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Форма контролю: екзамен 
Загальна кількість кредитів – 5, годин – 120, у т.ч. лекції – 
28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 
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Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити потребує базових знань з основ менеджменту, контролінгу та 
бюджетування, стратегічного управління. 

 

 
 
 
 



 
1. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Лідерство та розвиток 
команд» 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. 

 
Завданнями дисципліни «Лідерство та розвиток команд» 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 
команди, згуртованості, мотивування;  формування та оцінювання соціально-
психологічного клімату команди. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  
ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності);  

ЗК5. Здатність працювати в команді;  
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами;  
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); ЗК8. 

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні;  
ЗК10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний рівні;  
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності 
СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою;  
СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та 

людського розвитку;  



СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси;  

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні 
наслідки управлінських рішень;  

СК12. Здатність здійснювати професійну та дослідницьку діяльність у 
сфері економіки праці та управління персоналом;  

СК13. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління;  

СК14. Здатність до застосування актуальних технологій з управління 
персоналу та професійного розвитку людських ресурсів; СК16. Здатність 
налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 
розв’язувати конфлікти 

 
Програмні результати навчання 

ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські 
навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.  

ПРН16. Налагоджувати соціальну взаємодію в колективі, здійснювати 
ефективні комунікації, управляти конфліктами.  

ПРН17. Демонструвати вміння обирати актуальні технології управління 
персоналом, впливати на поведінку персоналу для вирішення професійних 
задач.  

ПРН19. Здійснення професійної та дослідницької діяльності у сфері 
економіки праці та управління персоналом в умовах становлення нової 
економіки. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти створення команди в процесі прийняття господарських 
рішень 



1 Тема 1. Сутність та поняття лідерства. 
Наукові концепції лідерства Природа 
лідерства. Відмінності між керівництвом та 
лідерством. Основні теорії лідерства. Стилі 
лідерства. Типові невдачі та помилки лідерів. 

10 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1. Предмет корпоративної 
культури.  
2. Типи корпоративних 
культур  
3. Формування корпоративної 
культур 

2 Тема 2. Лідерство і влада. Персональне 
лідерство. Природа та ключові форми влади. 
Взаємодія основних форм влади. Влада і 
партнерство. Завдання та цілі персонального 
лідерства. Основні складові розвитку 
персонального лідерства. Регулювання та 
інтеграція персонального лідерства. Складові 
структури особистості лідера. Когнітивні 
відмінності. Цінності та установки. Модель 
компетенцій лідерства. 

12 Контрольні запитання, кейси, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1.Групи та групова динаміка в 
організаційній та 
корпоративній культурі 2. 
Тімбілдинг та командна 
робота 

3 Тема 3. Формування стилю лідерства та 
залежність від ситуації Стилі лідерства як 
об’єкт наукового дослідження. Стан розробки 
та дослідження стилів лідерства у науковій 
літературі. Взаємозалежність стилю лідерства 
в організації та її успішності. 

12 Контрольні запитання, кейси, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1.Суперництво і співпраця в 
командоутворенні.  
2. Управління конфліктами в 
процесі командоутворення 

4 Тема 4. Емоційне та харизматичне лідерство 
Поняття емоційного інтелекту. Головні 
положення теорії емоційного лідерства. 
Навички емоційного лідера. Стилі емоційного 
лідерства. Відновлення і розвиток лідерських 
здібностей. Містика лідерства та розвиток 
емоційного інтелекту за Манфредом Кетс де 
Врісом. Основні моделі харизматичного 
лідерства. Особливості харизматичних 
лідерів. Поведінка харизматичного лідера. 
Послідовники харизматичного лідера. 

