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1. Загальна інформація 
 
 

 

Назва дисципліни КОНАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ   
ЛЕКТОР 

Викладач Кандидат економічних наук, професор Левченко Анна Олександрівна 

Профайл викладача http://orcid.org/0000-0001-6141-1565 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lqhjxSkAAAAJ&hl=ru 

 

Контактний телефон (0522)390584 

E-mail: nemchenko2015@gmail.com 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку консультацій семестру 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380504872502) в робочі дні з 9.00  

до 15.30 

АСИСТЕНТ  

Викладач Доренська Анна Олександрівна, асистент 

Профайл викладача Google Scholar  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fvnht4kAAAAJ&hl=uk 

Контактний телефон (0522)390584 

E-mail: pannaanna@ukr.net 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку консультацій семестру 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380509884803) в робочі дні з 9.00  

до 15.30 

  
 

 

 



2. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна "Командний менеджмент" покликана сформувати у здобувачів вищої освіти фундаментальні знання та практичні навички з 

управління командами. Вона є підсумковим предметом, що передбачає узагальнення знань здобувачів вищої освіти з управлінських дисциплін у 

напрямку формування цілісної концепції управління функціонуванням і розвитком організації. 

Знання теорії та практики управління дає можливість оволодіти мистецтвом керівництва колективом, включаючи вміння ставити загальні і 

конкретні цілі і задачі діяльності підприємства, розробляти стратегію управління ерсоналом підприємства як єдиною командою з урахуванням 

суспільних, колективних і особистих інтересів, контролювати процес її реалізації.  

Вивчення дисципліни "Командний менеджмент" передбачається програмою навчальної дисципліни, розробленою у відповідності до вимог 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 

«Публічне управління та адміністрування» 076 «Управління-фінансово економічною безпекою» для для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти.  

 

 

3. Мета і завдання дисципліни 
 

           
Метою вивчення дисципліни "Командний менеджмент" є дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне 

підґрунтя для ефективного управління командами: визначення необхідності створення команд, підбору ефективних технологій утворення команд, 

розвиток команд та забезпечення їх ефективного функціонування, забезпечення згуртованості команди та сприятливого соціально-психологічного 

клімату в команді, створення мотиваційного клімату в команді, роботи з конфліктними ситуаціями. 

Завданням вивчення дисципліни є:  

- вивчення основних понять і категорій командного  менеджменту та управління; 

- опанування (критичне осмислення) законів, закономірностей, принципів роботи в команді; 

- розуміння змісту процесів та технології управління командою; 

- навчання навикам планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання для забезпечення ефективності діяльності 

організації; 

- набуття практичних навичок обґрунтування та прийняття раціональних управлінських рішень залежно від сформованої проблеми в 

роботі команди; 

- навчання навикам пошуку, збирання, аналізу інформації про ролі в команді, функції та основні канали комунікації; 

- вироблення умінь та набуття практичних навичок для взаємодії, лідерства в команді, самостійної і командної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань;  

- оцінювання ефективності роботи командни, згуртованості, мотивування; 

- формування та оцінювання соціально-психологічного клімату командри. 

 



4. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні та практичні заняття із застосуванням електронних 

презентацій, інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними, самостійними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 
5. Результати навчання  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: 
Інтегральна компетентність: 
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, 

у сфері командного менеджменту або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні компетентності: 
- здатність розробляти стратегії діяльності групи, адаптованої до її специфіки; 

- здатність формувати команди з визначенням цілей їхнього функціонування, методів добору членів команди, регламентацією діяльності 

команди тощо; 

- здатність організовувати спільну діяльність членів команди; 

- здатність формувати структуру команди; 

- здатність активізувати роботу членів команди; 

- здатність розробляти та приймати командні рішення; 

- здатність навчати керівників груп та команд в організації ; 

- здатність оцінювати результати діяльності команди. 

- розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності; 

- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички у роботі в команді. 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності. 



У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти фундаментальними знаннями та практичними навичками з управління 

організацією для формування сучасних підходів до вирішення виробничих і соціально-економічних проблем, а також створення умов для творчої 

та ефективної діяльності.    

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 28 

практичні заняття 14 

самостійна робота 78 

Всього 120 

 

7. Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 
кредитів 
/ годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / вибіркова 

2020 Перший 

(магістер) 

осінній 051 «Економіка»,  

073 

«Менеджмент»,  

076 

«Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність»,  

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

076 «Управління-

фінансово 

економічною 

безпекою» 

4/120 2 Екзамен Нормативна 

 
 



8. Пререквізити 
 

           Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Командний менеджмент» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: "Управління персоналом", "Соціальна відповідальність", "Організація праці менеджера", «Стратегічне управління 

людськими ресурсами», а також пов’язана з дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі його функції –«Технології 

управління персоналом», «Управління компетенціями». 
 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

            У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 
 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

         Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекційні та практичні заняття курсу. 

         Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

          

Поведінка на заняттях 

            Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 

Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Навчально - методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

Матеріали Література, 

інформацій

ні ресурси 

Завдання, години Термін 

виконанн

я 

Тиж.1 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 1. Сутність та відмінності 

понять: «колектив», «група», 

«команда» 

1. Колектив як соціальна група 

2. Визначення та класифікація 

груп 

3. Команда і група: спільне та 

відмінності 

 

Лекція / 

 Face to 

face  

 

Презентаці

я 

 

1, 5, 6, 10, 

12 

1. Поняття «групи» та взаємодія 

елементів 

2. Визначення та класифікація 

організацій та груп 

3. Розмір групи 

4. Ресурси групи 

5. Статус членів групи 

6. Структура групи 

7. Формальні та неформальні 

групи 

6 год.  

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.2 

 (за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 2. Сучасні підходи до 

командоутворення 

1. Поняття і значення командних 

форм роботи 

2. Типологія команд 

3. Управління кількісним 

складом команди 

4. Недоліки й переваги 

командної роботи 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я,  

7, 9, 18, 22 Тема 2. Сучасні підходи до 

командоутворення 

1. Загальні правила управління 

груповою поведінкою 

2. Обов’язки члена команди 

3. Права члена команди 

4. Відповідальність при роботі 

командою 

5. Основні фактори успіху для 

ефективної командної роботи 

6. Управління кількісним 

складом команд 

7. Управління 

функціональними обов’язками 

Самостій

на робота 

і реферат 

 



членів команд 

8. Основні типології команд 

Тиж.3 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 3. Методичні підходи до 

формування команд 

1. Стадії та етапи розвитку 

трудового колективу 

2. Передумови формування 

управлінських команд 

3. Правила створення команди 

4. Принципи формування та 

функціонування управлінських 

команд 

5. Етапи побудови команди 

6. Життєвий цикл управлінської 

команди 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

1, 5, 13, 22, 

28 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферати на теми:  

Диманіка розвитку груп та 

команд 

Інтрапренерські (командні) 

структури 

Правила створення команди 

Стадії життєвого циклу 

організації, колективу та 

команди 

Тестування 

6 год. 

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.4-5 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 4. Планування діяльності 

команди 

1. Єдність цілей як ключовий 

фактор планування  

2. Організаційне планування  

3. Відповідальність, її вплив на 

планування 

4. Принципи планування 

створення команд 

5. Поетапне планування команди 

6. Рекомендації щодо планування 

створення команди 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

2, 6, 12, 13, 

18 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми:  

Сутність планування як функції 

управління. 

Цілі управлінського планування. 

Класифікація цілей організації 

Процес управління за цілями 

Послідовність виконання 

основних етапів планування 

Види планів 

Синергія та стратегії 

Вплив основних ситуаційних 

факторів на вибір типу планів 

Стратегічне планування. 

Визначення та виконання 

командних завдань 

Сильні та слабкі сторони 

організації 

Тестування 

Самостій

на робота 

і реферат 

 



6 год. 

Тиж.6 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 5. Розподіл ролей в команді 

1. Ролі керівника-управлінця 

2. Розподіл функціональних і 

командних ролей 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

1, 2, 9, 11, 

13 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми:  

Групові ролі 

Функціональні ролі 

Соціальні ролі 

Групи ролей управлінців 

Тестування як визначення ролі 

члена команди 

Використання тесту Белбіна: 

переваги та недоліки 

 

Тестування 

6 год. 

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.7 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 6. Лідерство в команді 

1. Вміння менеджера взаємодіяти 

з командою 

2. Модель взаємодії лідера і 

виконавця: значення команди  

3. Роль лідера в освіті команди 

4. Роль лідера у формуванні 

групової культури 

5. Етичні проблеми лідерів 

творчих команд 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

12, 13, 18, 

20, 22 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми:  

Поняття та природа лідерства. 

Повноваженн, вплив, 

можливості 

Елементарна одиниця влади 

Основні форми влади 

Теорія особистих якостей лідера. 

Підхід із позицій особистих 

якостей керівника 

Концепція поведінки лідера. 

Концепції ситуаційного 

лідерства. 

Стиль керування 

Діапазон стилів керування 

Танненбаума-Шмідта 

Тестування 

6 год. 

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.8 

(за 

Тема 7. Комунікації та 

середовище функціонування 

Лекція /  

Face to face  

Презентаці

я 

1, 2, 5, 9, 11 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Самостій

на робота 



розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

команди 

1.Процес комунікації 

2.Міжособистісні та 

організаційні комунікації 

3.Управління комунікаційними 

процесами 

4.Управління міжгруповими 

зв'язками 

5.Зовнішні умови, що впливають 

на команду 

 

  Підготувати реферати на теми:  

Як стають керівниками 

Кваліфікаційні вимоги до 

менеджера 

Модель процесу комунікації 

Процес комунікації. 

Міжособистісні та організаційні 

комунікації. 

Управління комунікаційними 

процесами. 

Кодування та декодування в 

процесі комунікацій 

Зворотній зв'язок та його 

значення в комунікаціях 

Комунікативні бар’єри 

Класифікація невербальних 

засобів комунікації 

Тестування 

6 год. 

