. – год.

Самостійна робота

60 год. 82 год.

Індивідуальне завдання: 

- год. - год.

Вид контролю: 

залік

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%
для заочної форми навчання - 10%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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Мета:  формування  у  майбутніх  керівників  проектів  та  програм  сучасного
управлінського мислення та  системи спеціальних знань у  галузі  управління та
реалізації  проектів,  відповідних  компетенцій  на  основі  засвоєння  основних
теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що
дозволяють ефективно формувати команду проекту та організовувати ефективну
взаємодію її учасників.

Завдання  дисципліни: є  теоретична  і  практична  підготовка  студентів  з
питань:
● формування системи обмежень до персоналу проекту (програми);

● структури групи управління проектом (програми);

● системи вимог до персоналу проекту (програми);

● проектування структури персоналу проекту (програми);

● складу персоналу проекту (програми);

● структури складу проектної команди;

● формування системи заохочень в проекті.

Після вивчення дисципліни „Управління командою проекту” студент повинен:
Знати: основні теоретичні підходи та методи формування проектної команди 

та організації її ефективної роботи, а саме:
● основні поняття формування проектної команди;

● принципи формування проектної команди;

● проблеми, що виникають під час формування проектної команди;

● організаційні аспекти формування проектної команди;

● основні характеристики команди проекту;

● основні підходи до мотивації команди проекту;

● основні підходи до розвитку проектної команди.

Вміти: 
● узгоджувати  проект  з  процесами та  функціями управління  персоналом в

організації;
● формувати стратегію створення команди проекту;

● проводити кадрове планування команди;

● організовувати процес залучення, відбору та оцінки персоналу;

● застосовувати  CSFs  для  розвитку  стимулів  /  винагород  та  мотивації

культури;
● визначати, оцінювати та переглядати ключові показники ефективності;

● використовувати KPIs для розробки планів розвитку персоналу;

● використовувати KPIs для розробки системи стимулювання / винагороди;

● використовувати  процеси  управління  персоналом,  щоб  забезпечити

навчання та індивідуальний розвиток команди проекту;
● виявляти  та  оцінювати  відповідні  проблемні  сфери  в  організаційній

компетенції управління проектами;  
● оцінювати особисті амбіції та інтереси різних осіб та їх потенційний вплив
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на проект;
● оцінювати особистість та стилі роботи інших людей та використовувати це

на користь проекту;
● виявляти відмінності у стилі поведінки та особистістю;

● виявляти відмінності між культурними аспектами та особистістю;

● оцінювати неформальну культуру та цінності організації та їх наслідки для

проекту;
● виявляти  власні  цінності  і  досвід  та  усвідомлювати  про  те,  як  вони

впливають на роботу;
● визначати та усвідомлювати особисті мотиви для встановлення особистих

цілей та утримувати фокус на них;
● надавати  чітку  та  структуровану  інформацію  іншим  та  перевіряти  її

розуміння;
● полегшувати і заохочувати відкрите спілкування;

● ефективно спілкуватися з віртуальними командами;

● сприяти об'єднанню та формуванню команд;

● стимулювати навчання команди та сприяти постійному навчанню та обміну

знаннями;
● встановлювати візію та цінності та лідирувати відповідно до цих принципів;

● підбирати людей і створювати команду 

● враховувати індивідуальні компетенції,  сильні сторони, слабкі сторони та

мотивацію при прийнятті рішень щодо включення до команди, ролей і завдань;
● вживати належних заходів при загрозі співробітництва в команді;

● підтримувати, фасилітувати та слідкувати за розвитком команди та її членів;

● використовувати  методи  для  розвитку,  наприклад  навчання  на  робочому

місці;
● забезпечувати можливості для семінарів та воркшопів (на робочому місці

або поза ним);
● планувати  та  заохочувати  проведення  зібрань  з  обговорення  «засвоєних

уроків»;
● визначати критерії та очікувані результати діяльності;

● забезпечувати структуроване звітування на рівні команди;

● забезпечувати індивідуальний зворотній зв'язок та на рівні команди.