12 Контрольні запитання, кейси, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 

5 Тема 5. Лідер як соціальний архітектор. 
Ефективне лідерство. Зміни як основа 
розвитку. Образ майбутнього. Місія. Фактори 
успішного лідерства. Еволюція стилів 
лідерства. Моральність на робочому місці та 
роль лідера. Мистецтво слухати. Важливість 
слухати для розвитку лідерських навичок 
Мистецтво переконання. Елементи мистецтва 
переконання. Стилі конфліктів. 
Попередження та розв’язування конфліктів. 
Лідерство і різноманітність. Значення 
толерантності. 

14 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 

Змістовий модуль 2. Лідерство та розвиток команд у процесі функціонування суб’єктів 
господарювання 

6 Тема 6. Команда. Роль лідера в команді. 
Методичні підходи до формування команд 
Поняття і значення командних форм роботи. 
Типологія команд. Управління кількісним 
складом команди. Недоліки й переваги 
командної роботи. Забезпечення адаптивного 
управління командами. Адаптаційні 
характеристики команди. Стадії та етапи 
розвитку трудового колективу. Передумови 
формування управлінських команд. Правила 
створення команди. Принципи формування та 
функціонування управлінських команд. Етапи 

12 Контрольні запитання, кейси, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 



побудови команди. Життєвий цикл 
управлінської команди 

7 Тема 7. Планування діяльності команди. 
Комунікації в команді. Організаційне 
планування. Принципи планування створення 
команд. Поетапне планування команди. 
Рекомендації щодо планування створення 
команди. Розподіл функціональних і 
командних ролей. Життєвий цикл команди та 
стратегії діяльності лідера на його стадіях. 
Процес комунікації. Міжособистісні та 
організаційні комунікації. Управління 
комунікаційними процесами. Управління 
міжгруповими зв’язками. Зовнішні умови, що 
впливають на команду. 

12 Контрольні запитання, кейси, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1.Корпоративна культура і 
мотивація працівників  
2. Культура управління як 
елемент корпоративної 
культури та тімбілдингу 
3.Діагностика корпоративної 
культури 

8 Тема 8. Лідерство, мотивація та делегування 
повноважень в команді 
Лідерство і мотивація. Поняття і сутність 
мотивації. Змістовні теорії мотивації. 
Процесні теорії мотивації. Порівняльна 
характеристика мотиваційної моделі праці у 
традиційній та інформаційній економіці. 
Підходи до мотивації праці в новій економіці. 
Емоційна мотивація в новій економіці. 
Особливості мотивації зумерів в новій 
економіці. Делегування влади в команді. 
Способи делегування повноважень. 

12 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1.Основи роботи в команді. 
Методика тімбілдингу 
2.Психологічний тренінг та 
коучинг у практиці 
тімбілдингу 

9 Тема 9. Організаційне навчання як підґрунтя 
розвитку команди 
Об’єктивна необхідність організаційного 
навчання команди. Розвиток лідерського 
потенціалу молодих фахівців. Модель 
організаційного навчання команди. Практичні 
методи організаційного навчання. 
Діагностика командного лідерства в 
організаціях, що навчаються 

12 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1.Підвищення мотивації 
команди  
2.Труднощі командної роботи 
та зміноутворення 

10 Тема 10. Оцінка ефективності розвитку 
команди 
Поняття ефективної команди. Критерії та 
інтегральна модель ефективності групової 
роботи. Ключові фактори ефективної 
групової роботи. Фактори ефективної 
діяльності команди. Особливості ефективної 
команди. Різноманітність як фактор 
ефективності групи, команди. Практичні 
проблеми організації групової та командної 
роботи. Створення загальної картини з 
допомогою плану кар’єрного зростання 
(career path). Фідбек-сесії. Крос-
функціональне зростання учасників команди. 

12 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 



Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 



- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 
допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума 

балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

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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	Тема 7. Планування діяльності команди. Комунікації в команді. Організаційне планування. Принципи планування створення команд. Поетапне планування команди. Рекомендації щодо планування створення команди. Розподіл функціональних і командних ролей. Життєвий цикл команди та стратегії діяльності лідера на його стадіях. Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами. Управління міжгруповими зв’язками. Зовнішні умови, що впливають на команду.