і реферат 

 

Тиж.9-10 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 8. Командне прийняття 

рішень 

1 Властивості команд та 

негативні ефекти прийняття 

рішень командою 

2 Методи Дельфи 

3 Японська (кільцева) система 

прийняття рішень 

4 Методи дискусії, аналогій, 

морфологічний метод та 

синектика 

5 Метод «635» та метод 

модерацій 

6 Метод «мозкового штурму» та 

його модифікації 

7. Організація та ефективність 

використання експертних оцінок  

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

6, 9, 10, 12, 

20 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми:  

1. Принципи менеджменту 

2. Моделі менеджмент 

3. Основи теорії прийняття 

рішень. 

4. Фактори прийняття 

управлінських ршень 

5. Процес прийняття рішень. 

6. Методи обґрунтування 

управлінських рішень. 

Тестування 

6 год. 

Самостій

на робота 

і реферат 

 



Тиж.11 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 9. Оцінка ефективності 

командної роботи 

1. Критерії та інтегральна модель 

ефективності групової роботи 

2. Ключові фактори ефективної 

групової роботи 

3. Фактори ефективної діяльності 

команди 

4. Особливості ефективної 

команди 

5. Різноманітність як фактор 

ефективності групи, команди 

6. Практичні проблеми 

організації групової та командної 

роботи 

 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентаці

я 

 

9, 11, 13, 

18, 22 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми:  

1.Модель групової поведінки 

Дж. Хоманса. 

2. Типи груп в організації 

3. Визначення придатності до 

управлінської діяльності 

4 Світовий досвід підготовки 

менеджерів 

5 Система підвищення 

кваліфікації менеджерів 

6 Компетентність керівника й 

уміння керувати 

7 Раціональне використання часу 

керівником 

8. Вироблення управлінських 

умінь і трудових навичок 

9. Планування і розробка 

бюджету часу роботи 

10. Організація роботи з 

підлеглими 

11. Методи проведення нарад і 

бесід 

12. Організація роботи 

менеджера з урахуванням 

досягнень підлеглих 

Тестування 

6 год. 

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.12 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв.. 

Тема 10. Згуртованість членів 

команди 

1. Згуртованість колективу: 

сутність, ключові 

характеристики 

2. Стадії формування згуртованої 

команди 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентаці

я 

1, 2, 5, 6, 

10, 12 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми: 

Девіантна поведінка 

«Групове мислення» - причини, 

за та проти 

Сумісність членів команд 

Самостій

на робота 

і реферат 

 



3. Фактори посилення 

згуртованості команди 

4. Сумісність членів групи та 

девіації в роботі команди 

 

Вимоги до членів згуртованої 

команди 

Девіації та їх причини 

Девіації та їх різновиди 

Різноманітність та сумісність 

членів команд. 

Тестування 

6 год. 

Тиж.13 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв.. 

Тема 11. Мотивування команди 

1. Поняття і сутність мотивації. 

2. Змістовні теорії мотивації. 

3. Процесні теорії мотивації. 

 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентаці

я 

11, 13, 18, 

20, 22 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми: 

1. Потреби першого та другого 

роду 

2. Спрощена модель процесу 

мотивації 

3. Історичний аспект мотивації 

4. Теорія ієрархії потреб 

Абрахама Маслоу 

5. Управління мотивацією за 

теорією А. Маслоу 

6. Теорія потреб Девіда 

МакКлеланда 

7. Теорія набутих потреб Д. 

МакКлелланда 

8. "Мотиваційні" та "гігієнічні" 

фактори в теорії Фредеріка 

Герцберга 

Тестування 

8 год. 

 

Самостій

на робота 

і реферат 

 

Тиж.14 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 

хв. 

Тема 12. Соціально-

психологічний клімат в команді 

1. Соціально-психологічні 

особливості колективу як об'єкту 

управління 

2. Стилі управління командою 

Лекція / 

Face to face  

 

Презентаці

я 

18, 20, 22, 

28 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал.  

Підготувати реферати на теми: 

1. Кваліфікаційні вимоги до 

менеджера 

2. Ділові переговори як засіб 

Самостій

на робота 

і реферат 

 



3. Культура як інтегральний 

регулятор життєдіяльності групи 

 

розв'язання проблем, що 

виникають 

3. Ділова критика в роботі 

команд 

4. Поняття і причини конфліктів 

5 Види і типи конфліктів 

6 Модель процесу конфлікту і 

наслідку 

7 Управління конфліктною 

ситуацією в роботі команд 

Тестування 

8 год. 

 
 

 



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 
курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з 

рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації 

(екзамен) – 40 балів. 

Вимоги до письмової роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати реферат на обрану тематику. Реферати мають бути 

подані до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного 

навчання, реферати подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш 

ніж 40% обсягу роботи. До кожного рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в 

системі Moodle. 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Усно складені усі теоретичні теми, наявність реферату та пройдені тести в системі Moodle   

 
      Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно   

82-89 В 

74-81 С 
добре  

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно  

 

 

зараховано 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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