● виявляти помилки, щоб фасилітувати вивчення недоліків

● передбачати  та  унеможливлювати  конфлікти  і  кризи  та  впроваджувати

запобіжні заходи;
● усвідомлює (рефлексує) стресові ситуації в команді;

● вирішувати конфлікти та кризи та/або їх наслідки;

● приймати дисциплінарні або правові заходи;

● виявляти  та  поширювати  досвід  з  конфліктів  і  криз,  щоб  поліпшити

майбутню практику;
● відновлювати командне середовище після конфліктів;

● стимулювати та підтримувати відкрите і творче середовище;
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● виявляти вклад інших;

● створювати  і  підтримувати  здорову,  безпечну  і  продуктивну  робочу

атмосферу в роботі команди;
● захищати команду від зовнішнього втручання;

● забезпечувати  чіткий  набір  робіт,  з  якими  члени  команди  можуть

працювати;
● встановлювати і підтримувати конфігурацію змісту;

● визначати ролі та обов'язки, пов'язані із управлінням конфігурацією змісту;

● створювати  інфраструктуру,  процеси  та  системи  для  управління

інформаційними потоками;
● забезпечувати якість у упродовж всього проекту;

● оцінювати  використання  ресурсу  та  здійснювати  будь-які  необхідні

коригувальні дії;
● виявляти та оцінювати потенціал співробітників.

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Формування проектної команди

Тема 1. Формування системи обмежень до персоналу проекту (програми).
Основні поняття формування та розвитку проектної команди. Специфіка команди
проекту  як  ресурсу.  Різновидність  проектних  команд.  Система  обмежень  до
персоналу проекту. Стадії життєвого циклу команди проекту. Стратегії створення
команди проекту. 

Тема 2.  Структура  команди проекту.  Діяльність  по управлінню командою
проекту.  Роль  задачі  та  функції  керівника  проекту.  Керівництво  та  лідерство.
Функції  учасників  команди  проекту.  Група  управління  проектом.  Кадрове
планування команди. Кількісне та якісне планування команди. Склад персоналу
та  особливості  формування  проектної  команди  «з  нуля».  Склад  персоналу  та
особливості  формування  проектної  команди,  що  діє  на  базі  існуючого
підприємства. Проектні ролі. 

Тема 3. Система вимог до персоналу проекту (програми). Побудова профілю
команди.  Система  компетенцій  персоналу  проектної  команди.  Формування
критеріїв відбору членів проектної команди. Характеристика вимог до менеджера
проекту. Процедура відбору персоналу проекту. Методи оцінки компетенцій.

Тема  4. Формування  системи  заохочень  в  проекті.  Базові  концепції
мотивації.  Визначення  базових  видів  стимулювання  та  мотивації.  Основні
показники ефективності команди проекту: визначення, оцінювання та перегляд.
Розвиток проектної команди. 

Тема 5. Управління та організація взаємодії команд.  Поняття «віртуальний
офіс»  та  «віртуальна  команда».  Віртуальний  офіс  проекту  як  самостійна
інфраструктура.  Роль  інформаційних  систем  у  віртуальному  офісі  проекту.
Особливості  набору  персоналу  до  віртуальної  команди.  Організація  роботи  та
взаємодії проектної команди в межах віртуального офісу.
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Тема 6. Управління конфліктами в проектній команді. Конфлікт та причини
їх виникнення. Культурні аспекти особистості, неформальна культура та цінності
організації,  як  причини  конфлікту.  Види  та  стадії  протікання  конфліктів.
відмінності  між культурними аспектами та  особистістю.  Стратегії  поведінки  в
конфлікті.  Методи  вирішення  конфліктів.  Профілактика  конфліктів.  Робота  з
конфліктним  замовником  та/або  партнерами.  Методи  боротьби  зі  стресом.
Відновлення командного середовища після конфлікту.

Тема 7. Моніторинг і контроль роботи проектної команди. Цілі проведення
оцінки  проектної  команди. Системи  оцінки  проектних  команд.  Методи  оцінки
проектних команд.  Система KPI та їх вплив на винагороду працівника.  Процес
моніторингу і контролю роботи проектної команди. Звітність у системі контролю
за роботою проектної команди.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма
усього у тому числі усьог

о
у тому числі

л п лаб. Інд. С. р. л п лаб. Інд. С. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Елементи управління, функції, методи та технологія

менеджменту
Тема 1. 
Формування 
системи 
обмежень до 
персоналу 
проекту 
(програми).

14 2 2 - - 10 14 0.5 1 - - 12.5

Тема 2. 
Структура 
команди 
проекту.

12 4 2 - - 6 12 0.5 1 - - 10.5

Тема 3. 
Система 
вимог до 
персоналу 
проекту 
(програми).

