
1. Назва модуля: Курс-тренінг «Динамічне підприємництво та побудова 
команди проекту» 

2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.03_3 
3. Тип модуля: варіативний 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 30); 

аудиторні години – 36 (в т.ч. лекції – 18 год., практичні – 18 год.) 
6. Лектор: Побережець Наталія Борисівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття формування та розвитку команди проекту; проблеми 

формування команди; принципи формування команди; організаційні аспекти 
формування команди; основні характеристики команди проекту; основні психічні 
характеристики команди проекту; 

вміти: формувати стратегію створення команди проекту; проводити кадрове 
планування команди; організовувати процес залучення, відбору та оцінки 
персоналу; планування, навчання та розвиток команди проекту; будувати системи 
мотивації та стимулювання команди проекту. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі:  
9. Пререквізити: «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», 

«Підприємництво і бізнес-культура» 
Кореквізити: «Оцінка ефективності бізнесу», «Корпоративне управління», 

«Ситуаційний менеджмент». 
10. Зміст модуля. Базові принципи формування ефективної команди. 

Основні підходи до формування команди. Формування команди в організаційному 
плануванні проекту. Робота з інформацією, як перший етап формування команди 
проекту. Вимоги до професійної діяльності членів команди. Вибір засобів 
управління командою проекту. Розвиток команди. Формування системи заохочень 
та управління конфліктами в проекті. 

11. Рекомендована література: 
1. Тарнавська Н. П., Напора О. Стратегічний менеджмент: практикум 

[Текст] : (навч. посібник) : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / [рец.: 
О. Є. Кузьмін, М. М. Мартиненко, Л. Є. Довгань]. – К. ; Тернопіль : Кондор : Карт-
бланш, 2008. – 287, [1] с. 

2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. 
Управління персоналом [Текст] : підручник : затв. МОН України як підручник для 
студ. ВНЗ / МОН України, Донецький НУЕТ імені М. Туган-Барановського. – К. : 
Центр учбової літератури, 2011. – 467, [1] с.  

3. Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сівашенко Т. В.., Туз О. І. 
Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій : навч. посібник. – К. : Кондор, 2011. 
– 170, [1] c.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 
 