14 2 2 - - 10 14 0.5 1 - - 12.5

Тема 4. 
Формування 
системи 
заохочень в 

12 2 2 - - 8 12 1 - - 11
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проекті.

Тема 5. 
Управління та
організація 
взаємодії 
команд.

14 2 2 - - 10 14 1 - - 13

Тема 6. 
Управління 
конфліктами в
проектній 
команді.

12 2 2 - - 8 12 1 - - 11

Тема 7 
Моніторинг і 
контроль 
роботи 
проектної 
команди.

12 2 2 - - 8 12 0.5 - - 11.5

Усього годин 90 16 14 - - 60 90 2 6 - - 82

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

денна форма 
навчання

заочна
форма

навчання

1 2 3 4

1 Тема  1.  Формування  системи  обмежень  до
персоналу  проекту  (програми).  Розгляд
ситуаційних завдань та кейсів. 

2 0.5

2 Тема 2.  Структура  команди проекту.   Робота
над ситуаційним завданням. Побудова OBS –
структур.  Визначення  та  розподіл  проектних
ролей.Кількісне та якісне планування команди
проекту. Робота над ситуаційними завданнями.
Ділова гра «Формування проектної команди».
Психологічні тести.

2 0.5

3 Тема 3.  Система вимог до персоналу проекту
(програми).  Побудова  профілю  команди
проекту.  Формування  вимог  та  критеріїв
відбору до членів проектної команди. Рольова
гра «Проведення співбесіди»

2 1

4 Тема  4.  Формування  системи  заохочень  в
проекті.  Розробка  системи  мотивації  для

2 1
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команди  проекту.  План  розвитку  проектної
команди. Ситуаційні завдання та  кейси.

5 Тема  5.  Управління  та  організація  взаємодії
віртуальних  команд.  Ділова  гра  «Організація
роботи та взаємодії проектної команди в межах
віртуального офісу».

2 1

6 Тема  6.  Управління  конфліктами  в  проекті.
Розв'язок ситуаційних завдань та кейсів. 

2 1

7 Тема  7.  Моніторинг  і  контроль  роботи
проектної команди.  Методи оцінки проектних
команд.  Формування  звітності  у  системі
контролю  за  роботою  проектної  команди.
Ситуаційні завдання.

2 1

Разом 14 6

6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

денна
форма 

навчання

заочна
форма

навчання

1 2 3

1 Тема 1. Формування системи обмежень до персоналу
проекту (програми).  Особливості  системи обмежень
персоналу  проекту  в  залежності  від  виду  проекту.
Проблеми формування проектної команди.

10 12.5

2 Тема  2.  Структура  групи  управління  проектом
(програмою).  Особистий  стиль  взаємовідносин
керівника  з  членами  команди.  Сучасні  концепції
лідерства.  Психологічні  аспекти  розподілу  ролей  в
проекті.

6 10.5

3 Тема  3.  Система  вимог  до  персоналу  проекту
(програми).  Складання  карт  компетенцій.  Посадові
інструкції.  Психологічні  характеристики  команди
проекту.  Психологічні тести на виявлення сумісності
членів команди.

8 11

4 Тема  4.  Формування  системи  заохочень  в  проекті.
Організаційна  культура  команди.  Типи  взаємодії
проектних  команд.  Організація  комунікацій  в
проектній команді.

10 13

5 Тема  5.  Управління  та  організація  взаємодії
віртуальних  команд.  Типи  взаємодії  віртуальних

8 11
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проектних  команд.  Організація  комунікацій  у
проектній команді.

6 Тема  6.  Методи  конструктивного  вирішення
конфліктів.  Особливості  кроскультурних  проектних
команд.  Проект  X-culture.  Профілактика  конфліктів
та стресу. 

8 11

7 Тема  7.  Моніторинг  і  контроль  роботи  проектної
команди.  Модель  контролю  проектів.  Вимоги  до
звітів учасників проектної команди та їх залежність
від типу проекту.

8 11.5

Разом 60 82

7. Методи навчання
В  процесі  навчання  використовуються  такі  методи:  лекції,  ситуаційні

завдання,  кейс-стаді,  ділові  ігри,  конкретні  ситуації,  комплексні  розрахункові
завдання,  провокаційні  вправи  і  запитання,  енерджайзери,  проведення
дидактичних ігор.

8. Методи контролю
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення таких видів контролю: 
-  поточний  контроль  за  допомогою  усного  та  письмового  опитування,

тестування, виконання контрольних робіт після вивчення змістових модулів;
- підсумковий контроль - залік.
Усі форми контролю включено до 100 бальної шкали оцінювання.

Оцінювання  результатів поточної  роботи (завдань,  що  виконуються  на
практичних заняттях,  результати самостійної  роботи  студентів)  проводиться  за
такими  критеріями  (у  %  від  кількості  балів,  виділених  на  завдання  із
заокругленням до цілого числа):

0% – завдання не виконано;
40%  –  завдання  виконано  частково,  висновки  не  аргументовані  і  не

конкретні, звіт підготовлено недбало;
60%  –  завдання  виконано  повністю,  висновки  містять  окремі  недоліки,

судження студента  не  достатньо  аргументовані,  звіт  підготовлено  з  незначним
відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
недоліки не системного характеру;

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль 1

100Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

15 15 15 15 15 15 10

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності

Оцінка за національною
шкалою

90-100

зараховано

82-89

74-81

64-73

60-63

35-59
незадовільно з

можливістю повторного
складання

0-34

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

11. Методичне забезпечення

1. Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2019) Управління командою проекту
(укр.) Project team management (en.). ]Опис дисципліни]

12. Рекомендована література
Базова

1. Тренев  В.Н.,  Магура  М.И.,  Леонтьев  С.В.  Управление  человеческими

ресурсами  при  реализации  проектов.  Методика  и  опыт.  –  М.:  «Изательство

ПРИОР», 2002. – 112 с.

2. Новиков  Д.А.  Математические  модели  формирования  и

функционирования  команд.  –  М.:  Издательство  физико-математической

литературы, 2008.– 184 с.
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3. Бушуев  С.Д.  Креативные  технологии  управления  проектами  и

программами:  монография  /С.Д.  Бушуев,  Н.С.  Бушуева,  И.А.  Бабаев,  В.Б.

Яковенкои др. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

4. П. Ленсіоні. П’ять вад у роботі команди. Історії реальних викликів та перемог /

Патрік Ленсіоні - "Клуб Сімейного Дозвілля", — 2017. - 192с. 

5.

Допоміжна:
1. Джон  Катценбах,  Дуглас  Смит  Командный  подход.  Создание

высокоэффективной организации – "Альпина Паблишер" — 2013. – 376 с.

2. Кобиляцький  Л.С.  Управління  проектами:Навч.посіб.-Київ:МАУП,2002.  -

198с

3. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами:Навч. посібник. –

Рівне: НУВГГП, 2008. - 432 с. 

4. Майкл Армстронг, Анджела Барон.  Performance Management. Управление

эффективностью работы – "Hippo Publishing Ltd.", — 2007 – 384 с.

5. Минцберг  Г.  Структура  в  кулаке.  Создание  эффективной организации.  –

С.Пб.: Питер, 2001. –324 с.

6. Питер Ф. Друкер, Джозеф Макьярелло. Друкер на каждый день. 366 советов

по мотивации и управлению временем – "Манн,  Иванов и Фербер",  — 2012 –

416 с.

7. Рач В. А. Управління  проектами:  практичні  аспекти  реалізації  стратегій

регіонального  розвитку:  навч.  посіб.  /  В.А.  Рач,  О.В.  Россошанська,  О.М.

Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

8. Томас  Каппелс  Финансово-ориентированное  управление  проектами  –

"Олимп-Бизнес", — 2008 – 400 с.

9. Тренев  В.Н.,  Магура  М.И.,  Леонтьев  С.В.  Управление  человеческими

ресурсами  при  реализации  проектов.  Методика  и  опыт.  –  М.:  «Изательство

ПРИОР», 2002. – 112 с.

13. Інформаційні ресурси
1. Бібліотека  НУВГП  /  ]Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  -

http://www.rstu.rv.ua/book.html

2. Цифровий  репозиторій  НУВГП  /  ]Електронний  ресурс].  –  Режим

доступу :http://ep3.nuwm.edu.ua/ -.

3. West  Business  Center  НУВГП  /  ]Електронний  ресурс].  –  Режим доступу  :

http://www.trainings.biz.ua/ – 

4. Світ  менеджменту.  Освітній  портал  кафедри  менеджменту  НУВГП  /

]Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.management.org.ua/ -.
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